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Ledare

”Stödpedagogen måste stå upp 
för dem som inte hörs!”

D en som säger detta är norrman, heter Thomas Haugerud och jobbar på ett habiliterings-
center i Oslo. Han intervjuas på hemsidan venrepleier.no –  och då låter det så här: ”Ver-
nepleiere må stå opp for de som ikke får sin stemme hørt!”

När jag läser det så inser jag hur länge sedan det var som man kunde höra någon säga något liknan-
de i Sverige. Det är som om vi, bakom allt tal om service och professionalisering, har glömt bort vad 
som är kärnan i arbetet med stöd och service åt personer med intellektuell funktionsnedsättning.

För 40 år sedan var det inte ovanligt att personal och brukare gemensamt demonstrerade och på 
olika sätt försökte påverka besluten. Stora personalgrupper var engagerade i en kamp som inte 
handlade om deras egna löner eller fackliga rättigheter utan om brukarnas rätt till ett människo-
värdigt liv. Genom styrkan i det engagemanget bidrog man aktivt till de förändringar som vi idag 
tar för självklara, med integrerade bostäder och självbestämmande.

När LSS-reformen kom och stödet kommunaliserades var i stort sett alla som hade fasta anställ-
ningar i gruppbostäder och dagliga verksamheter utbildade och hade en utvecklad yrkesidentitet. 
I den identiteten ingick att man var brukarens röst utåt när hen inte själv kunde föra sin talan. 
Men så är det inte längre.

Många konsulter och oförstående enhetschefer har nedvärderat betydelsen av engagemanget för 
brukarens rättigheter hos personalen. Betoningen har legat på ordet ”service” som mer har hand-
lat om ett slags opersonlig och rutinmässig hjälp.

Samtidigt har också utbildningsnivån sjunkit, yrkets status har försämrats och lönen har halkat 
efter jämförbara grupper. Sjukvårdskompetens har prioriterats framför socialpsykologisk och pe-
dagogisk kompetens. Risken är att arbetet alltmer kommer att bäras upp av lågutbildad och låg-
avlönad personal med osäkra anställningar. Personal med dåligt självförtroende som knappast lär 
protestera om någon brukare inte får det stöd som hen borde få.

Många anhöriga känner stor vånda över sitt eget åldrande och sin egen död. ”Jag får inte dö. Vem 
ska då bevaka att Gösta får det han behöver?”, brukar det heta. De skulle säkerligen känna sig 
något lugnare om de upplevde att personalen runt deras barn inte bara hjälpte till med praktiska 
sysslor, utan också stod upp för brukarens behov, när man upplevde att de inte kunde tillgodoses 
inom de givna ramarna.
För som den norske ”vernepleiern” skriver:
”Rollen som vernepleier innebär också att man måste vara brukarens advokat.”
 

Hans Hallerfors

I höst är har du ett val
D en 9 september väljer vi vilka som ska bestämma över vår fram-

tid i riksdag, kommuner och landsting. 100-tals nya förtroende-
valda kommer att fatta beslut som berör alla som får stöd enligt LSS.
Inför tidigare val har vi framställt en skrift: ”Till dig som förtroende-
vald” som informerar om varför stödet till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning ser ut som det gör. Och vad som är bra att 
tänka på när man ska fatta beslut.
I år gör vi likadant. Beställ skriften till de nya förtroendemännen. 
Perfekt att använda vid utbildningar och temadagar!
Pris 80 kr st.
Kan beställas från www.tidskriftenintra.se
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F rågan om massdöden på Vipeholmsanstal-
ten har förbryllat mig mycket. 1999 gjorde 
Thomas Kanger ett reportage i TV4:s Kalla 

fakta om hur dödligheten ökat dramatiskt där 
under krigsåren 1941–1943. Under de åren dog 
203 intagna män, som klassificerats som obild-
bara idioter. Kanger menade att det som hände 
på Vipeholm kunde betecknas som ett slags ”eu-
tanasi-aktion” och krävde att man borde utreda 
detta. Karl Grunewald gick då in med hela sin 
auktoritet och hävdade att programmet var ”ove-
derhäftigt, insinuant och ensidigt vinklat”. Där-
med föll hela frågan. För mig var det uppenbart 
att något inte stämde.

Om Karl Grunewalds betydelse för stödet till 
personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning har vi skrivit mycket i denna tidskrift (som 
en gång startades av honom!) De största insat-
serna gjorde han under åren från 1960 till 1985 
då han arbetade på Socialstyrelsen. Då skrev han 
in sig i vår historia som en av de stora socialre-
formatorerna. 

Jag hade förmånen att få arbeta vid Karls sida 
under många år efter hans pensionering från 
Socialstyrelsen. Det var en fantastisk tid där vi 
arbetade med texter, ämnesområden, kunskaps-
inhämtning och opinionsbildning i och kring 
denna tidskrift. I det mesta var vi eniga i redak-
tionen, ett fåtal gånger kunde det skära sig, men 
inte värre än att vi kunde gå vidare.

Men frågan om Vipeholm ligger fortfarande 
där och gnager. Vi vet att kontakterna mellan ras- 
och arvsbiologerna – av vilka bland annat överin-

spektören för Sinnesslövården Alfred Petrén var 
en – och deras tyska kollegor var mycket vanliga. 
Vi vet att man i Tyskland, från 1939 och framåt 
av arvshygieniska skäl, började mörda barn med 
”idioti, mongolism, microcephali, hydrocepha-
lus, missbildningar och förlamningar”. Aktionen 
leddes av inrikesministeriet och de statliga hälso-
vårdsmyndigheterna. 

I Sverige var vi länge ledande när det gäller ras- 
och arvshygien. Det rasbiologiska institutet sor-
terade människor efter förment vetenskapliga 
principer. Tankarna om att utrota dåliga arvsan-
lag, att motverka en försämring av den svenska 
folkstammen o s v var en del av det tankegods 
som vägledde dåtidens eliter. Lag om giftemåls-
förbud och steriliseringslagar instiftades. Men 
det gick aldrig så långt som till det organiserade 
mördandet av ”värdelöst liv” som pågick i Tysk-
land. 

Däremot förefaller det uppenbart att det, i det 
rättslösa tillstånd som rådde på anstalterna, blev 
möjligt att låta intagna dö under omständigheter 
som reser många frågor.

Fakta talar för sig själv och trots att flera har 
försökt är det ingen som har kunnat ge en ”na-
turlig” förklaring till den onormalt stegrade död-
ligheten bland de intagna på Vipeholm (och på 
Haggården i Hedemora – se sid 10).

I alla fall borde det bli föremål för en under-
sökning – där delar jag Thomas Kangers åsikt.

Jag har därför bett honom att på nytt ge sin 
syn på vad som hände på Vipeholmsanstalten på 
1930- och 1940-talen.

Hans Hallerfors.

Thomas Kanger, född 1951, är författare och 
journalist. Han har gett ut en rad deckare och 
har bl a arbetat på TV4:s samhällsprogram 
Kalla fakta och producerat flera dokumentä-
rer för SVT:s Dokument inifrån. Sedan 1997 
utbildar han journalister i Palestina, Vietnam 
och Sri Lanka. 

I boken Stulen Barndom berättar han om van-
vården på svenska barnhem för barn som bli-
vit tvångsomhändertagna under 1900-talet.. 

På bilden:  
Träd-
gårdsar-
betare på 
Vipe-
holms-
anstalten.

Vad hände på Vipeholmsanstalten?

Thomas Kanger. 
Stulen Barndom. Al-
bert Bonniers förlag 
2014. 272 sidor. Pris 
192 kr.
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Eutanasi? 

Av thomas Kanger

Samtliga patienter 
på Vipeholm vägdes 
varje månad. På vikt-
kurvorna i journaler-
na kan man följa det 
snabba förloppet 
ned i döden.

203 gravt utvecklingsstörda män dog vid vårdan-
stalten Vipeholm i Lund under krigsåren 1941 till 
1943. Liemannen hade farit hårt fram, dödligheten 
bland patienterna hade i ett slag tredubblats. Det 
gemensamma för det stora flertalet var att de 
hade rasat i vikt innan de dukade under av an-
tingen svält eller sjukdomar som följde av under-
näring. Frågan var vilken skuld chefsläkaren Hugo 
Fröderberg hade?

Om dödsfallen på Vipeholm gjorde jag ett 
reportage som publicerades i TV4:s Kalla 
fakta och i Dagens Nyheter 1999. Reporta-

get väckte stor uppmärksamhet. De stora interna-
tionella nyhetsbyråerna Reuters och AP skrev långa 
referat och flera utländska tidningar, framförallt i 
USA och i Storbritannien och till och med i Kina 
återgav mina uppgifter.

Borde utredas
Jag önskade då och jag önskar alltjämt att en offi-
ciell utredning skulle följa på avslöjandet. Jag ansåg 
att de döda hade rätt till en postum upprättelse, om 
det nu var som jag påstod – att chefsläkaren hade 
låtit dem dö utan att lyfta ett finger, alltså en pas-
siv form av eutanasi*. Inledningsvis fick jag stöd för 
kravet, men så slog det om. 

Invändningar
Två doktorander polemiserade mot mina slutsat-
ser. En av dem, Elin Frykman (sedermera gift Bom-
menel) vid Lunds universitet ansåg att reportaget 
egentligen var ett illa dolt angrepp på den svenska 
välfärdsstaten.

Kenneth Ögren vid Umeå universitet ifrågasatte 
trovärdigheten i uppgifterna och hoppades att det 
hela skulle begravas i tysthet. En förhoppning han 
vederfors, någon formell utredning blev det inte, 
men inte så mycket på grund av hans insats. Istället 
fällde en annan röst avgörandet. 

Den rösten tillhörde Karl Grunewald som hävda-
de att de dött av andra orsaker än medveten svält. 
Viktnedgångarna fanns istället att söka i krigsårens 
svårare omständigheter. 

Någon fortsatt granskning blev det därmed inte 
och de 203 avlidna, som låg anonymt i jorden vid 
Norra kyrkogården i Lund, begravdes en andra 
gång.

Återigen en hotfull nazistisk rörelse
Det har nu gått nästan 20 år sedan reportaget pu-
blicerades, men jag måste säga att jag inte kunnat 
släppa tankarna på saken. Bilderna på de värnlösa 
människorna – de var alla fotograferade nakna på 
anstalten medan de ännu levde i syfte att hålla isär 
de ”olika exemplaren” – fastnade på mina näthin-
nor. Deras öde borde fastställas, även om jag hade 
fel och riktat en orättvis anklagelse mot chefsläka-
ren. 

På senare år har den känslan förstärkts, av den po-
litiska utvecklingen i Europa. Eutanasi var officiell 
politik i Nazityskland under krigsåren och i Sverige 
finns nu återigen en hotfull nynazistisk rörelse. 

Även om jag aldrig misstänkt överläkaren vid Vi-
peholms sjukhus för nazistiska böjelser, så var synen 
på de svårast drabbade utvecklingsstörda desamma 
här som där – ”mindervärdiga, lägre stående än 
djur”. Döden i Vipeholm kunde vara en unik hän-
delse i svensk historia som borde belysas.

De svårskötta ”idioterna”
Låt mig ta oss ända tillbaka till 1930-talet. Det var 
en tid då de stora vårdinstitutionerna byggdes upp. 
Sverige fick stora barnhem, Vidkärr i Göteborg är 
det mest kända, och sinnessjukanstalterna blev allt 
fler. Sverige hade 22 statliga anstalter för mentalpa-
tienter och/eller så kallat sinnesslöa. 

De ”sinnesslöa” delades in i tre kategorier: idio-
ter (med en IQ under 30-35), imbecilla (under 65 i 
IQ) och debila (under cirka 80 i IQ). Sinnesslöan-
stalterna hade namn som Salberga, Källshagen och 
Västra Ny. * Eutanasi är att på medicinsk väg orsaka eller bidraga till att 

en annan person dör. 
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En av anstalterna skilde ut sig från de andra. Det var 
Vipeholm i Lund. Det var ett specialsjukhus som ska-
pades 1935 och skulle samla de mest svårskötta ”idio-
terna” i landet och som stannat i en utvecklingsålder 
mellan 0 och 6 år. 

Anstaltschefen och överläkaren Hugo Fröderberg 
inordnade de intagna i motsvarande grupper. De som 
bedömdes tillhöra den högsta gruppen, 6, kunde sys-
selsättas med enklare arbetsuppgifter och till och med 
lejas ut till enklare dräng- eller pigsysslor till traktens 
bönder. De som hamnade i den lägsta gruppen 0 be-
tecknades av Fröderberg på följande sätt: ”biologiskt 
sett lägre stående än flertalet djurarter”. Han ansåg 
att ”de står rena monstra nära”.

Grupperna 1–3 var i besittning av visst själsligt liv 
men i övrigt ”obildbara”. Dessa lägsta grupper ut-
gjorde två tredjedelar av de cirka 800 intagna under 
krigsåren. 650 av dessa var män.

Över 200 anställda
De yttre förutsättningarna för att ta hand om patien-
terna måste betecknas som goda. Byggnaderna var 
rymliga, utrustningen var modern och staben var stor: 
Den 1 januari 1939 fanns över 100 manliga skötare 
och över 50 kvinnliga skötare. Därtill kom alla som 
ansvarade för kontor, byggnader, mathållning och an-
nat praktiskt. Sammanlagt hade Vipeholm över 200 
anställda.

Den enda påtagliga begränsningen var antalet lä-
kare. Där fanns bara två. En överläkare och en an-
dreläkare, och periodvis var den andra läkartjänsten 
vakant. 

När jag talade med ännu levande anställda 1999 gav 
de en entydig bild av maktförhållandena på anstalten. 
Det var överläkaren, Hugo Fröderberg, som bestäm-
de allt. Mot honom vågade ingen höja rösten.

Förenat med livsfara
Förhållandena för patienterna var stabila åren före 
andra världskriget. Men så hände något. 1941 näs-
tan tredubblades dödstalen bland patienterna, från 
28 året innan till 75. Ökningen hade enbart drabbat 
männen. Det var som om en farsot hade dragit fram. 
1942 var ännu värre, med 88 döda. 1943 dämpades 
antalet till 65, men det var ändå mer än dubbelt så 
många jämfört med 1940. Kvinnorna föreföll oberör-
da av den ökade dödligheten, så av sammanlagt 228 
människor som dog var 203 män. Och bland männen 
handlade ökningen nästan uteslutande om de lägsta 
intelligensgrupperna. 

Att bli inskriven vid Vipeholm under de värsta åren 
var förenat med direkt livsfara. Var femte manlig pa-
tient som skrevs in under 1941 och 1942 dog inom 
ett år.

Lunginflammation eller tuberkulos
Varför dog de? I de allra flesta fall angavs lunginflam-
mation eller tuberkulos (TBC) som dödsorsak. Men 
när jag gick igenom sjukjournalerna fann jag som sagt 
en annan gemensam nämnare. I mer än 8 fall av 10 
hade döden föregåtts av påtagliga viktminskningar 
(173 av de 203 döda männen). Den genomsnittliga 
viktminskningen var 12 kilo, och det hos människor 
som redan tidigare hade små marginaler. Den tidi-
gare genomsnittsvikten var 56 kilo.

Hugo Fröderberg förde noggrann statistik över dö-
den på Vipeholm. Han intresserade sig bland annat 
för vilken tid på dygnet patienterna avled och medel-
livslängder i de olika intelligensgrupperna. När han 
summerade dödsorsakerna finns i tio fall svält och 
näringsbrist med under rubriken ”Marasmus senilis”, 
en numera föråldrad beteckning som närmast bety-

Vipeholm var en 
statlig anstalt

Under 30- och 40-talen öppnade 
staten speciella mentalsjukhus 
för personer med utvecklings-

störning. Det största var Vipeholm i 
Lund som invigdes 1935. De flesta 
patienterna på Vipeholm kom från 
Norrland, vilket var en medveten politik 
för att hålla patienterna så långt borta 
från de anhöriga som möjligt. Från 
början fanns endast mansavdelning, 
men ganska snart öppnades även 
avdelningar för kvinnor och barn. När 
Vipeholm var som störst på 1950-talet 
fanns det plats för 1 000 patienter. 
De övriga statliga anstalterna var 
Salberga i Sala, Västra Mark i Örebro, 
Källshagen (senare Norra klinikerna) i 
Vänersborg och Västra Ny utanför Motala. De tog emot vuxna män med s.k. ”asocialt beteende”, i första hand kriminalitet, utom 
på Västra Mark där man spärrade in kvinnor.
Alla anstalterna utom Västra Ny var ursprungligen inrymda i gamla kaserner. De överlämnades till landstingen 1967 (utom 
Vipeholm som förblev statlig anstalt till 1971). 1982 stängdes de flesta avdelningarna på Vipeholm, utom ett par gruppboenden 
som blev kvar ett decennium till. På bilden: Vipeholm på 50-talet.
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der naturligt avtynande på grund av ålderdom eller 
förtida åldrande, något som utvecklingsstörda ansågs 
drabbas av. 

Att de bokstavligen svalt (eller svalts) ihjäl nämns 
inte för någon av de avlidna. Att de direkta dödsorsa-
kerna verkligen är lunginflammation eller TBC finns 
det nog ingen anledning att betvivla, men det är up-
penbart att sjukdomarna och viktminskningarna 
hängde intimt samman. När patienterna försvagades 
av näringsbrist blev de mera mottagliga för infektio-
ner.

Vägdes varje månad
Att patienter plötsligt förlorade i vikt var på intet vis 
okänt för chefsläkaren. Samtliga patienter vägdes var-
je månad. På viktkurvorna i journalerna kan man följa 
det snabba förloppet ned i döden.

Så varför gick de då ned i vikt? När Karl Grunewald 
avfärdade misstanken om medveten svält angav han 
två förklaringar: att den ordinarie personalen var in-
kallad till beredskapstjänstgöring och att ersättarna 
var ovana vid att mata de mest ofärdiga patienterna. 
Den andra orsaken var knappheten på mat under 
krigsåren.

Enligt anställningslistorna från sjukhuset, som jag 
nu inför denna artikel har granskat, var personalsta-
ben osedvanligt intakt under dessa år. Av de cirka 100 
manliga skötarna slutade bara fem mellan 1939 och 
1941, de övriga fanns kvar. Men det stämmer samti-
digt att många i personalen deltog i beredskapen. I 
minnesboken ”Röster från Vipeholm” (som gavs ut 
1998, alltså året innan mina reportage om svälten), 
återges uppsyningsmannen Tore Petterssons egen be-
rättelse från 1974 om personalens deltagande i mili-
tärtjänsten: ”Detta var särskilt besvärligt på våren 1940 
då mobilisering skedde. Personal kom som vanligt på 
morgonen, men innan kvällen var kanske hälften el-
ler mer borta från avdelningarna. Det var inte så ro-
ligt att då vara uppsyningsman och försöka skaffa folk 
som ersatte dessa.” 

Av detta kanske man kan dra slutsatsen att det fanns 
ett personalproblem, men att det avtog ju längre kri-
get pågick – det var som sagt som mest besvärligt un-
der våren 1940. Om nu beredskapen var orsaken till 
att patienterna åt allt mindre och drabbades av nä-
ringsbrist, borde det avspeglas i deras viktkurvor. Men 
någon sådan effekt syns inte alls. Patienterna håller 
vikten under hela våren och sommaren.

Matransonerna minskades
Först i slutet av 1940 syns ett skarpt avbrott. Det sam-
manföll med att matransonerna minskades på landets 
samtliga sinnessjukhus till 80 procent. Krigstidens all-
männa försörjningsläge hade försämrats. 

Men instruktionen från staten hade ett entydigt till-
lägg: minskningen i ransonerna fick inte äventyra de en-
skilda patienternas hälsa. Om så var fallet skulle tilläggskost 
utdelas till de drabbade intagna. Så skedde på de andra 
sjukhusen, där man också följde både viktförändring-
ar och instruktionen noggrant. 

Men det gällde inte på Vipeholm. I bara tolv fall 
utgick extratilldelning av mat till patienter, och då i 

sent skede nära döden, inte när viktnedgången inled-
des. I tio fall togs till och med extramaten bort, trots 
att patienterna var i mycket dåligt skick. Nettotillskot-
tet med tilläggskost var alltså bara två patienter, av de 
över 200 döda. Besluten om detta låg helt i överläka-
rens händer.

Betydelsen av extra tilldelning var påtaglig. Det kan 
man se i viktkurvorna under åren före andra världs-
kriget. Även då förekommer flera fall av plötslig och 
brant viktnedgång, hos patienter som av olika orsak 
får i sig mindre näring. På kurvorna noteras då när 
tilläggskosten sätts in, kost som består av grädde, mat-
fett eller mjölmat. Viktnedgångarna bryts då genom-
gående omedelbart och patienterna går snabbt upp i 
vikt igen, och överlever krisen.

Unik dödlighet
För att vara säker på att den ökade dödligheten på 
Vipeholm inte avvek från det ”normala” under krigs-
åren jämförde jag med de 21 andra statliga sinnes-
sjukhusen. Där var den genomsnittliga ökningen i 
dödlighet under 1941 och 1942 nio procent, jämfört 
med de två föregående åren. På Vipeholm var den 
232 procent. Nu var förvisso Vipeholms patientgrupp 
ett mera känsligt klientel än den som fanns vid de 
andra statliga institutionerna. Därför gick jag igenom 
förhållandena vid tio slumpvis utvalda lokala vårdin-
stitutioner som också hade gravt utvecklingsstörda 
patienter. Där förekom ingen ökning alls av dödlig-
heten.

Slutsatsen var att dödligheten vid Vipeholm var 
unik. Ingen annanstans inträffade något liknande.

Ett brev med dödsbesked från Vipeholms överläkare 
till anhöriga.
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Eutanasi?
Handlade det då om medvetna handlingar från chefs-
läkaren Hugo Fröderbergs sida? I hans efterlämnade 
dokument framgår att han intresserar sig mycket för 
frågan av eutanasi. 

I ett handskrivet dokument från mars 1942 skriver 
han att ”För många torde det inte finnas någon som 
helst tvekan om det berättigade i ett avlivande” av de 
lägst stående, som är ”lägre utvecklade än djur”. 

Han anger det meningslösa i att hålla dem vid liv 
och kostnaden för det allmänna. Hans slutsats är dock 
att man inte ska döda dem på grund av de anhörigas 
känslor, de ska inte behöva oroa sig för vad som sker 
med deras intagna släktingar.

Jag ställde mig frågan om detta var ett taktiskt över-
vägande. Döda dem inte aktivt, utan passivt. Se och 
studera vad som sker med de allra svagaste när mat-
ransonerna minskar. Men någon klar slutsats kan inte 
dras av Hugo Fröderbergs dokumenterade intresse 
för eutanasi. Kanske låg det i hans speciella profes-
sion att beröra ämnet.

Tyskland som jämförelse
En drabbande jämförelse kan dock göras med det 
som skedde i Tyskland under samma tid. Den tyska 
historikern Hans-Walter Schmul som forskat i nazis-
ternas medvetna och planlagda eutanasi och som jag 
intervjuade 1999 sa att över 100 000 utvecklingsstörda 
dödades i det tredje riket under krigsåren. 

I inledningsskedet gasades människorna ihjäl i slut-
na lastfordon, men efter protester från anhöriga och 
den katolska kyrkan övergick nazisterna 1941 till att 
svälta och vanvårda ihjäl patienterna. Schmul säger 
att mellan 20 000 och 30 000 dog på detta sätt på sär-
skilda kliniker. Även där angavs infektionssjukdomar 
som dödsorsak. 

Psykiatrikern Michael Wunder, som också skrivit 
böcker om nazisternas eutanasi, berättade att 228 

kvinnor och flickor transporterades 1943 bort från 
Alsterdorf-anstalten i Hamburg för att placeras i en 
”hungeranstalt” i Österrikiska Wien. Där svalts 196 av 
dem ihjäl. Även där förde man noggrann statistik över 
viktförlusterna, ända fram till döden 10–15 månader 
senare. ”Den genomsnittliga viktminskningen hos de 
döda var 10 kilo”, sa Michael Wunder till mig 1999. 

Antalet offer i denna grupp var nästan identiskt 
med Vipeholms. Och där var viktminskningen bland 
de döda ännu större, 12 kilo. Utsvältningen hos de 
döda var alltså de facto värre på Vipeholm än i nazis-
ternas systematiska hungeranstalt i Wien – även om 
man bör tillägga att andelen överlevande var betydligt 
fler på Vipeholm.

”måste ha sin orsak i biologisk mindervärdighet”
Från Vipeholm rapporterade Hugo Fröderberg upp-
åt till Medicinalstyrelsen om den ökande dödlighe-
ten. Men han berörde inte alls svälten, alldeles oav-
sett vad den berodde på. I årsberättelsen för sjukhuset 
1941 skrev han att den ökade dödligheten hos de ”på 
förhand livsodugliga elementen” berodde på ”små 
förändringar i omgivningen beträffande kosthåll, 
renhållning, luftväxling o. dyl.”

I årsberättelsen ett år senare skrev han ”Ökning 
i dödlighet kan icke förklaras av näringsbrist utan 
måste ha sin orsak i biologisk mindervärdighet.” Karl 
Grunewalds tes om att det rådde brist på mat eller 
personal som kunde mata patienterna avvisades alltså 
redan då av Fröderberg själv. De dog av andra skäl, 
enligt honom. Någon begäran om extra mat utifrån 
till sjukhuset finns heller inte.

Kvar bakom döden på Vipeholm står kontrollerbara 
fakta. Patienterna rasade i vikt innan de dog. Hugo 
Fröderberg, ansvarig läkare, gjorde i stort sett inget 
för att rädda dem. Under tre hela år.

”Det är min övertygelse att det moderna samhället nog måste principiellt tillerkännas en 
rätt att även släcka ett liv. Jag antar, mina herrar, att vi en gång, kanske inte i en så av-
lägsen framtid, inom samhället tvingas ta under övervägandeatt släcka sådana liv som 
bestå i ohjälpliga och vanskapade idioter och som från början är dömda att vara samhäl-
let till en börda och sig själva och alla andra till last. ” 

”Vid tanken på en hel del av dessa olyckliga, inte ens mänskliga varelser, som har kom-
mit till världen med en från början slocknad intelligens och egentligen lever på djurets 
stadium, kan samhället naturligtvis inte frånkänna sig principiellt rätten att kunna ta liv.” 

Arthur Engberg (S) i riksdagsdebatt, 7 maj 1921 om dödsstraffets avskaffande.

Lästips 3:
Karl Grune-
walds bok 
Omsorgsre-
volutionen 
ger en bred 
bakgrund till 
hur dagens 
LSS-stöd vuxit fram. 228 sidor, 
154 bilder. Pris 200 kr. 

Lästips 1:
Från idiot till 
medborgare Karl 
Grunewalds stora 
standardverk om 
hur personer med 
utvecklingsstör-
ning levt och blivit 
behandlade från antiken till nutid. Intra 
har kommit över ett antal böcker som vi 
nu kan sälja billigt.. 496 sidor. Inbunden.
Pris 280 kr (ordinarie pris 469 kr).

Lästips 2:
Omsorg i 
förändring.
En kunskaps-
höjande och 
debattglad 
bok tillägnad 
Karl Grune-
wald på hans 90-årsdag. med 
bidrag av över 20 författare. 278 
sidor. Pris 200 kr.

Frakt tillkommer. Beställ från: www.tidskriftenintra.se

Lästips 4:
En minnes-
skrift som 
vi gav ut 
efter Karl 
Grunewalds 
död 2016 
med viktiga 
artiklar av och om Karl. 44 sidor. 
Pris 100 kr. 
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De tyska nazisternas rashygieniska vanföreställ-
ningar ledde under åren 1934 till 1945 till att 
400 000 människor som betecknades som sinnes-
sjuka eller utvecklingsstörda tvångssteriliserades. 
Men de ansvariga nöjde sig inte med detta. Genom 
eutanasi-aktionen började man systematiskt att 
förinta ”livsodugligt liv”. Erfarenheterna från denna 
verksamhet användes sedan i långt större skala i 
förintelselägren.

  

R edan 1935 försökte ledaren för rikets läkare 
(Reichsärzteführer) Gerhard Wagner att få 
Führern att fatta beslut om ”förintelsen av 

livsodugligt liv”. Men Hitler ansåg då att man borde 
inta en ”försiktigt avvaktande hållning”. 

1939 ansökte föräldrarna till ett spädbarn med grav 
utvecklingsstörning hos Hitler om rätt att få döda bar-
net, vilket enligt gällande lag var straffbart. Hitler gav 
sin tillåtelse och medgav också att man kunde förfara 
likadant i liknande fall.

Mördandet börjar
Detta innebar i praktiken att man började mörda 
barn och ungdomar genom s k barn-eutanasi. Aktio-
nen leddes från Riksutskottet för vetenskaplig hantering 
av svåra lidanden, betingade av arv och anlag. Inrikesmi-
nisteriet ålade alla förlossningsläkare, barnmorskor, 
läkare och förlossningskliniker, att anmäla nyfödda 
och barn upp till tre års ålder, som led av ”idioti, 
mongolism, microcephali, hydrocephalus, missbild-
ningar och förlamningar”. Anmälningarna skulle gå 
till distriktsläkarna, som sände dem vidare till riksut-
skottets hemliga adress. 

De barn som ”godkändes” för att bli mördade hänvi-
sades till en av de speciella avdelningar som inrättades 
i 30 hälso- och vårdanstalter. För det mesta hemlighöll 
man placeringarnas verkliga syfte för föräldrar och 
andra. Föräldrar, som motsatte sig sina barns ”special-
placering”, hotades med förlusten av vårdnadsrätten. 

Barnen på de speciella avdelningarna gavs över-
doser av luminal, ibland kombinerad med morfin-
skopolamininjektioner. Dessa doser var inte omedel-
bart dödliga utan ledde till ett långsamt borttynande. 
Syftet med detta förfaringssätt var att ge sken av ett 
naturligt sjukdomsförlopp som slutade med de full-
komligt kraftlösa barnens död. Ca 5 000 barn dödades 
på detta sätt. 

Vuxen-eutanasin
Senare under 1939 beslöts att ”förintelsen av värde-
löst liv” skulle utvidgas till att omfatta även vuxna som 
var intagna på anstalt

Aktionens laglöshet tvingade de ansvariga till hem-
lighetsmakeri. Flera hemliga organisationer med en 
byråkrati som omfattade ca 100 personer placerades 
så småningom i en villa vid Tiergartenstrasse 4 i Ber-
lin-Charlottenburg. Efter denna adress betecknades 
vuxeneutanasin i det interna språkbruket för T4-ak-
tionen.

Förbättrade avlivningsmetoder
Snart behövde man förändra avlivningsmetoderna 
eftersom antalet offer var så många. Man inrättade 
avlivningscentraler på sex olika anstalter. Där tog man 
livet av människor genom förgasning med kolmonox-
id i förgasningsanläggningar som kamouflerades som 
duschrum. Dödskampen hos offren som kvävdes ihjäl 
i gaskamrarna varade ända upp till 20 minuter. Av-
rättandet var uttryckligen förbehållet dödsanstaltens 
överläkare. Liken transporterades på specialbårar till 
förbränningsugnar och brändes, sedan man brutit ut 
deras guldtänder. Askan samlades i urnor som skicka-
des till de anhöriga. 

Många läkare
Minst 50 läkare var direkt verksamma i T4-aktionen, 
däribland en rad professorer för psykiatri och neuro-
logi. Alla dessa läkare var frivilliga medarbetare. 

Läkarna skrev in en harmlös dödsorsak i sjukjour-
nalerna, s k ”tröstebrevsavdelningar” underrättade de 
dödas familjer och ”specialregistreringsbyråer” utfär-
dade förfalskade dödsattester.

Mellan januari 1940 och augusti 1941 mördades 
på detta sätt ca 70 000 psykiskt sjuka och utvecklings-
störda i aktion T4:s gaskammare. Personalen på de 
sex dödsanstalterna skickades efter Aktion T4:s slut 
till största delen till Polen där de på ett avgörande 
sätt var delaktiga i uppbyggandet av förintelselägren 
Belzen, Sobibor och Treblinka. 

Sammanlagt mördades under åren 1939 till 1945 
mellan 100000 och 200000 människor som ansågs 
vara obotligt psykiskt sjuka eller utvecklingsstörda av 
de tyska nazisterna. 
 

Detta är en förkortning av en artikel av historikern Hans-Walter 
Schmuhl som Intra publicerade 1992. Artikeln i sin helhet finns 
i vårt nätarkiv (www.tidskriftenintra.se) under rubriken ”Historia”.  

”Bussar anländer till Hadamar flera gånger i veckan med ett stort antal offer. Skol-
barn i området känner igen dessa fordon och säger: Här kommer mördarvagnarna. 
Efter ankomsten av sådana fordon kan invånarna i Hadamar se hur rök kommer från 
skorstenen. De är upprörda av ständiga tankar på de stackars offren, i synnerhet när 
vinden ligger på och de måste stå ut med den motbjudande lukten. En konsekvens av 
de principer som tillämpas här är att barn när de bråkar med varandra kommer med 
kommentarer som: Du är dum i huvet, du kommer att stoppas i ugnen i Hadamar.”
Brev från den katolske biskopen i Limburg till justitieministern den 13 augusti 1941. Ur 
boken ”Om detta må ni berätta . På bilden: Röken från anstalten Hadamars krematorium. 

Massmorden i Tyskland

Frakt tillkommer. Beställ från: www.tidskriftenintra.se
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Ingrid Hedström var en erfaren reporter och förfat-
tare som av en händelse – hon skulle göra research 
för en bok – råkade komma över några listor över 
hälsotillståndet bland de intagna barnen på Hag-
gårdens vårdhem i Hedemora under 30-talet. 
– Det var som om siffrorna ropade till mig, berättar 
hon. Haggården var ju en dödsanstalt!

D alarnes Sinnesslöanstalt Haggården invigdes 
1915. Från början var anstalten tänkt för 105 
barn men snart utökades antalet till 162. Som 

mest, på 1970-talet, bodde där 275 personer. De fles-
ta som betecknades som bildbara bodde i den stora 
mangårdsbyggnaden. 

Rashygienen präglar verksamheten
Haggården byggdes vid en tid då synen på de sinnes-
slöa höll på att svänga. 1912 hade professor Georg von 
Wendt, vid det 6:e nordiska mötet för abnormsaken 
hållit ett föredrag ”Teoretisk belysning av abnormsa-
ken ur rashygienisk synpunkt”, vilket brukar beteck-
nas som startpunkten för rasbiologins inflytande över 
sinnesslöfrågan. 1916 beslutar riksdagen om äkten-
skapsförbud för sinnesslöa och fallandesjuka. 

Tidigare hade omhändertagandet av barn med in-
tellektuell funktionsnedsättning  varit inriktad på lika 
delar pedagogik och kristlig uppfostran. De som be-

tecknades som obildbara skickades till en början till-
baka hem, men det blev i längden ohållbart. På Hag-
gården fanns redan från början en vårdavdelning, en 
asyl, för de som man betecknade som obildbara. Där 
bodde under 30- och 40-talen ca 60 barn.

Det är dessa vårdavdelningar, där de s k obildbara 
förvarades utan någon som helst träning eller upp-
fostran, som under 30-talet uppvisar skrämmande siff-
ror vad gäller dödlighet. Varför?

– I arkivet fanns en mapp med ansökningshand-
lingar för 75 barn som åren 1927–1947 togs in på 
Haggården, berättar Ingrid Hedström. På den lista 
jag hittade står dödsdatum för 61 av dessa barn. De 
övriga vet vi inte vad som hände med. Men de flesta 
överlevde bara ett till tre år på Haggården. 

Haggården
var en 
dödsanstalt!

Haggården 1915.
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Att sortera barn
Ingrid Hedström blev så drabbad av dessa siffror att 
hon började undersöka varifrån barnen kom och hur 
det gick till när de hamnade på Haggården. Hennes 
efterforskningar blev till en tjock dokumentärroman 
som skildrar tre barn med familjer och hur de möter 
makthavarna i och kring Haggården. En makthavare 
som ofta besökte Haggården var Alfred Petrén som 
1932–1938 var överinspektör för sinnesslövården. 

– För Petrén var just sorteringen en hjärtefråga, 
säger Ingrid Hedström. Det fanns ju fler vårdhem, 
bland annat Lidiro i Orsa, som finns med i boken, där 
dödligheten var noll. Men dit fick inte barnen kom-
ma. De skulle till Haggården och sorteras av kunnig 
personal. De bildbara skulle skiljas från de obildbara. 

De hygieniska förhållandena på Haggården var un-
der all kritik. Dessutom var det kalla vintrar och det 
fanns ingen antibiotika. 

Lägg därtill att de sinnesslöa som fick TBC inte togs 
in på sanatorierna. De fick stanna kvar på anstalten 
och smittade då säkert fler. 

Kanske kunde den ökade dödligheten under 
1930-talet ha en naturlig förklaring? Ingrid Hed-
ström, som är van att göra noggrann research gick till 
riksarkivet och jämförde med andra sinnesslöanstal-
ter för barn vid den här tiden. 

– Haggården sticker ut, säger hon. Ser man på åren 
1936–1939 så ligger dödstalen på ungefär 20% per 
år. Stretereds och Johannesbergs vårdhem kommer 

Haggården
var en 
dödsanstalt!

därnäst med ca 10%, men de övriga ligger på som 
mest 4–5%. 

Struntade i medicinering
Många av barnen på Haggården hade epilepsi. Ingrid 
Hedström är övertygad om att de inte fick rätt medi-
cin. 

– Medicinkostnaderna minskade år för år medan de 
intagna blev fler. Luminal var ett läkemedel som man 
då använde mot epileptiska anfall med bra resultat. 
Men den medicinen nämns aldrig i Haggårdens epi-
lepsijournaler. Istället har ett par barn fått kamferin-
jektioner vilket, enligt de läkare som jag pratat med, 
kan ha förvärrat de epileptiska anfallen.

Merparten av barnen som togs in på Haggården 
hade fattiga föräldrar. 

– De som hade hemman och hade det lite bättre 
ställt lämnade för det mesta inte bort sina barn. De 
som togs in kom från fattiga hem, var barn till ogifta 
mödrar eller hade fäder som var arbetare och beskrevs 
som ”obemedlade”. De hade inte så stora resurser och 
hade svårt att stå emot myndigheterna, som ofta var 
präster och läkare. De fattiga familjerna utsattes för 
hårt tryck att lämna bort barnen. Men det är också 
viktigt att komma ihåg att detta rörde sig om barn som 
bott flera år i sina familjer. Där fanns inte någon medi-
cinsk kompetens och ändå överlevde barnen. Sedan, 
efter ankomsten till Haggården går det snabbt, en del 
dör efter bara några månader. 

Ingrid Hedström. Gick obemärkt förbi. Alfabeta förlag. 
2017. 542 sidor. Pris 286 kr. www.alfabeta.se
(Kommer i pocketversion i maj.)

Barn och 
personal på 
Haggården 
på 1920-ta-
let. Bilden är 
från boken 
”Från idiot till 
självständig 
människa” av 
Helena Kåks.
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Var det eutanasi?
Det är svårt att veta om dessa dödsfall var resulta-
tet av att man medvetet underlät att ge de intagna 
barnen den vård och näring de behövde. Att man 
alltså medvetet tog livet av dem. Eller om det bara 
handlade om ointresse – att man faktiskt inte ansåg 
att deras liv var så mycket värda att man brydde sig. 

Det man vet är att det bland makthavare och dok-
torer var många som vid den här tiden diskuterade 
möjligheten att, liksom man gjorde i Tyskland, ta 
till eutanasi för att förhindra att dåliga arvsanlag 
spred sig i den svenska folkstammen.

Så var t ex sinnesslövårdens högste befattnings-
havare Alfred Petrén också tidigt en av medlem-
marna i det Svenska sällskapet för rashygien och 
hade goda kontakter med sina tyska kollegor. Med 
hjälp av steriliseringslagstiftning och avskiljande av 
de människor som man betecknade som undermå-
liga ville han försöka förbättra den svenska folk-
stammen. Han var också pådrivande vid skapandet 
av det rasbiologiska institutet. Många ville, med 
inspiration från Tyskland, gå ännu längre. Ingrid 
Hedström citerar i sin bok den dåvarande ecklesi-
astikministern Arthur Engberg som vid en debatt i 
riksdagens andra kammare den 7 maj 1921 bland 
annat sa:

”Det är min övertygelse att det moderna samhället nog 
måste principiellt tillerkännas en rätt att även släcka ett 
liv. Jag antar, mina herrar, att vi en gång, kanske icke i en 
så avlägsen framtid, inom samhället tvingas taga under 
övervägande att släcka sådana liv som bestå i ohjälpliga 
och vanskapade idioter och som från början äro dömda att 
vara samhället till en börda och alla andra och sig själva 
till förbannelse. En sådan utväg får naturligtvis tänkas 
hållas öppen. Vid tanken på en hel del av dessa olyckliga, 
icke mänskliga varelser som hava kommit till världen med 

Barn på 
Haggården 
på 1960-ta-
let. Bilden 
är från bo-
ken ”Från 
idiot till 
självständig 
människa” 
av Helena 
Kåks.

en från början slocknad intelligens och egentligen leva 
på djurets stadium, kan samhället naturligtvis icke från-
känna sig principiellt rätten att kunna taga liv.”

Många vill sopa brotten under mattan
Ingrid Hedström kommer från Avesta och utbil-
dade sig först till psykolog. Men intresset för jour-
nalistik tog över och från Borlänge Tidning tog 
hon steget fullt ut och blev utrikeskorrespondent i 
Bryssel för Dagens Nyheter. Det var då hon kom att 
intressera sig för hur olika de europeiska länderna 
handskades med minnena från de hemska brott 
som begicks under kriget. 

– Mycket sopades under mattan, säger hon. 
Många som begått förskräckliga brott kunde fort-
sätta sina liv som om ingenting hänt. När jag upp-
täckte dödstalen på Haggården fick jag samma 
känsla, att det här var något som man sopat under 
mattan. Ett mörkt kapitel i vår historia som ingen 
riktigt velat ta i.

Ingrid Hedström är lite besviken på mottagandet 
av hennes bok:

– Kanske var det fel att presentera materialet i 
form av en dokumentärroman. Barnen som jag 
skildrar fanns ju, men de hade andra namn i verk-
ligheten. Det var ju ett försök att göra dem mer 
levande, ändå blev reaktionerna i samhället ganska 
ljumma. Det var som om man ändå inte riktigt ville 
erkänna vad som hade hänt.

Trots det tycker Ingrid Hedström att det är viktigt 
att fortsätta undersöka vad som hände på 1930- och 
1940-talen.

– Det finns ju krafter idag som vill gå i samma 
riktning som man gjorde då, säger hon allvarligt. Vi 
måste visa vart en sådan utveckling leder.

Hans Hallerfors.
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Antal beviljade insatser enligt LSS år 2010–2017
Insatser enligt LSS  2010        2012          2014      2016    2017

Personlig assistans*  3 560       3 900             4 100      4 600       4 900           +7,2 
Ledsagarservice   9 290        8 700              8 430  8 000  7 700            -4,2

Kontaktperson                19 500                   19 600                      19 520                19 400                19 300            - 0,6

Avlösarservice   3 390       3 400        3 650     3 800  3 900           +2,1

Korttidsvistelse                10 010       9 700        9 600  9 600  9 400             -1,5

Korttidstillsyn   5 160      4 800       4 500  4 400  4 400           +0,7  
Boende, barn   1 440       1 200       1 040  1 000  1 000            - 1,8

Boende, vuxna                  23 430                   24 400                     25 840                27 100               27 800           +2,7

Dagl, verksamhet            30 250                    32 200                     32 810                36 600               37 500           +2,4
    
 

*Kommunalt beviljad assistans. Januari 2018 fanns det dessutom 14 800 personer med assistansersättning från 
Försäkringskassan. Det är en minskning från 2010 då 15 900 hade den insatsen.

Flest har daglig verksamhet 
Insatser till personer med funktionsnedsättningar enligt LSS och socialtjänstlagen, SoL, fortsätter att öka. 
Den 1 oktober 2017 hade ca 72 900 personer någon verkställd insats enligt LSS och ca  53 000 enligt SoL från 
kommunerna. Jämfört med 2007 har antalet personer som får stöd enligt LSS ökat med 26 procent.

Socialstyrelsens lägesrapport 2018 samt Socialstyrelsens statistik om insatser enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade 2017. Båda kan laddas ner från www.socialstyrelsen.se

Procentuell 
f ö r ä n d r i n g 
2016–2017

K ommunerna ger insatser till personer med funk-
tionsnedsättning både enligt LSS och enligt So-

cialtjänstlagen (SoL). Ca 70 000 personer har insatser 
enligt LSS och 52 000 har insatser enligt SoL.

Sedan länge är daglig verksamhet den insats enligt  

S ocialtjänstlagen är viktig för många personer 
med funktionsnedsättning. 2016 hade ca 53 000 

av dem en eller flera insatser enligt SoL. Vanligast 
var stöd i hemmet i form av boendestöd (ca  22 700 
personer) och hemtjänst (ca 16 000 personer).

Den Socialtjänstutredning som regeringen tillsatte 
våren 2017 under ledning av Margareta Winberg har 
nu kommit med sitt första betänkande.

Betänkandet har tungvikten på förebyggande insat-

ser. Man vill få socialt mer välfungerande bostadsom-
råden. Man vill bli bättre på att förebygga våld och 
ungdomskriminalitet. Det finns också ett längre kapi-
tel om hur man kan använda ett Salutogent förhåll-
ningssätt inom äldreomsorgen.

Men betänkandet innehåller ingenting om funk-
tionshinder.

Slutbetänkandet ska komma i december i år.
      HH

Socialtjänstutredningens första betänkande:

Betoning på förebyggande insatser men ingenting om funktionshinder

D et politiska priset för att fortsätta försämringarna 
av assistansreformen blev till slut för högt. Fi-

nansdepartementet och Magdalena Andersson, som 
tvingade fram besparingskraven i LSS-utredningen, 
har fått backa. 

Hur det politiska spelet bakom de olika turerna sett 
ut kan vi bara ana oss till. Varför Åsa Regnér överhu-
vud taget blev statsråd för ett område som hon var-
ken kunde eller ville ansvara för kan man undra. Och 
varför Desirée Pethrus (KD)lämnade uppdraget som 
LSS-utredare utan att egentligen ta strid för sitt partis 

uppfattning kan man också fundera över, liksom var-
för moderaterna varit så tysta i frågan. 

Nu har Lena Hallengren rivstartat som ansvarig mi-
nister genom att ta bort besparingskraven från LSS-
utredningens direktiv.  

Om detta räcker för att förbättra Socialdemokra-
tins solkade anseende inom funktionshinderrörelsen 
återstår att se. 

LSS-utredningens slutbetänkande har flyttats fram 
till 15 december i år. 

      HH

LSS-utredningens nya direktiv

LSS som flest har. Därefter kommer bostad med sär-
skild service för vuxna. Sett till antalet personer är 
det också de kommunala insatser som ökat mest. 

Störst procentuell ökning uppvisar den kommu-
nala personliga assistansen.
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I Gävle kommun bor drygt 100 000 personer varav 
420 har insatsen daglig verksamhet enligt LSS. 
För nästan 25 år sedan förändrades innehållet i 

denna insats radikalt. Inspirerade av målsättningarna 
i den då nya lagen beslöt man sig för att fråga bru-
karna vad de egentligen ville göra om de fick välja. 

– Vi började i rätt ände, säger Ann Helen Dahlqvist 
som redan då höll i trådarna.

En modell växte fram
Eftersom det visade sig att 46 % av brukarna inte ville 
göra det man gjorde så fick man organisera om hela 
verksamheten. Långsamt växte en modell fram, sam-
tidigt som antalet brukare hela tiden växte. Av de 420 
personer i kommunen som har insatsen daglig verk-
samhet har 56 en enskild placering i något företag 
eller kommunal verksamhet. Ca 180 personer arbe-
tar i en av de 17 företagsgrupperna och ungefär lika 
många arbetar i någon av de 10 basverksamheterna. 

I Gävle finns riktig valfrihet!
20 % av brukarna i Gävle Dagliga Verksamhet byter arbete varje år. 
Och ca 5 % av personalen likaså.
”Här får man pröva på”, säger chefen Ann-Helen Dahlqvist glatt. 

Personalen består av 95 handledare, 1 arbetskonsu-
lent, 3 arbetsterapeuter, 3 administrativa assistenter, 
1 kvalitetssamordnare, 1 lokal & verksamhetssamord-
nare och 6 chefer, totalt 110 anställda.

Ann-Helen brinner verkligen för det som man 
åstadkommit i Gävle. Samtidigt är hon väldigt prak-
tiskt lagd. Det är resultaten som räknas. Och dem får 
man bara om man har en genomtänkt och bra organi-
sation som utgår från brukarnas behov. Den ska vara 
tydlig och ge ett verkligt inflytande.

Organisation
Efter beslut av biståndshandläggare om daglig verk-
samhet enligt LSS i Gävle får man först rådgöra med 
verksamhetschefen Uppdrag & Sysselsättning (U&S) 
för EDV (Enheten för Daglig Verksamhet). Man gör 
några studiebesök och får så småningom välja mellan 
olika arbetsplatser:

Café Limhällen
”Det är kul att träffa kunder”, säger Moa Härdin som arbetar på Café Limhällen där hon får stöd av handle-
daren Lilian Holmin. Cafét bakar egna bullar och kakor och serverar lunch. 
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– På 1990-talet hade vi 10 kaféer inom daglig verksamhet. Nu 
har vi bara Café Limhällen kvar. Vi anpassar verksamheterna 
allt eftersom önskemålen förändras och just nu är det inte 
så många som vill arbeta med caféverksamhet, säger Ann-
Helen Dahlqvist. 
   I Gävle började man i rätt ända. Redan 1995 frågade man 
brukarna inom Daglig verksamhet vad de helst ville göra. 
Och vi på Intra skrev då om detta märkvärdiga tillvägagångs-
sätt:

En av basverksamheterna är Utegruppen som sysslar med återvinning. Gruppen består av två handledare 
och sex brukare som jobbar med återvinning till olika kunder som t ex: Erikshjälpen, Polismyndigheten och olika restauranger.  
Fyra dagar i veckan hämtar man sopor och kör till återvinningen. Man håller till i en nedlagd skola, Eriksberg, tillsammans med 
fem andra grupper.
  – Men grupperna är utspridda på olika ställen så att det inte blir en institution, säger Ann-Helen Dahlqvist. 
Innan Utegruppen ger sig av med bussen, som har ett rejält släp där man lägger återvinningen, samlas man för kaffe och pla-
nering. Man går igenom dagens arbetsuppgifter på en tavla och beslutar sig för vilka som ska göra vad. Man beslutar också 
vilka som ska ha hörselskydd i bussen – behövs för att det inte ska bli bråkigt – och vad man ska göra på eftermiddagen.

Utegruppen

Andreas Wiberg, Pontus Axner och Dario Fredriksson är 
färdiga att ge sig iväg med bussen för att sortera avfall från 
kunderna. Bussen har ett rejält släp som man fyller innan 
man åker till återvinningsstationen.

Gunnar Ressem testar vad vi kan om sortering av avfall.

1. Dels finns basverksamheten som består av tio 
olika grupper. De är för dem som behöver 
mycket stöd och lite krav. De erbjuder sysselsätt-
ning inom service och återvinning, sinnesupp-
levelser, sociala aktiviteter, legoarbete, musik, 
teater och förrådsuppgifter.

2. Nästa steg är de sjutton företagsgrupperna för 
dem som klarar av mindre stöd och mer krav. 
De erbjuder sysselsättning inom fastighetssköt-
sel, handel, serviceuppgifter, café och djursköt-
sel.

3. Sedan finns de enskilda platserna där man ar-
betar med lite stöd av arbetshandledare ute på 
olika arbetsplatser i privat eller offentlig verk-
samhet.

4. Varje år har det varit mellan fem och sju per-
soner som lämnat daglig verksamhet och gått 
vidare till någon typ av anställning. 

Räknar man de som arbetar ute på ”vanliga” arbets-
platser (2 och 3 ovan) så har andelen av brukarna 
ökat från 15% 1995 till 50% 2012 och till 62% 2018. 
Under samma period har antalet platser i daglig verk-
samhet ökat från 172 till 420.

När man vill byta jobb för att man kanske vill pröva 
något nytt, eller för att man inte trivs, fyller man bara 
i en enkel blankett där man skriver vad man heter, 
varför man vill byta jobb och vad man vill jobba med.  
Den blanketten går till verksamhetschefen för U & S 
som försöker ordna en ny plats. Vilket alltså var femte 
brukare gör varje år.

De som arbetar inom Enheten Daglig Verksamhet 
(EDV) får habiliteringsersättning som är 15 kr/tim, 
maximalt 90 kr/dag. Vilket troligen är den högsta 
dagersättningen i landet!
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Erix är en av basgrupperna. 
Där finns 12 brukare med 2 
handledare. Arbetsuppgif-
terna är skiftande och varje 
morgon, efter att ha läst 
tidningen ihop, så väljer man 
vad man vill jobba med. Man 
kan laga mat, baka bröd och 
kakor, strimla papper, tvätta 
kläder mm. Arbetsuppgifter 
finns så det räcker. 
På bilden till vänster: Theresa 
Petterson, handledaren Ma-
lin Östblom och Filip Sundin. 
Nedan till vänster:  William 
Blom vid pappersstrimlaren. 
Nedan: Annika Lundgren 
stryker skjortor.

Bra personalpolitik ett måste
En grundförutsättning för att kunna nå resultat är att 
ha en bra personalpolitik. Det innebär heltider, krav 
på utbildning och kompetensutveckling.

– Vår målsättning är att 50% av de nyanställda ska 
ha en högskoleutbildning eller KY-utbildning inom 
funktionshinderområdet, säger Ann-Helen.

Kompetensutvecklingen bygger idag på ett pedago-
giskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) – en metod 
som utarbetades av Eskilstuna kommun i samarbete 
med Mälardalens högskola (läs mer på www.eskilstu-
na.se + sök på PFA). Man har också utbildat persona-
len i lågaffektivt bemötande.

– Vi hade en hel del hot och våldssituationer förut, 
berättar Ann-Helen. Men genom satsningen på lågaf-
fektivt bemötande har de minskat till nästan noll.

Istället för att ta in timvikarier har enheten satsat 
på tillsvidareanställda poolhandledare med adekvat 
utbildning. All personal har heltidsanställningar. 

– Det skapar trygghet för brukarna, att de också 
känner poolhandledaren/vikarien som rycker in vid 
sjukdom, med mera, säger Ann-Helen. 

Det är inte bara brukarna som byter jobb lite då och 
då. 5 % av de 110 anställda byter varje år arbetsplats. 
Det betyder att man får högre kompetens i grupperna 
genom ett internt lärande.

Tydliggörande pedagogik
I basgrupperna är det slående hur genomtänkt alla 
verksamheter är uppbyggda för att underlätta kom-

munikation. Alla redskap, alla rum, alla lådor har 
tydliga märkningar med pictogram-symboler. Och i 
alla grupper finns anslagstavlor med pictogrambilder 
som förtydligar vad som ska göras under dagen, vilka 
som finns på arbetsplatsen med mera. 

På det viset har alla blivit vana att använda olika 
kommunikationshjälpmedel.

Brukarmedverkan
För att vara säkra på att brukarna gillar den dagliga 
verksamheten och känner att de har inflytande över 
arbetet, genomför man en stor enkätundersökning 
vartannat år. Det är kvalitetssamordnare Ingrid Holm 
och en av arbetsterapeuterna som håller i den:

– Vi använder oss också av Delaktighetsmodellen 
som ett sätt att skapa dialog mellan brukare och per-
sonal, berättar hon.

Om du undrar vad delaktighetsmodellen är så be-
sök: www.delaktighetsmodellen.se

Kompetensutveckling för alla!
Det är inte bara personalen som har ett rikt utbud 
av vidareutbildningar att välja på. Även brukarna 
genomgår olika kompetensutvecklingsprogram och 
utbildningar som är anpassade för dem. Många har 
till exempel tagit truckförarbevis och ett tiotal av bru-
karna inom EDV har lyckats ta ett vanligt körkort. 

Man anordnar också kurser i återvinningsarbete, i 
matlagning och service och bemötande 
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Alla utbildningar sker i samarbete med Vuxenut-
bildningen.

Återvinning och miljöarbete
Verksamheterna är nästan genomgående engagerade 
i miljö- och återvinningsarbete. Företagare och myn-
digheter i kommunen anlitar den dagliga verksam-
heten för att ta hand om deras återvinningsmaterial. 

  – Det spar en massa tid för dem att slippa ta hand 
om all plast och kartong själva. Externa kunder beta-
lar 50 kr per hämtning och de tycker det är jättebra, 
säger Ann -Helen.

En del av återvinningen handlar om att ta hand om 
alla pappersark. Blanka ark skärs i bitar, läggs i små 
lådor och används av de kommunala verksamheterna 
som post-it-lappar. Papper som strimlas hämtas av ett 
stall som använder pappersavfallet istället för halm i 
hästboxarna.

Dessutom har man bl a en grupp, Möbelpoolen, 
som tar hand om gamla möbler, snyggar upp dem 
och ser till att de används i kommunkoncernen. 

Ekonomi
Trots alla satsningar på internutbildning, på hög ha-
biliteringsersättning och på fast anställda heltider 
bland personalen så är inte den dagliga verksamhe-
ten i Gävle speciellt dyr.

– Tvärtom, säger Ann-Helen Dahlqvist. Genom att 
vi litar på våra egna krafter, genom att vi har liten 
personalomsättning och genom att vi kan fördela re-
surserna på ett klokt sätt, så ligger vi snarare under 
snittkostnaden för daglig verksamhet i landet.

Fungerar inte med LOV
Den modell som Gävle dagliga verksamhet arbetar 
med bygger på att man har tillgång till flera olika 
verksamheter. Det gör det möjligt för brukarna att 
pröva på och flytta om man har behov av det. Att så 
förhållandevis många går vidare till anställning hand-
lar dels om ett politiskt beslut 2010 men också om 
flexibilitet i organisationen. 

I Kommunplanen för 2018–2021 fanns förslag om 
att införa LOV i daglig verksamhet, men förslaget 
vann ingen politisk majoritet. 

– Om man ska ge möjlighet att prova på att byta och 
att utvecklas i arbetet så blir det svårare med LOV, sä-
ger Ann-Helen. Det kan tyvärr ge färre valmöjligheter 

Mustafa Gulsever 
är handledare för en 
industrigrupp. 
– Vi hjälper de ca 30 
företagarna i företa-
garföreningen här på 
Fjällbackens indu-
striområde, berättar 
han. Vi kör sopor, 
röjer rent och hjälper 
till där det behövs. 
Flera brukare här har 
tagit truck-körkort 
och någon har 
tagit vanligt körkort. 
Några har också gått 
vidare till anställning. 

Fjällbackens industrigrupp

att få pröva på olika sysslor och risk för ”inlåsning” i en 
verksamhet, oavsett om den är kommunal eller privat. 

Bra kontakt med företagarna
Förutsättningen för att EDV ska fungera bra är att 
man har en fin kontakt med företagarna i kommu-
nen. Man erbjuder sina tjänster, man förhör sig om de 
skulle kunna tänka sig att ta emot någon person som 
vill ha en enskild plats osv. Idag samarbetar enheten 
med 104 olika interna och externa arbetsplatser.

– Det pratas ju mycket om ”enkla jobb” numera. Det 
har daglig verksamhet varit experter på i många år, 
säger Ann-Helen. Just nu är det stor konkurrens om 
dessa arbeten, men hittills har vi lyckats få företagen 
att inse att de har nytta av oss men också att de kan 
bli en viktig del i andras utveckling. Många arbeten 
måste man ”upptäcka”. Vi upptäckte t ex att butiker-
nas kundkorgar ofta är väldigt smutsiga. Så nu hjälper 
vi bland annat ICA MAXI att rengöra dem!

För de äldre
Insatsen daglig verksamhet kan man ha i Gävle tills 
man fyller 67. Sedan kan man besöka Moränen, en 
träffpunkt för äldre med intellektuell funktionsned-
sättning. Där är det lite lugnare.

Text och bild: Hans Hallerfors.

Eva Berger är verksamhetschef för Uppdrag & Sysselsättning:
– Vi har en förvaltning och en nämnd som hela tiden har trott på det vi sysslar med.
Själv är jag är med på gymnasiesärskolan. Träffar eleven, pratar med anhöriga, berättar hur det 
fungerar. Om de söker daglig verksamhet är det mig de möter igen. ”Vad har den här personen 
för behov av stöd och vilka förutsättningar har personen för sysselsättning”, tänker jag. Vi disku-
terar oss fram till vad som skulle kunna passa. Sedan åker vi på studiebesök till de platserna. En 
del har kanske redan praktiserat hos oss. Det gäller att göra valet tydligt och att hela tiden ha en 
beredskap för att man kanske vill pröva något annat. 
  Det är inte statiskt. Kanske prövar du på en enskild plats på något företag, men efterhand upp-
täcker vi att den här personen behöver lite mer stöd. Då kanske man prövar i en företagsgrupp.
  Om man tröttnar på sitt arbete så kan man också byta – vi har enkelt formulär som man fyller i, 
kanske med hjälp av sin handledare. 

Känner sig inte handledarna misslyckade då?
– Nej de är professionella och de vet att deras uppdrag är att ge stöd så att den enskilde ut-
vecklas.
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F år man vara lite filosofisk? Får man prata om 
livet? Jag har två principer som jag hängt upp 
min arbetsbeskrivning på.

Ständigt på väg
För det första så tänker jag mig att förutsättningen 
för att vara människa till syvende och sist handlar om, 
rörelse! Människan som art utmärker sig genom att 
ständigt vara på väg. Jag ställer mig frågande till slo-
gans som att ”varje människa ska duga som hon är”. 
Vem vill egentligen ha det så? Status quo. Stillestånd. 
I vila. För mig låter det som en död.

Nej, människor är varelser i projekt! I detta ligger 
själva definitionen i att vara människa.

Djur är naturvarelser. De lyder när naturen säger till 
dem att göra si eller så. 

De underställer sig evolutionen. Men människor 
har den egenskapen att de gärna sätter sig på tvären. 
De trotsar och hittar på alldeles egna projekt och 
förståelser av sitt liv och andras. De har alldeles egna 
idéer om världen och alltet. De är också kulturvarel-
ser. Och där hänger inte naturen riktigt med. 

Det är i alla fall så jag ser på det.

Biologin
Min andra princip handlar om de biologiska förut-
sättningarna i att vara människa. Jag menar att det 
finns ett ändamål i vår konstitution. Inte i nån meta-
fysisk mening, utan mer som en sannolik förklaring 
till att vi blev just människor. Det är trots allt skillnad 
på att vara människa och att vara hund. 

Inte bara kvantitativt utan också kvalitativt. Jag ger 
ett exempel:

Vi människor har inte mindre än 26 anpassningar i 
våra ben, som inte är bra till något annat än långdis-
tanslöpning. Vi har dessa anpassningar/egenskaper 
av den enkla anledningen att vi en gång hade an-
vändning för dem. En gång i världen var det alldeles 
nödvändigt för oss att springa väldigt långt. Geparder, 
och andra kattdjur har anlag för explosiv löpning. De 
springer väldigt, väldigt snabbt. Korta sträckor. Men 
de kroknar också tämligen fort. De måste snabbt få 
tag i sitt rov och fälla det till marken. Annars blir de 
utan och får gå hungriga.  Människor däremot kun-
de/kan hålla på i timmar att jaga. De sliter helt enkelt 
ut sin antilop eller sin gnu. Det här var en egenskap 
som en gång var alldeles oundgänglig för oss. Så är 

Mitt namn är Kenneth Thorstensson. 
Jag är möbelsnickare till professio-
nen och har jobbat 33 år på Frans-
torps Verkstäder, som är en daglig 
verksamhet    i Sundbyberg. Min 
vardagliga arbetsplats är en snickar-
verkstad där jag jobbar med en kol-
lega (som också är möbelsnickare) 
och 6 deltagare. I huvudsak bygger 
vi kvalitétsmöbler, men gör också 
andra bruksting, mer eller mindre 
för hand.

Vad är arbete och vad är daglig verksamhet?
En filosofisk betraktelse av Kenneth Torstensson

Foto: Fred Nilsson.
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det ju inte längre. Numer är det bara att ta en stilla 
promenad till Konsum. Men det där med löpningen 
ligger ändå kvar hos oss som en slags potential. Evo-
lutionen går väldigt, väldigt sakta och vi bär den med 
oss mellan generationerna.

Så är vi då, helt enkelt, födda till maratonlöpare!
Man skulle kunna göra en lång lista med ändamål 

av olika slag. I våra kroppar och i våra psyken. Men det 
är ämne för en helt annan artikel.

Men för att återgå till exemplet; om man föds med 
t.ex. en svår cp-skada så har man mycket svårt att för-
verkliga/utnyttja denna sin maratonpotential. Har 
man en intellektuell funktionsnedsättning så kom-
mer man att få stora problem med sådant som osan-
nolikhetskalkyler.

Varför går vi till jobbet?
Den värmländske sociologen Jan Ch. Karlsson pekar 
i sin bok ”Begreppet arbete” på fyra orsaker till att 
människor faktiskt går till jobbet. Dag efter dag.

• Den första är förstås tvång. Han skiljer här mellan 
fysiskt och strukturellt tvång. Det ”fysiska” går förstås 
tillbaka på slaveriet. Det strukturella handlar om att vi 
faktiskt inte har några andra möjligheter att försörja 
oss på. Piska och morot.

• Det andra kallar han för materiella incitament. Vi 
arbetar för att skaffa oss medel för egen konsumtion.

• För det tredje: normativa incitament. Här går vi till 
jobbet för att det finns ett kulturellt och socialt tryck 
att göra rätt för sig.

• Hans fjärde orsak är något han kallar för inheren-
ta incitament. Med detta menar han det slags spän-
ningslösare som arbete ibland kan innebära. Efter att 
ha grävt 30 meter dike så smakar middagen ljuvligt 
och man sover djupt och ovaggat.

Jag menar dock att man måste lägga till en orsak 
till. Arbete är trots allt inte nödvändigtvis synonymt 
med löneslaveri. Även om det ofta tänks så. Handen 
på hjärtat! Hur många av oss skulle gå till jobbet på 
måndag om det inte vore för att vi behövde pengarna?

Att frigöra sig 
Hanna Arendt gör en distinktion mellan det vi gör 
för att överleva och det vi gör för aktivitetens egen 
skull.  Vi går ju till jobbet av alla de orsaker som Jan 
Ch. Karlsson påpekar. Men, vi bygger också på som-
marstugan, läser romaner och spelar i dragspelsklub-
ben. Helt utan andra skäl än att detta förnöjer oss. 
Jägare/samlare arbetade 20–30 timmar per vecka för 
att klara livets uppehälle. Resten av tiden gjorde man 
annat. Dekorerade knivskaft, lekte med barnen och 
berättade historier. Och man pratade om livet.

Såväl Platon som Aristoteles menade att filosofen 
måste frigöra sig från de bojor som fjättrar honom. 

Det goda livet (eudaimonia) är att utveckla kropp 
och själ. En förutsättning för detta är fri tid. Arbete 
(lönearbete. min anm.) distraherar. 

Svaret var förstås att slavar såg till att det fanns mat 
på bordet. De fria männen kunde strosa omkring på 
torget och diskutera livet och världen.

Det finns en form av arbete som vi gärna går till. 
Olika sysselsättningar som vi försjunker i och odlar, 

ofta över hela livstider. Sånt vi skulle hitta på om vi  
vann på lotto och inte behövde gå till jobbet på mån-
dag. Jag själv skulle spela mycket gitarr då. Det tror jag 
man kan känna igen sig i, lite till mans/ kvinns.

Ofta nog är det också det traditionella hantverket 
som hamnar i centrum för dessa positiva ställningsta-
ganden visavi arbete. Och ett betydligt lugnare tem-
po, från ax till limpa.

Bristande verktyg är inte bristande intresse
Har man en intellektuell funktionsnedsättning så 
har man, enligt mig, brister i den verktygsuppsätt-
ning man behöver för att odla sina intressen och sina 
drömmar i livet. Man har en slags tröghet i sin ”rö-
relse”. Ty så är det ju, att även om man saknar händer 
så kan man fortfarande vara alldeles besatt av musik 
och nära en yttersta dröm att få spela fiol. Musikali-
tet kan mycket väl vara livs levande trots att man inte 
riktigt har kapacitet att begripa sig på notbilder och 
teorier. (Inom parentes sagt så är det ju sorgligt att 
inte musikskolan ser ut att riktigt förstå detta.)

En del problem går faktiskt att överbrygga. Med tek-
niska hjälpmedel, eller pedagogiska metoder. Eller på 
det vis vi praktiserar på den verkstad där jag arbetar.

Den praktiska metoden
Deltagarna kommer till snickerverkstan på Franstorp 
(de har rätt till daglig verksamhet enligt LSS) för att 
de har en eller annan hjärnskada. Och allt det där 
med IQ och kognitionssvårigheter, det känner ni ju 
till. Abstraktioner är svårt. Muntliga instruktioner är 
besvärliga. Sociala relationer kan ibland vara fullkom-
ligt obegripliga. O.s.v, o.s.v.

Deltagarna kommer till ”jobbet” för att de har ett 
intresse av just det vi är bra på här. 

De har med sig sin nyfikenhet och sin potential (som 
ju kan se lite olika ut, men som oftast ändå är utveck-
lingsbar). Ibland har de också med sig sina drömmar.

Den metod vi använder är praktikens. Vi lär hant-
verket genom att tillämpa, genom att göra. Vi lär oss 
moment och tekniker. 

Ofta börjar vi med att arbeta med fyra händer. En 
handledare och en deltagare. För att bekanta sig med 
verktyg och material. 

Efter hand kan man sedan släppa taget och an-
strängningen blir en vana. Har man sågat och huggit 
200 sinkor (hanar och honor) så sätter sig till slut kun-
skapen i kroppen. Man behöver inte tänka igenom 
varje sågsnitt, varje slag. 

Det som är lite extra fiffigt är att sådana fysiska kun-
skaper inte är utsatta för glömska på samma vis som 
annan, mer teoretisk kunskap. Har man en gång lärt 
sig att cykla så vet man att man klarar av det. Man 
tänker inte igenom varje tramptag innan man drar 
iväg. Har man lärt sig att simma så funderar man inte 
igenom hur man gjorde. Man slänger sig helt enkelt i 
sjön. Är man noggrann och lite kunnig i snickeriet så 
får man också estetiken som en slags sidovinst.

Den fransk-österrikiske författaren André Gorz skil-
jer mellan kunskap (connaissance) och färdighet (sa-
voir). Där kunskap är det vi får i oss via skolan, och fär-
dighet det vi lär oss genom direkt praktisk erfarenhet.

Foto: Fred Nilsson.
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Meningsfullhet och personlig utveckling
På Franstorp cirkulerar hela idévärlden runt det där 
lilla stycket om meningsfullheten och den personliga 
utvecklingen i LSS. Det är det vi jobbar med.

Så kan man ändå säga att vi bedriver ett slags arbete, 
även om det inte rimmar med ”arbetslinjens” enögda 
konsensus. Vi producerar värden och nyttigheter, och 
deltagarna är på en resa in i yrket. Inte för att anpassas 
till arbetsgivares krav, utan desto mer för det alldeles 
egna livsinnehållets skull. 

På snickarverkstan på Franstorp är deltagarna först 
och främst just yrkesmän. De kommer inte att kunna 

ta ett jobb som snickare på den reguljära arbetsmark-
naden. Där går det för fort och slarvas för mycket. 
Det är heller inte målet. Fast å andra sidan kan de 
handsinka en låda, en sak som inte många nutida 
bänksnickare behärskar. Vi har lagt oss vinn om yr-
keskunskapen. Metoder, teknik och estetik. 

En annan viktig sak i vår verksamhet är tillgången 
på tid. Jag tror jag nämnde det. Vi har undvikit alla 
slags deadlines och bindande kontrakt. Det är ytterst 
sällan vi har bråttom någonstans. Detta gör att vi kan 
ta oss den tid som behövs för att göra saker väl, på 
riktigt. Vilket har ett värde i sig.

K ommuner med fler än 25 000 invånare har 
idag för det mesta ett flertal olika dagliga 
verksamheter. Det rimliga är att man, som i 

t ex Gävle kommun, har möjlighet att pröva på och 
att byta daglig verksamhet om man t ex känner att 
man klarar av något som kanske ställer högre krav. 

Med LOV finns stora risker för inlåsning. Även om 
man får pröva på innan man väljer verksamhet så vill 
det mycket till att få byta när väl fått en plats. Som 
”kund” genererar man inkomster till den vårdfirma 
som bedriver verksamheten. Där finns det knappast 
några incitament för att uppmuntra till byte. Dessut-
om innebär uppstyckningen i olika utförare att kom-
munen har svårare att styra resurser dit de verkligen 
behövs. Och svårare att satsa pengar på personalut-
veckling och olika förbättringar.

Bra och billig daglig verksamhet
Som exemplet Gävle kommun (sid 14–16) så tydligt 
visar handlar den verkliga valfriheten inom daglig 
verksamhet om en bra sammanhållen organisation 
med många olika verksamheter och om stor medve-
tenhet hos personalen. Men kostnaden då? 

Gävle, som 2017 nominerades som bästa LSS-kom-
mun på grund av sin fina dagliga verksamhet, är t ex 
betydligt billigare än genomsnittet när det gäller plats 
i daglig verksamhet.

Enligt Socialstyrelsen är den årliga genomsnittskost-
naden för en plats i daglig verksamhet 210 967 kr. I 
Gävle är den 178 981 kr.

Dyrare med LOV
29 kommuner har infört LOV i daglig verksamhet en-
ligt LSS. Här listar vi alla, samt deras genomsnittskos-
tad per år och plats: 

Avesta 278 726 kr, Borås 202 065 kr, Enköping 174 204 kr, 
Haninge 230 349 kr, Helsingborg 197 535 kr, Huddinge -
270 356 kr, Järfälla 238 717 kr, Jönköping 183 959 kr, Kävlinge 
168 175 kr, Linköping 165 533 kr, Lund 289 477 kr, Nacka 
362 187 kr, Nynäshamn 221 728 kr, Gotland 142 942 kr, Sol-
lentuna 272 469 kr, Stockholm 309 116 kr , Täby 284 765 kr, 
Ulricehamn 200 034 kr, Uppsala 223 414 kr, Uppvidinge 
211 920 kr, Vallentuna 293 711, Vellinge 225 651, Värmdö 
248 500 kr, Värnamo 223 479 kr, Västervik 162 981 kr, Västerås 
160 834 kr, Örebro 168 354 kr, Österåker 195 912 kr, Östham-
mar 262 470 kr. Genomsnittskostnad  hela riket: 210 967 kr.

Det visar sig således att av de 29 kommuner som 
infört LOV har 17 en högre genomsnittskostnad än 
riksgenomsnittet. Tittar man på kommunernas stor-
lek är skillnaden än större.

Även bostad blir dyrare
Även bostad med särskild service enligt LSS verkar bli 
dyrare om man tillämpar LOV. Detä r sex kommuner 
som infört LOV för denna insats samt deras genom-
snittliga kostnad per plats och år: Den genomsnittliga 
kostnaden för denna insats i riket ligger på 959 280 kr. 
Fyra av de sex LOV-kommunerna har betydligt högre 
kostnader för denna insats.

Uppgifter och siffror är hämtade från upphand-
lingsmyndigheten (valfrihetswebben) och kommun- 
och landstingsdatabasen. 

Hans Hallerfors

* LOV (Lagen om valfrihetssystem) reglerar vad som ska gälla när 
kommunen konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom 
att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett 
”valfrihetssystem”.

En av förutsättningarna för 
att kunna erbjuda verklig 
valfrihet för den enskilde 
i daglig verksamhet är att 
säga nej till LOV*.

Dyrt med LOV
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Therése Fridström Montoya är socionom och 
doktor i offentlig rätt vid Uppsala universitet.

Böcker av Therése Fridström Montoya:

Leva som andra genom ställföreträdare - en 
rättslig och faktisk paradox. 2015. Iustus förlag. 
530 sidor. Pris 639 kr + moms och frakt.

Homo juridicus. Den kapabla människan i 
rätten. 2017. Iustus förlag. 220 sidor. Pris 284 kr 
+ moms och frakt.

Kan beställas från www.iustus.se  (eller från 
någon nätbokhandlare där priset är lägre)

Dagens ställföreträdarsystem bör ses över. Det 
stämmer dåligt med Sveriges åtaganden enligt 
FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Systemet är otidsenligt på 
en rad punkter. Nu har två händelser inträffat som 
väcker hopp om att en översyn 
av reglerna om god man och 
förvaltare snart kan komma att 
bli verklighet. 

Det första som har hände var att 
Riksrevisionen den 14 decem-
ber 2017 publicerade sin gransk-
ningsrapport över tillsynen av 
överförmyndar- och ställföreträ-
darsystemet: Tillsyn av ställföreträ-
dare och överförmyndare – Statens 
bristande ansvar för samhällets mest 
utsatta (RiR 2017:33). 

Systemet har stora brister
Denna rapport var den tredje i 
raden under 2000-talet där Riks-
revisionen uttryckt kritik röran-
de ställföreträdarsystemet. 

Efter att ha granskat om sta-
ten säkerställer att tillsynen över 
ställföreträdare och överförmyn-
dare är rättssäker landade Riks-
revisionen i den övergripande 
slutsatsen att systemet har stora 
brister och att staten behöver ta ett mycket tydligare 
ansvar. Många som behöver en ställföreträdare ”befin-
ner sig i en utsatt situation och är i behov av andra personer 
för att klara sin vardag. En god man eller förvaltare utses 
av samhället för att bevaka dessa personers personliga, eko-
nomiska och rättsliga intressen. Det finns en moralisk och 
etisk dimension i att detta är ett rättssäkert system. Systemet 
motiverar därför en stark nationell kontroll och tillsyn.” 

Kan inte bara bygga på ideella krafter
Riksrevisionen konstaterar att systemet inte bara kan 
bygga på ideella krafter. En professionalisering i nå-
gon form är nödvändig för att det på sikt ska vara rätts-
säkert, men även för att säkerställa att det kommer 
finnas ställföreträdare att tillgå för alla behövande 
och för att kunna matcha individuella hjälpbehov 
med kompetenta ställföreträdare. 

Det behövs en central myndighet
Ett annat problem med dagens system, som Riksrevi-
sionen pekar på i rapporten, är att det föreligger stora 
skillnader i de olika överförmyndarnas verksamheter. 

Det gäller granskning av årsredovisningarna, hur 
tillsynen av ställföreträdarna 
utförs och dokumenteras och 
hur man utför lämplighetsbe-
dömningar av dem som vill vara 
ställföreträdare. 

Riksrevisionen anser därför 
att det behövs en central myn-
dighet på nationell nivå med ett 
övergripande ansvar för områ-
det. Att någon sådan inte finns 
idag innebär, bland annat, att 
regeringen inte har en naturlig 
samtalspartner när nödvändiga 
förändringar ska genomföras. 
Något som i sin tur ”är särskilt 
anmärkningsvärt eftersom tillsynen 
berör samhällets mest utsatta.” 

Regeringen vill modernisera 
regelverket
Det andra som har hänt var 
att regeringen svarade på kriti-
ken i skrivelsen Riksrevisionens 
rapport om tillsynen av ställföre-
trädare och överförmyndare, Skr. 
2017/18:128. Svaret i korthet 
löd: ”Regeringen delar Riksrevisio-

nens bedömning att det bör vidtas åtgärder på området för att 
förbättra tillsynen över ställföreträdare och överförmyndare. 
Regeringen anser att det också finns anledning att moderni-
sera och anpassa regelverket om gode män och förvaltare. Re-
geringen har därför inlett ett arbete för att sådana åtgärder 
ska kunna genomföras. Riksrevisionens granskning utgör 
ett värdefullt bidrag i detta arbete. I och med denna skrivelse 
anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehand-
lad.”

Regeringens svar väcker hopp. Både forskare och 
olika aktörer i praktiken har länge påtalat behovet av 
förändringar av godman- och förvaltarsystemet och 
att det bör utredas från grunden. Intresset från poli-
tikernas håll har dock så här långt varit svalt. Kanske 
kan nu tiden äntligen vara mogen för utredning och 
förändring av systemet. Låt oss hoppas att regeringen 
håller vad den nu lovat – även efter årets val.

Har Riksrevisionens rapport 
       väckt regeringen?

Av Therése Fridström Montoya

God man och förvaltare
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Nu finns det 
ingen ursäkt 
längre!

Antalet personer med utvecklingsstörning som blir äldre har ökat språngartat sedan mil-
lennieskiftet. Därmed ökar också utmaningarna för personal i boende och daglig verk-
samhet. Det behövs kunskaper för att kunna möta de nya behoven. Kia Mundebo, som är 
ansvarig för äldrefrågor på FUB, har varit med att ta fram en nätutbildning för personalen.
– Nu finns det ingen ursäkt längre, säger hon. All personal måste få möjlighet att ta del av 
den här utbildningen!

Å ldersprofilen för personer med utvecklings-
störning har alltmer börjat likna den som gäl-
ler för befolkningen i övrigt. Det innebär att 

andelen äldre ökat drastiskt.
– En undersökning visade att bara mellan åren 2012 

och 2015 ökade antalet personer med utvecklings-
störning över 55 år med 20%, säger Kia Mundebo, 
som arbetar med äldrefrågor på Riksförbundet FUB. 

Hon menar att mycket av regelverket kring dagens 
stöd till personer med funktionsnedsättning skapades 
under en annan tid när dessa personer inte blev så 
gamla. 

– Ta till exempel rätten till daglig verksamhet. Där 
utgår en del kommuner från att alla ska sluta när de  
är 67 år, utan att ta hänsyn till individuella variatio-
ner och utan att erbjuda annan social samvaro på 
dagarna. Många har nästan hela sitt nätverk i daglig 
verksamhet och det går förlorat på en dag.

Också för dem som har bostad med särskild service 
kan pensioneringen innebära problem. 

– Det finns kommuner som hänvisar personer med 
utvecklingsstörning till den vanliga äldrevården, sä-
ger Kia Mundebo. Som om funktionsnedsättningen 
försvann när man fyller 65!

Skaffa kunskaper!
Men den största bristen handlar om kunskaper – att 
arbetsledning och personal inte har de rätta redska-
pen för att arbeta med personer som kanske börjar 
visa tecken på demens. Kia Mundebo har handfasta 
råd:

– För det första: Skaffa kunskaper. Nu finns nätut-
bildningen på Svenskt Demenscenter. Den är gratis 
och tar fyra timmar. Det ska vara en självklarhet att 
personal som arbetar i verksamheter där det finns nå-
gon som är över 50 år får möjlighet att gå denna ut-
bildning – ja, även andra kan ha nytta av utbildningen 
för demens kan debutera tidigare hos t ex personer 
med Downs syndrom. Det finns ingen ursäkt att låta 
bli längre!

– För det andra: Om någon börjar visa tecken på de-
mens: Undersök hur det ser ut i kommunen. Om nå-
gon behöver flytta, t ex till ett boende med speciella 
resurser är det bra om det sker så tidigt som möjligt. 
Tänk på att personer som t ex klarar av ett eget bo-
ende, kan behöva ett betydligt mer omfattande stöd 
när de blir äldre. Planera för framtiden.

Bristande kunskaper 
om utvecklingsstörning
och åldrande
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Nätutbildning – så här gör du!
Gå till Svenskt demenscentrums hemsida:

www.demenscentrum.se
Där kan du registrera dig för att gratis ta del av utbild-

ningen ”Åldern har sin rätt– om att åldras med 
intellektuell funktionsnedsättning”

Utbildningen vänder sig främst till LSS-personal (boendestödjare 
och personal på gruppboenden och dagliga verksamheter) samt 
anhöriga.
  Utbildningen innehåller nio kapitel: Delaktighet, Åldrande, Smärta, 
Demenssjukdom, Arbete, Livsstil och hälsa, Förlust, sorg och död, 
Vård i livets slutskede och Goda exempel. Korta filmer och bildspel 
varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Utbildningen 
tar ca fyra timmar att genomföra och du kan när som helst avbryta 
eller påbörja den. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. 
Diplom kan laddas ned vid godkänt test.

– För det tredje: Se över den fysiska miljön. Anpassa 
den så att det underlättar för personen.

– För det fjärde: Tänk igenom ert bemötande. Ta 
hänsyn till att personen åldras. Ställ inte överkrav!

– För det femte: Kolla regelbundet upp hälsan. 
Många har svårt att tala om vad som är fel, var det 
gör ont osv. De måste få hjälp. Ha koll på medicine-
ringen. Idag har personer med utvecklingsstörning 
25 gånger mer psykofarmaka än andra, men betyd-
ligt mindre smärtstillande. Så ska det naturligtvis inte 
vara! 

– För det sjätte: Ta vara på de anhörigas kunska-
per och intresse. Många anhöriga är själva gamla och 
oroar sig för sina barn. Lyssna och visa att ni tar deras 
oro på allvar.

– För det sjunde: Upprätta en livsberättelse. Samla 
ihop bilder, berättelser om personens barndom och 
uppväxt, ta egna bilder, besök platser där personen 
bott osv. Gör böcker (det är ganska enkelt på nätet)
eller pärmar som ni kan ha att titta i.

Att hantera förluster
Att bli gammal innebär inte minst att man drabbas 
av förluster. 

”Som LSS-personal behöver du därför förbereda dig på att delvis 
skifta fokus: från att främst ha varit den som stöttat personens själv-
ständighet till att börja ge mer handfast hjälp i allt fler situationer.”

Citat ur boken ”Åldern har sin rätt”

– För en person som bott i hela sitt liv med en för-
älder kan förälderns dödsfall innebära förlust också 
av bostad och kanske husdjur. Det kan vara oerhört 
smärtsamt. Då vill det till att kommunen har varit i 
kontakt och har en bra planering, säger Kia Mundebo. 

Det är lätt att våra egna fördomar runt död och för-
luster tar över.

–Det finns exempel på att personer med utveck-
lingsstörning känt sig tvingade att följa med och titta 
på den döde, trots att man inte ville. Eller motsatt, 
att man inte fått följa med på begravningen. Ofta är 
man inte alls förberedd när någon nära person dör, 
eftersom ingen pratat med en.

Engagemang
Kia Mundebo är en av dem som verkat för att äldre 
personer med utvecklingsstörning ska få ett bättre 
stöd. Tack vare henne och många fler börjar det nu 
hända saker. Fler konferenser har genomförts, skrif-
ter har framställts, liksom bra utbildningar. Innan vi 
skiljs säger hon:

– Glöm inte att ta med en ruta om att vi på FUB 
erbjuder föreläsningar också. Intresserade personal-
grupper eller enhetschefer kan ta kontakt med mig!

Text och bild: Hans Hallerfors.

E-post till Kia: kia.mundebo@fub.se

Lästips!
Svenskt Demenscentrum 
har också, tillsammans 
med FUB, gett ut en bok:
Åldern har sin rätt. 2018. 
62 sidor.
Den kan laddas ner gratis 
från Svenskt Demens-
centrums hemsida eller 
beställas därifrån som bok. 
Pris 89 kr.

Tidiga tecken – ett annat bra verktyg
Personer med intellektuell funktionsnedsättning har ofta ett tidigare 
eller annorlunda åldrande än andra och möter särskilda utmaningar. 
Kartläggningsinstrumentet Tidiga tecken är utvecklat av det nationella 
norska kompetenscentret för åldrande och hälsa. För anpassningen till  
svenska förhållanden ansvarar neuropsykolog Barry Karlsson och överlä-
kare Monica Björkman. Läs mer på:

www.tidigatecken.se
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D et är viktigt för ungdomar att kunna eta-
blera sig på arbetsmarknaden när man 
slutar skolan. Arbete innebär inträde i 
vuxenlivet, dagliga rutiner och struktur, 

ekonomisk stabilitet och tillgång till sociala nätverk. 
Det påverkar identitet och självkänsla positivt. 

Var fjärde saknar sysselsättning
Vi vet att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning (utvecklings-
störning) har betydligt svårare än 
andra grupper att ta sig in på arbets-
marknaden. Länge har många trott 
att den absoluta majoriteten av dem 
som har gått i gymnasiesärskola, och 
som inte får arbete eller studerar, 
fångas upp av den dagliga verksamhe-
ten enligt Lagen om Stöd och Service 
till vissa funktionshindrade (LSS). 
Men analyser av ett unikt nationellt 
register om f.d. gymnasiesärskoleele-
ver på Högskolan i Halmstad har visat 
att mindre än hälften, 46,9 % av de 
f.d. eleverna fanns i daglig verksam-
het efter gymnasiesärskolan, 22,4 % 
hade arbete, och 6,6 % studerade. 
Det kanske mest överraskande var att 
analyserna visade att en betydande 
grupp, 24,1 %  (2 955 personer av to-
talt 12 269), saknade sysselsättning, 
d.v.s. varken arbetade, studerade el-
ler hade daglig verksamhet.

 I forskningssammanhang benämns de som Not in 
Employment, Education or Daily activity (NEED) och 
är en grupp vi i princip inte vet något om sedan tidi-
gare. De har inte en för samhället känd sysselsättning 
och vad de gör om dagarna är obekant. Det finns ing-
en tidigare forskning som handlar om denna grupp 
och deras livsvillkor eller hur de upplever sin situation 
och behov av stöd. 

Få i NEED-gruppen har LSS-insatser.
Min forskning består av fyra delstudier. De första två 
ger en övergripande bild av NEED-gruppen utifrån 
Halmstad University Register on Pupils with Intellectual 
Disability (HURPID). Registret omfattar 12 269 f.d. 
särskoleelever, d.v.s. i princip alla, som gick ut gym-

nasiesärskolan i Sverige mellan 2001 
och 2011. 

HURPID har samkörts med Social-
styrelsens LSS-register och med Sta-
tistiska Centralbyråns LISA-register 
(som bl.a. visar information om de-
mografi, utbildning, och inkomst). 

Dessa två första delstudier tittar 
närmare på bakgrundsfaktorer, eko-
nomisk ersättning och LSS stöd, res-
pektive familjesituation och levnads-
villkor. 

De två andra delstudierna byg-
ger på en intervjustudie, som riktar 
fokus mot individers egna erfaren-
heter och upplevelser av att vara i 
NEED-gruppen samt deras upplevel-
ser av tillhörighet och relationer.

NEED-gruppen är en heterogen 
grupp. Den består av något fler män 
(53,1 %) än kvinnor (46,9 %). Ma-
joriteten av gruppen har föräldrar 
som är födda i Sverige och föräldrar 
med gymnasium som högsta utbild-
ning. Personer som är NEED bor i 
olika typer av kommuner, men de 

flesta bor i s.k. övriga kommuner (pendlings-, turism-, 
besöksnärings- eller varuproducerande kommuner 
samt kommuner i tätbefolkade regioner) eller större 
städer. 

Nästan hälften (48,4 %) gick ett nationellt program 
i gymnasiesärskolan, medan en del gick specialutfor-
made program (19.5%). Den vanligaste programin-
riktningen var hotell och restaurang. Även om NEED-
gruppen inte har en sysselsättning i arbete, studier 

Nästan var fjärde som lämnar gymnasiesärskolan har varken arbete, daglig verksamhet eller 
studerar. Vi vet väldigt lite om denna grupp men nu pågår en unik forskning vid högskolan 
i Halmstad där man undersöker vad som händer med dem som hamnar utanför systemet. 
Renee Luthra, doktorand vet mer:

Utanför systemet? 
Av Renee Luthra

Renee Luthra, doktorand i Hälsa 
och Livsstil med inriktning Han-
dikappvetenskap vid Högskolan i 
Halmstad. Hennes utbildningsbak-
grund är inom psykologi, främst 
utvecklingspsykologi. 
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eller daglig verksamhet, så har väldigt många ekono-
miskt stöd. 

Det är vanligt att ha ekonomisk ersättning i form 
av aktivitetsersättning (sjukersättning för dem över 30 
år), det har 65,5 %. 34,2 % har ersättning som kom-
mer från arbetsmarknadspolitiska program eller a-
kassa, 29,3 % har tillfälligt ekonomiskt bistånd, och 
en mindre andel har föräldrapenning (7,0 %) varav 
majoriteten är kvinnor. Personerna i NEED gruppen 
har inte daglig verksamhet, och det är få som har an-
dra LSS-insatser. Det är endast 16,5 % av personer i 
NEED gruppen som har en LSS-insats, vanligtvis kon-
taktperson, bostad med särskild service för vuxna eller 
annan särskilt anpassad bostad, och ledsagarservice.  

Tiden efter skolslut är viktig
Statistiska analyser av olika typer av samband inom 
NEED-gruppen visar att faktorer som kön, typ av kom-
mun, typ av program i gymnasiesärskolan, ekonomisk 
ersättning och LSS-insatser alla har viss betydelse. Ex-
empelvis, visar analyserna att de som har ekonomisk 
ersättning (som aktivitetsersättning eller sjukersätt-
ning, ersättning som kommer från arbetsmarknads-
politiska program, a-kassa, ekonomiskt bistånd eller 
föräldrapenning) löper större risk att hamna i NEED-
gruppen. 

Analyserna visar tydligt att tiden direkt efter gymna-
siesärskolan är viktig för att etablera sig. Men det finns 
även personer som är NEED en lång tid efter att de 
har slutat gymnasiesärskolan. 

Sammanfattningsvis, visar de statistiska analyserna 
att personer som tillhör NEED är en varierad grupp 
som delvis har olika förutsättningar.

Djupintervjuer
I de pågående studierna, som baseras på djupinter-
vjuer med personer som är NEED, försöker vi få en 
bättre förståelse för individers erfarenheter och hur 
de själva ser på att de hamnat i NEED-gruppen. Inter-
vjupersonerna (8 st) har rekryteras från olika kom-
muner och är i åldrarna 21 till 31. Deras berättelser 
handlar om tiden sen de gick ut gymnasiesärskolan, 
hur processen har varit och deras kontakt med olika 
aktörer i välfärdssamhället, exempelvis myndigheter. 
Det handlar också om deras sociala nätverk och rela-
tioner till familj, vänner och ev. partners. 

Forskningen syftar till att bidra med kunskaper så 
att samhället och olika aktörer bättre kan möta de 
behov som NEED-gruppen och individerna har. För-
hoppningsvis kan de nya kunskaperna ligga till grund 
för insatser för att motverka att personer hamnar utan 
sysselsättning och istället får möjligheter till delaktig-
het i samhället. 

Avhandlingsarbetet finansieras av Högskolan i 
Halmstad och Misa AB.

Läs mer:
Arvidsson, J., Widén, S., & Tideman, M. (2015). Post-School Options 
for Young Adults with Intellectual Disabilities in Sweden. Research 
and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities.

Luthra, R., Högdin, S., Westberg, N., & Tideman, M. (2018). After 
Upper Secondary School: Young Adults with Intellectual Disability 
not Involved in Employment, Education or Daily Activity in Sweden. 
Scandinavian Journal of Disability Research.
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P ippi Långstrump sa: ”Den som är väldigt stark 
måste vara väldigt snäll”. 

Lite krångligare kunde hon ha sagt ”Den 
som har makt i någon annans liv måste ständigt gran-
ska sig själv så att värderingar, attityder och beteende 
är i fas med varandra och med det som stadgas i LSS 
och SOL, så att relationen känns trygg och ärlig”. 

LSS och SOL 
Lag om stöd och service åt personer med vissa funk-
tionshinder, LSS, har en värdegrund som utgår från 
begreppen rätt till delaktighet, respekt för den en-
skildes integritet och självbestämmande samt rätt att 
få sina personliga behov tillgodosedda. Det är ni som 
verkställer detta, omsätter begreppen i praktisk hand-
ling och garanterar en rättssäker omsorg. En rättssä-
ker omsorg betyder att insatserna ges på ett sådant 
sätt att personen får det stöd och den service som man 
har rätt till enligt lagen. 

Utvärdering 
När vi bedriver en rättssäker omsorg är vårt arbets-
sätt och bemötande centralt. Jämför vi med t.ex. en 
säljare får hon eller han respons på sitt bemötande 
direkt av kunden. Kunden handlar eller låter bli. Kan-
ske klagar. Men om ”kunden” inte kan, inte vill eller 
orkar klaga? Om personen inte har förmågan, inte 
kan skriva, prata eller på annat sätt föra sin talan? Vem 
bedömer då att vi utför vårt arbete enligt gällande vär-
degrund? 

För att säkerställa att vi i praktiken arbetar på det 
sätt som lagen stadgar måste vi granska och utvärdera 
vårt eget och varandras arbetssätt och bemötande. 

Det finns säkert många förslag på hur detta kan gå 
till men oavsett hur det genomförs krävs det att be-

dömningen görs av personer som är närvarande och 
kan se och höra hur arbetet utförs, dvs. kollegorna 
– och jag själv. Den som är ytterst ansvarig är arbets-
ledaren/chefen. 

Några begrepp att vara medveten om 
När vi genomför en granskning och utvärdering av 
arbetssätt och bemötande är det bra att ha några cen-
trala begrepp som stöd: värderingar, beteende, attityd 
och förhållningssätt är några sådana. 

Värderingar 
De värderingar vi har styr i mångt och mycket de ställ-
ningstaganden vi gör och vårt sätt att vara och bete 
oss. 

Vi har alla en värdegrund inom oss. Den har vi med 
oss från uppväxten. Värderingarna speglar våra käns-
lor och tankar inför olika frågor i livet, vad vi håller 
högt. Hur vi värderar människor – människovärdet, 
hur vi ser på människan – människosynen eller vad 
som gör livet värt att leva – livets mening. 

Värderingar ändras. När vi lär, får nya erfarenheter 
och kunskaper och utvecklas som individer, så påver-
kas våra värderingar. Det krävs mycket för att omvär-
dera och tänka om – mod, insikt, reflektion och inte 
minst ärlighet. 

Beteende, attityd och förhållningssätt. 
Våra värderingar kommer till uttryck i vårt beteende 
och i vår attityd i olika situationer. Vi kan vara högst 
medvetna om vissa av våra beteenden och attityder 
och ganska omedvetna om andra. 

Beteenden är det vi verkligen gör eller säger (inkl 
kroppsspråk) medan attityder är den inställning till 
olika situationer (eller personer) som vi förmedlar 
med vårt beteende. 

För att kunna bedöma kvaliteten i stöd och service till personer med funktionsned-
sättningar måste vi granska och utvärdera vårt eget och varandras arbetssätt och 
bemötande. Det skriver Lena Söderman och Mårten Nordlund. 

Att granska sig själv
och varandra

med ömsint kritiska ögon
För att arbeta med värdegrund är bemötande ett centralt begrepp. 
Det handlar inte om vad vi tycker utan vad vi gör och hur vi gör det. 
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Den typ av ledarskap vi utövar, den pedagogik vi fö-
redrar eller hur vi uppfostrar våra barn – i allt detta 
kommer våra beteenden och attityder att vara avgö-
rande. 

Våra beteenden och attityder som vi är medvetna 
om, kan vi förstås aktivt påverka i den riktning vi öns-
kar. Vi anpassar oss då efter situationen och mår bra 
om vi känner att vi beter oss i samklang med vår upp-
fattning om vad som är rätt och orätt. En del av våra 
omedvetna beteenden och attityder kan vi uppmärk-
sammas på av andra. Vi kan då bestämma om vi vill 
försöka förändra dem eller inte. 

Exempel 
”Hur ska vi göra med alla Aspergarna som skrivs in i höst”, 
säger en mycket engagerad och nydanande personal inom 
LSS. Hon himlar samtidigt med ögonen. 

Diskutera 
• Vilken känsla kan hon väcka med de orden? Vad blir tillåtet 
i arbetsgruppen? 
• Hur kan diskussionen te sig om frågan om attityden kom-
mer upp? 

Om ens attityd och beteende inte står i samklang 
med ens värderingar känner man sig oftast obekväm 
och man blir otydlig för andra. Omgivningen kan 
då reagera med osäkerhet och obehag. ”Vem är hen 
egentligen och vad står han och hon för egentligen?” 

För att inge förtroende och trygghet krävs att vi be-
ter oss i enlighet med våra värderingar. 

Förhållningssätt är ett medvetet och ofta överens-
kommet sätt att bemöta och förhålla sig till olika si-
tuationer och personer. Begreppet används oftast i 
professionella sammanhang. Olika förhållanden och 
omständigheter kräver olika förhållningssätt, till ex-
empel ett professionellt, ett pedagogiskt, ett positivt, 
ett avvaktande... osv. 

Symmetrisk och asymmetrisk relation. 
Den relation vi har till andra människor är antingen 

jämlik eller ojämlik vad gäller makt och beroende. 
Relationen kan benämnas som symmetrisk eller asym-
metrisk. 

I EN SYMMETRISK RELATION är makt- och be-
roendebalansen jämn. Båda tycker lika mycket om 
varandra, man har lika mycket att säga till om, man 
är lika beroende av varandra. 

I EN ASYMMETRISK RELATION är den ena par-
ten över- eller underordnad när det gäller makt och 
beroende. Relationen kan vara av känslomässig eller 
praktisk natur och yttra sig i många vardagliga sam-
manhang, viktiga och oviktiga. Exempelvis när vi träf-
far vänner, besiktigar bilen eller vid läkarbesök. 

Exempel 
Egon ska betala i kassan. Han skojar med kassörskan. ”Nu ska 
vi se om vi har några slantar över, annars får jag väl plocka 
varor. Haha”. Han låtsas rota i plånboken. Kassörskan ler artigt 
men tänker: ”Sno dig gubbe, vi har kö.”
I exemplet har Egon övertaget, kunden har alltid rätt och 
kassörskan kan inte be honom dra åt skogen. 

Diskutera 
Hur borde Egon bete sig och varför? Hur kan man omsätta 
den här situationen till ett möte mellan personal och en per-
son med funktionshinder? 

Ett annat exempel 
Hos bilbesiktningen. Inför besiktningsmannen är du makt-
lös, han kan stoppa din kära gamla bil från vidare framfart. 
Du är angelägen att vara till lags och visar ivrigt att varnings-
triangeln ligger där den ska, i hopp om att han eller hon ska 
bli vänligt sinnad mot dig och din bil. ”Det ordnar sig”, säger 
han lugnande. ”Ta en fika.”

I en professionell relation måste den som innehar 
makten vara mycket medveten om sitt övertag. Bero-
ende på bemötande och förhållningssätt kan obalan-
sen förstärkas eller planas ut. Erik Blennberger, den 
nyligen bortgågne etikforskaren, framhöll att ”en 
person med stort behov av omvårdnad och omsorg 

Lena Söderman, 
Mårten Nordlund, 
Respond – Värde-
grund i vardagen. 
Komlitt. 2018. 40 
sidor. 169 kr.

Lena Söderman, 
Mårten Nordlund, 
Respond – Värde-
grund i vardagen. 
Arbetsbok. Komlitt. 
2018. 30 sidor. 129 
kr.
Båda kan beställas 
från
 www.komlitt.se

Lena Söderman är social pedagog 
och vårdlärare och har lång erfa-
renhet från arbete som chef inom 
stödet till personer med intellektu-
ell funktionsnedsättning.

Mårten Nordlund har lång erfaren-
het från arbete inom stödet till 
personer med intellektuell funk-
tionsnedsättning som vårdlärare, 
medarbetare och som chef.
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i sin livsföring behöver möta människor som har en 
tydlig medvetenhet om den asymmetriska relationen 
och med förmåga att hantera denna genom att möta 
brukaren på ett respektfullt sätt”. 

Diskutera 
• I vilka situationer blir den asymmetriska relationen tydlig i 
kontakten med huvudpersonerna? 
• När det gäller arbetsrelationerna personal emellan? 

Det räcker inte att tycka rätt 
Yrkesutövare runt personer med funktionsnedsätt-
ning utgör ofta fundamentet för dessa personers livs-
kvalitet. På de flesta arbetsplatser finns nedskrivna 
värdegrunder som beskriver vilka värderingar som 
ska råda och hur man ska arbeta. Alla vet VAD som 
gäller. Men hur ser det ut i verkligheten? HUR gör vi 
det och HUR bär vi oss åt? 

I de flesta yrken finns en struktur eller tankemodell 
som ger stadga och kontinuitet i arbetet. I verkstaden 
vet mekanikern i vilken ordning det är bäst att göra 
service, frisören har sin tågordning och psykologen 
arbetar utifrån sitt synsätt och sin metod. Olika pe-
dagogiska teorier och metoder profilerar skola och 
förskola. 

Salutogenes och KASAM

Ordet salus kommer från latinet och betyder hälsa. 
Det salutogena synsättet fokuserar på individens för-
måga att uppnå och bibehålla sin upplevelse av hälsa. 
Det motsatta, patogena synsättet, söker däremot orsa-
ker till varför människan blir sjuk. Enligt det synsättet 
är man antingen frisk eller sjuk. 

Enlig det salutogena synsättet är ingen människa 
helt utan sjukdom eller andra nedsättningar. Vi rör 
oss hela tiden mellan att vara helt befriade från dessa, 
dvs ”friska”, till att helt upphöra att fungera, dvs ”sju-
ka”. 

Exempel 
Olle har en kronisk magsjukdom som han medicinerar mot 
och som inte lämnar några större spår i hans vardag. Han 
betraktar sig som en frisk människa med viss nedsättning i 
magens funktion. 
Enligt det patogena synsättet däremot skulle Olle betraktas 
som sjuk trots att han levde sitt liv utan att störas nämnvärt 
av sin sjukdom. 

Diskutera 
• Hur kan bemötandet av Olle påverkas av respektive 
synsätt? 
• Hur kan hans bild av sig själv påverkas och därmed hans 
sätt att förhålla sig till sitt liv? 

Det salutogena synsättet används ofta i förändrings- 
och utvecklingsarbete med människor och man strä-
var då efter att öka graden av ”Känsla Av SAMman-
hang”, KASAM. 

Det var den israeliske professorn Aron Antonovsky 
som efter andra världskriget började intressera sig för 
varför en del människor kunde behålla sitt välbefin-
nande trots vedervärdiga fysiska och psykiska förhål-
landen medan andra dukade under. 

Han kom fram till tre faktorer som påverkar män-
niskans förmåga till överlevnad och olika hög grad av 
välbefinnande. 

• För det första behöver hen ha en genomgripande 
känsla av att förstå de sammanhang och förhål-
landen hen lever under och kunna förutse och 
strukturera tillvaron. Livet måste vara begripligt. 

• Den andra faktorn är att känna tillit till den egna 
förmågan och andras stöd och resurser för att 
hantera de utifrån kommande krav som ställs på 
en men också de krav man ställer på sig själv. 

• Sist men inte minst att ha en upplevelse av att det 
är meningsfullt att engagera sig i de olika kraven. 

Sammanfattningsvis, det här behöver man för att 
må bra: 

BEGRIPLIGHET
En grundläggande upplevelse av att tillvaron är för-
utsägbar och begriplig.

HANTERBARHET
En grundläggande upplevelse av att ha resurser att 
hantera tillvarons olika områden.

MENINGSFULLHET
En grundläggande upplevelse av att livet är värt att 
engagera sig i och att utmaningar är värda att ta sig 
an. 

Det är detta som är KASAM.

Vid förändrings-, behandlings- och utvecklingsarbe-
te måste strävan vara att nå en så hög grad av KASAM 
som möjligt. 

Antonovsky utarbetade ett självtest som är väl beprö-
vat och utvärderat där man kan se ungefär hur man 
själv ligger på skalan. Testet finns på internet, googla 
på kasam. 

Salutogenes och utvärdering
Grundläggande i granskning och utvärdering är det 
salutogena synsättet; att ingen människa är ofelbar 
och ingen är helt ”fel”. Ibland gör vi ett bra jobb och 
har ett bra bemötande. Vid andra tillfällen gör vi fel, 
säger fel eller orkar inte göra som förväntas. 

Medlet i utvecklingsarbetet är diskussion och reflek-
tion. Att granska sig själv och varandra med ”saluto-
gena ögon” möjliggör utveckling och fördjupning av 
yrkesrollen. 

Vågar jag ge mig in i detta? 
Vi måste respektera att värderingar och beteende är 
svåra att diskutera och granska. Rädslan för att bli 
ovänner eller utsatt för andras kritik kan vara arbet-
sam att hantera. 

Då gäller det att tänka: Utifrån det salutogena syn-
sättet har alla människor brister och tillkortakom-
manden i arbetet likaväl som man har starka och goda 
sidor. 
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I nom förvaltningsrätten finns en ”princip”, som 
borde spela en avgörande positiv roll för per-
soner med funktionsnedsättningar: ”Gynnande 

besluts negativa rättskraft”, alltså att ett beslut från en 
myndighet inte kan ändras till det negativa. Men den 
principen har inte följts som den ska. 

Kommunerna tidsbegränsar besluten
Therese Bäckman, juris doktor i Offentlig rätt och 
Socialrätt vid Handelshögskolan, Göteborgs univer-
sitet, beskrev i sin avhandling från 2013 hur kommu-
ner mer eller mindre regelmässigt sätter principen 
ur spel. Antingen använder de sig av ett så kallat åter-
kallelseförbehåll, att ett beslut kan komma att omprö-
vas under vissa förutsättningar, eller också tidsbegrän-
sar de besluten. 

– Genom att kommunerna låter tidsbegränsa beslu-
ten tvingas den enskilde göra en helt ny ansökan och 
då är myndigheten fri att ta hänsyn till ny rättspraxis 
eller ekonomiska prioriteringar, alltså förändringar 
som den enskilde hade varit skyddad mot om det för-
sta beslutet inte hade varit tidsbegränsat. 

Ny förvaltningslag
I sommar kommer en ny förvaltningslag och i den 
kommer principen om gynnande besluts negativa rätts-
kraft att skrivas in. Det ser ut som en stor positiv nyhet 
men Therese Bäckman tror inte att det kommer att 
innebära särskilt stora förändringar. 

– Även om inte Gynnande besluts negativa rättskraft 
har stått med i lagtexten tidigare så har man inom 
förvaltningsrätten varit överens om att det är den 
principen som är utgångspunkten. Så det förändras 
egentligen inte för att de skriver in den i lagtexten. 
Det blir samma sak men tydligare.

Kan rasera livet 
Tidsbegränsningar som leder till nya försämrade be-
slut, till exempel att få ett färre antal ledsagar- eller 
assistanstimmar, krockar med LSS intentioner om 

varaktighet och kontinuitet. De sämre besluten kan 
bokstavligt talat rasera livet för dem som drabbas. 

– Man är så beroende av insatserna och när man får 
ett beslut som bara gäller ett år, eller ibland bara någ-
ra månader, går det inte att planera livet. Det innebär 
också ständiga kontakter med olika handläggare och 
en osäkerhet om vilket stöd man har rätt till. 

Orsaken till tidsbegränsningarna tror Therese Bäck-
man har ekonomiska motiv. 

– Å ena sidan vill man ha en stark rättighetslagstift-
ning med trygghet och kontinuitet. Å andra sidan vill 
man kunna ändra och återkalla beslut om kostnader-
na stiger för mycket, det blir en krock.

Återkallelseförbehållet blir kvar
Möjligheterna att tidsbegränsa beslut och återkallel-
seförbehållet, kommer att finnas kvar. Vad som ändå 
är positivt är att myndigheterna enligt den nya lagen 
kommer att vara tvungna att förklara varför de förser 
ett beslut med återkallelseförbehåll.

– Man skriver att återkallelseförbehållen inte får 
vara för allmänt hållna, de måste ha ett tydligare inne-
håll. Man måste alltså ge någon anledning till att man 
måste ompröva beslutet. 

Ändå är Therese Bäckman försiktigt positiv.
– Det är intressant att man inför en bestämmelse 

som säger att om man väl har fått ett gynnande beslut 
så ska man få behålla det. Att man skriver in det i lag-
texten talar ju för att man anser att principen är stark.

En annan sak är att principen om gynnande besluts 
negativa rättskraft hittills varit okänd för de flesta. Ge-
nom att den nu tas med i lagstiftningen kommer den 
att bli mer synlig.

–  Det har inte varit enkelt för gemene man att förstå 
att det finns en sådan här princip när den inte funnits 
som lagtext utan varit nedgrottad i ganska tråkig juri-
dik som man kanske inte känner till. Men nu kommer 
ju principen att finnas synlig på ett annat sätt. På så 
sätt blir det skillnad. 

Erik Tillander

Vi måste bort från 
de tidsbegränsade 

besluten!
”Gynnande besluts negativa rättskraft”, alltså den 
rättsliga principen om att beslut från en myndighet 
inte kan ändras till det negativa, ska skrivas in i den 
nya förvaltningslagen som kommer i sommar. The-
rese Bäckman, som skrev sin doktorsavhandling om 
hur myndigheter regelmässigt bröt mot principen, 
är försiktigt positiv. 

Therese Bäckman är juris doktor i ämnet offentlig rätt 
och forskar kring rättssäkerheten för människor med funk-
tionsnedsättning.
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E n gruppbostad är ingen institution och som 
alla andra insatser i LSS är den ett frivilligt val 
av personen.

En person i en gruppbostad har ofta en intellektuell 
funktionsnedsättning och behöver en god man som 
stöd. Ofta är det en nära anhörig. 

Den person som har en god man är inte omyndig 
utan förväntas ta sina beslut själv med hjälp av den 
gode mannen. Det är viktigt att påpeka då personen 
inte är satt under tvångsvård.

Utbredd övermedicinering
Många som bor i en gruppbostad har en eller flera 
mediciner. Många rapporter har visat på en utbredd 
övermedicinering inte minst av psykofarmaka. 

Slentrianmässig medicinering över lång tid är själv-
fallet inte nyttigt med tanke på  alla biverkningar och 
interaktioner mellan olika läkemedel. 

Det är speciellt besvärande och ibland farligt då per-
soner med utvecklingsstörning ofta saknar språk, dvs. 
inte själva kan rapportera hur kroppen reagerar. 

Det är också svårt för personal att gissa vad perso-
nens oro, ilska och/eller andra synliga uttryck egent-
ligen betyder. Ofta plussas det då på ännu mer lug-
nande medel, fast orsaken kanske är tandvärk eller 
annan värk i olika delar av kroppen. 

Kroppsliga åkommor som cancer upptäcks alldeles 
för sent, vilket också visats i rapporter.

Alternativ till psykofarmaka
Istället för psykofarmaka borde oro och utåtagerande 
beteende bemötas av utbildad personal och väl utprö-
vade metoder som till exempel ”Lågaffektivt bemö-
tande”. 

Bra aktiviteter kan också vara förebyggande efter-
som sysslolöshet ofta är början till oro och utåtageran-
de. Om utvecklingsstörningen är kopplad till autism 

så vet vi också att stress är en bidragande orsak till oro.
Att bemöta personer med dessa diagnoser kan fung-

era bra  i ett boende där det finns tillräcklig och  utbil-
dad personal. Medicin ska inte ersätta personal vilket 
jag tyvärr ofta ser.

Kontakter med primärvård
När dessa personer med utvecklingsstörning och/
eller autism måste uppsöka en vårdcentral eller ett 
sjukhus tillsammans med sin personal uppstår ofta 
problem. Trots att personer med dessa diagnoser skall 
tillhöra priogrupp 1 i HSL (Hälso- och sjukvårdsla-
gen) så är vårt ”vårdvalssystem” inte anpassat för 
detta. Tiden och kunskapen hos vårdgivarna saknas 
oftast. Ofta ställs fel diagnoser och skrivs av det skälet 
ofta ut fel mediciner. Därför har bl a FUB krävt egna 
anpassade vårdcentraler etc. 

Vem bestämmer över medicineringen?
Personer som bor i gruppbostad behöver som alla vi 
andra till och från mediciner. Men vem bestämmer då 
över medicineringen?

Är det läkaren?
År det kommunens MAS?
Är det medlemmarna i kommunens vårdteam?
Är det god man?
Är det patienten själv?

Läkaren?
De flesta svarar nog ”läkaren”. Och det är rätt såtill-
vida att det är hen som har förskrivningsrätten.
MASen?
Några säger kanske MAS, medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska. Men dennes ansvar i kommunen är över-
gripande, att tillse att det finns rutiner som ska ge en 
hälso- och sjukvård med bra kvalitet. Hen ska också 
tillse att personalen i t.ex. särskilt boende har god 
kunskap om den vård som de boende behöver. Men 

Av Harald Strand

Vem bestämmer
om medicinering 

i gruppbostad?
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MAS har inget primärt ansvar för den individuellt in-
riktade vården av enskild patient men vid behov kan 
hen ingripa i enskilda fall och bestämma över vård 
och behandling. MAS skall tillse att läkaren ordina-
tion följs om så bestämts.
Vårdteamet?
Kommunens vårdteam består oftast av sjuksköterska, 
arbetsterapeut och fysioterapeut (sjukgymnast). 

Det är kommunerna som ansvarar för all hälso- och 
sjukvård – utom läkarinsatser – för personer som bor 
i bostad med särskild service och för dem som deltar 
i daglig verksamhet.

Det gäller till exempel stödet från distriktssköter-
skor, sjuksköterskor och undersköterskor samt perso-
nal som arbetar inom primärvårdsrehabilitering, som 
fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Men läkarinsat-
serna är fortsatt landstingets ansvar.

Sjuksköterskorna i kommunens vårdteam har ett 
omvårdnadsansvar vilket innebär att de ska kunna be-
döma den boendes behov av omvårdnad och hjälpa 
till med de omvårdnadsinsatser som behövs. 

Sjuksköterskorna ansvarar även för läkemedelshan-
tering, delegeringar till personal och kan utföra olika 
behandlingar och undersökningar på uppdrag från 
läkare.    

Arbetsterapeut och fysioterapeut utför olika be-
dömningar, förskriver hjälpmedel och arbetar med 
funktionsbevarande insatser, lättare individuell trä-
ning och gruppgymnastik.

Vårdteamet svarar även för handledning av om-
sorgspersonal kring de boendes omvårdnad. Tillsam-
mans arbetar teamet förebyggande och utför risk-
bedömningar för att kunna förebygga bl.a. trycksår, 
undernäring och fall.
God man?
En liten grupp säger kanske god man. I en god mans 
roll ingår oftast även uppgiften ”att sörja för huvud-
mannens person”. Det innebär att se till att huvud-
mannen har det bra och att hålla kontakt med henne 
eller honom. En god man ska hålla sig informerad 
om huvudmannens levnadsförhållanden och om det 
finns brister försöka avhjälpa dem.

Patienten själv?
Kanske finns det några kvar som säger ”patienten”. 
De har mest rätt! Som vi andra kan personen själv 
välja att följa läkarens förskrivning eller strunta i den. 
Liksom vi andra kan hen dock inte ifrågasätta läka-
rens förskrivning och kräva ändring av den. 

Läkaren har skrivit ut den medicin som hen med 
sin kunskap anser mest rätt för den diagnos hen ställt. 

Problem med att välja själv
Men kom nu ihåg vad jag skrev i början att den bo-
ende inte är satt under tvångsvård och hen inte är 
omyndig. Om hen upplever att medicinen inte är bra 
för hälsan kan hen – som vi andra – själv besluta om 
att inte äta medicinen. Ibland måste kanske god man 
vara med i det beslutet som ställföreträdare.

Men om patienten med hjälp av god man tar be-
slutet att inte äta medicinen blir det ofta problem 
även för MAS och sjuksköterskan i vårdteamet. Det 

      * Prioriteringar i hälso- och sjukvård

Riksdagsbeslutet kring prioriteringar inom hälso- och sjukvår-
den består av en etisk plattform och fyra prioriteringsgrupper.
 
Den etiska plattformen grundas på tre etiska principer: 
• Människovärdesprincipen, enligt vilken alla människor har 
lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenska-
per och funktioner i samhället. 
• Behovs- och solidaritetsprincipen, enligt vilken resurserna 
bör satsas på områden (verksamheter, individer) där behoven 
är störst och där man inte gör sig hörd. 
• Kostnadseffektivitetsprincipen, enligt vilken en rimlig rela-
tion mellan kostnader och effekt, mätt i hälsa och livskvalitet, 
bör eftersträvas vid valet mellan olika verksamheter eller åt-
gärder.

 

Principerna är rangordnade. Konkret innebär det att svåra 
sjukdomar går före lindrigare även om vården av de svåra 
sjukdomarna kostar mycket mer. Det är oförenligt med de 
etiska principerna att låta en människas behov stå tillbaka på 
grund av t ex hans/hennes ålder, födelsevikt, livsstil eller eko-
nomiska förhållanden. 

 

Behovs-/solidaritetsprincipen utgår från att de med min-
dre behov ska avstå resurser till de med större behov. Dessut-
om anger principen en skyldighet att särskilt beakta behoven 
hos de svagaste (de som inte själva förmår att göra sig hörda). 

 

Kostnadseffektivitetsprincipen anger att hälso- och sjuk-
vården har ett ansvar att utnyttja sina resurser så effektivt 
som möjligt. Detta utan att vårdens grundläggande uppgif-
ter, förbättrad hälsa och/eller höjd livskvalitet åsidosätts. Varje 
fördelning eller nyttjande av resurser som inte sker effektivt 
innebär att resurser undandras från att tillgodose ytterligare 
behov. 

 

Utifrån de etiska riktlinjerna har man därefter lagt fast riktlinjer 
för prioriteringar som delats in i fyra prioriteringsgrupper efter 
angelägenhetsgrad:
 
Prioriteringsgrupp I 
Vård av livshotande akuta sjukdomar
Vård av sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt 
invalidiserande tillstånd eller för tidig död
Vård av svåra kroniska sjukdomar
Palliativ (lindrande) vård och vård i livets slutskede
Vård av människor med nedsatt autonomi
 
Prioriteringsgrupp II 
Prevention
Habilitering/rehabilitering.
 
Prioriteringsgrupp III 
Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar.
 
Prioriteringsgrupp IV 
Vård av andra skäl än sjukdom eller skada.

kan eventuellt leda till samarbetsproblem mellan god 
man (ofta anhörig) och MAS inklusive vårdteamet. 
Kanske kan det leda till att de ifrågasätter den gode 
mannen. 

Men även om LSS innebär att den boende/patien-
ten ska kunna leva som alla vi andra, dvs. har sin fulla 
rätt att säga nej, så brukar jag rekommendera en enk-
lare lösning ”Byt läkare”. Något som vi alla har rätt till.
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Enligt Malin Grände, kanslichef på Förbundet 
Sällsynta diagnoser, lever många med sällsynt 
diagnos i gruppbostad i Sverige idag. De flesta 

av dem är äldre men har ”bara” diagnosen utveck-
lingstörning.

– Men i hög ålder kanske det inte alltid finns anled-
ning att utreda om man har en mer omfattande dia-
gnos än utvecklingsstörning eller autism. Personen 
kanske får sina behov tillgodosedda ändå. 

Många fördelar
Men det finns också många fördelar med att få en 
riktig diagnos:

– När man fått en diagnos så öppnas vissa dörrar. 
Det är först då som man kan se att de olika symtomen 
hänger ihop. Då ges det också möjlighet att sätta sig in 
i hur diagnosen kan utvecklas och kanske förbereda 
sig på det. 

8000 diagnoser
Det finns idag över 8 000 definierade diagnoser och 
enligt Malin Grände ökar de med 7 i veckan(!). Man 
brukar säga att det tillsammans finns närmare 350 
miljoner människor i världen som lever med en säll-
synt diagnos.

– Alltefter genetiken förbättras upptäcker man fler 
diagnoser. Naturligtvis finns ett jättestort mörkertal 
och en stor grupp som inte finns beskriven vare sig i 
forskning eller i andra studier. 

Får vänta länge på diagnos
För Förbundet Sällsynta diagnoser är målgruppen 
främst personer som har sällsynta syndromdiagnoser, 
med flera olika och kroniska symtom. Men det tar tid 
att få en diagnos om den är sällsynt, vilket gör att de 
även representerar personer utan diagnos

– 25 procent med en sällsynt sjukdom kan få vänta 5 
till 25 år för att få en diagnos som idag är känd, säger 
Malin Grände. Vilket kräver en oändlig rad vårdkon-
takter innan man hittar rätt. Och sedan fortsätter det 
nästan likadant, med ett hav av vårdkontakter efter-
som vården inte är organiserad för att möta dem som 
har diagnoserna, 

Ingen samordning mellan disciplinerna 
Ofta brister det i samordning och kommunikation 
mellan vårdens olika discipliner. Malin Grände säger 
att vi utan tvivel har duktiga specialister i Sverige.

– Men att prata med varandra, samordna och koor-
dinera funkar inte alls. Och det gäller på alla nivåer 

allt ifrån primärvård till universitetssjukhusen. Man 
går till sin hjärtdoktor, till sin endokrinolog, nefrolog 
och andra specialister som man har, men ingen av 
dem pratar med varandra eller tittar på helheten. 

En klassfråga
Det är svårt att stå på sig och få rätt stöd, menar Malin 
Grände.

– Om man vet hur man ska ta sig fram och kan det 
svenska hälso- och sjukvårdsystemet är det lättare att 
få rätt stöd. Men om man har en intellektuell funk-
tionsnedsättning, om energin saknas eller trösklarna 
känns höga kan det vara svårare. Har man då inte  
starka närstående som kan träda in så fungerar inte 
skyddsnätet.

På det viset blir det i någon mening en klassfråga.
– Många har stor respekt för sjukvården. Man är 

inte alltid medveten om att man har rätt att få den 
vård som man faktiskt behöver. Andra kanske är med-
vetna om hur det ska vara, men man har så många 
vårdkontakter att man helt enkelt inte klarar av att 
förbättra sin situation. 

2 % har en sällsynt diagnos
Förbundet Sällsynta diagnoser är en paraplyorganisa-
tion med 63 diagnosföreningar och 15 000 medlem-
mar. 

För att räknas som sällsynt ska diagnosen dels inne-
bära ett tillstånd som leder till omfattande funktions-
nedsättning, dels förekomma hos högst 1 person på 
10 000 invånare. Ca två procent av Sveriges befolk-
ning beräknas ha en sällsynt diagnos.

På förbundets hemsida finns bland annat en data-
bas för de vanligaste sällsynta diagnoserna. 

www.sallsyntadiagnoser.se
Text och bild: Erik Tillander.

Många med sällsynt 
diagnos 

i gruppbostäder 

Sällsynta diagnoser

Malin Grände, kanslichef på Förbundet Säll-
synta diagnoser,tror att många personer som 
bor i gruppbostad har en sällsynt diagnos 
som inte upptäckts.
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P ersoner med många, komplexa och sällsynta 
diagnoser och deras anhöriga tvingas ofta att 
administrera ett stort antal vårdkontakter. 

Beata Ferencz är mamma till en pojke med Williams 
syndrom och vet mer än de flesta om hur det är att 
leva med många vårdkontakter. 

– Ja, jag vet vad det innebär att som förälder att be-
höva dra och rådda i det här själv och det var en av 
anledningarna till att jag började jobba på förbundet 
Sällsynta Diagnoser. 

Många olika studier visar att psykisk ohälsa ökar hos 
föräldrar till barn med funktionsnedsättningar och 
Beata Ferencz tror att en stor del handlar om stres-
sen kring vårdkontakterna. 

– Man måste hela tiden hålla reda på vilka under-
sökningar som ska göras och vem som ska göra dem. 
Och veta att om inte jag tar initiativet kommer det 
inte bli gjort. 

”Oroliga föräldrar”
Föräldrarna blir ofta betraktade som onödigt oroliga.

– Men vi måste ju se till att barnen får det de be-
höver. Det är tråkigt att många inte värdesätter våra 
erfarenheter och kunskaper kring diagnoserna och 
jobbar tillsammans och långsiktigt med oss, säger 
Beata Ferencz. 

Hon fortsätter:
– Det är klart att vården är bra på många vis i Sverige 

så jag är inte bara kritisk. Men att arbeta i förebyg-
gande syfte och ha en klar uppföljning eller vårdplan 
det existerar inte, åtminstone inte för oss. 

Ingen framförhållning 
Trots att det finns mycket samlad kunskap om diagno-
serna så saknas ofta förebyggande behandling:

– Det här tänket att vi ska invänta att symtomen dy-
ker upp är förvånande, säger Beata Ferencz, som själv 
har doktorerat i kognitivt åldrande och därmed är väl 
insatt i genetiska riskfaktorer och livsstil. Man kanske 
inte kan förhindra att symtomen uppkommer, men 

man behöver ligga ett steg före, till exempel med en 
så enkel sak som att mäta glukoshalten i blodet så man 
är förbredd om man skulle drabbas av diabetes med 
en massa följdproblem.

Ett problem är också bristen på kontinuitet tycker 
Beata Ferencz:

– När man får alla sina vårdkontakter på plats tänker 
man att man kan slappna av, men det går tyvärr inte. 
Vården glömmer den faktiska patienten och att hen 
har en sällsynt diagnos. Det görs onödiga tester och 
istället för att genomföra allt på en dag så trevar vi i 
vården med otaliga vårdkontakter. 

Måste vara själva vara experter
Det finns stor kunskapsbrist i den sjukvård som riktar 
sig till personer med sällsynta diagnoser. Trots att just 
Williams syndrom är en relativt vanlig sällsynt diag-
nos, tvingas ändå de anhöriga att bli experter efter-
som läkarna ofta inte kan tillräckligt. 

– Man måste själv påtala vilka uppföljningar och tes-
ter som ska göras och det kan inte sällan vara ganska 
enkla och grundläggande saker. 

Text och bild: Erik Tillander.

Stor 
kunskapsbrist 

i vården 

”Som förälder är det frus-
trerande och stressande 
att man måste rådda och 
dra i alla vårdkontakter”, 
säger Beata Ferencz, med 
sin son som har Williams 
syndrom.

Ett exempel på vårdkontakter för en fingerad person med 
sällsynt diagnos. 
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Kunskapsstöd i tre delar
För personer med intellektuell funktionsnedsättning

För LSS-personal och anhöriga

Avgiftsfri webbutbildning om att åldras. Korta 
filmer varvas med bildspel. Utbildningen kan 
påbörjas och avslutas när som helst. Kan med 
fördel göras tillsammans med anhöriga och 
LSS-personal.

Avgiftsfri webbutbildning som tar upp olika 
aspekter av att åldras med intellektuell 
funktionsnedsättning. Tar ca fyra timmar att 
genomföra. Diplom kan laddas ned vid god- 
känt kunskapstest.

Handbok (62 sid) som är ett komplement 
till webbutbildningen. Kan köpas i Svenskt 
Demenscentrums webbshop eller laddas ned 
gratis som pdf.

Kunskapsstödet har tagits fram av Svenskt 
Demenscentrum och Riksförbundet FUB. 
Det är tillgängligt på www.fub.se och 
www.demencentrum.se/int-funk.

1.

2.

3. 

Gamla synsätt och nygamla

K anske är titeln på Margareta Perssons bok lite missvisande. För vad boken 
visar är att nedvärderandet av personer som har funktionsnedsättning gått 

i vågor. Optimistiska tider med betoning av humanistiska värden har avlösts av 
tider där pessimismen och föraktet för det man uppfattat som svaghet domi-
nerat samhällsutvecklingen. En del av de gamla synsätten kan vara att föredra 
framför nyare sådana!

Margareta Persson tar ett brett grepp när hon i sin bok försöker skildra hur 
synen på funktionshinder förändrats genom tiderna. Det finns en ilska över 
övergrepp och snålhet som bär genom sidorna.

         HH
Margareta Persson. Gamla synsätt spökar än – funktionshinder genom tiderna. Instant Book. 2018. 
260 sidor. Pris 150 kr. Kan beställas från www.instantbook.se
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Ulrika Hallberg. Föräldraskap och 
funktionsnedsättning 
– en kunskapsöversikt. 
Liber. 2018. 120 sidor.
 Pris 226 kr. www.liber.se

Klappteatern

K lappteatern är en estetisk daglig verksamhet i Vänersborg som sysslar 
med teater, musik och film. Vi skapar gemensamt en film eller föreställ-
ning från idé och manus till färdig slutproduktion. Visst skapande ingår 

också eftersom vi gör vår egen rekvisita.   
Färdiga sketcher läggs upp på Youtube.
Vi har ett samarbete med musikskolan och får god hjälp av musiklärare. Till-
sammans med dem har vi gjort framträdanden, både för andra verksamheter 
och för allmänheten, samt skapat vår egen låt.
Andra inslag i verksamheten är dans och skapande av en tidning som vi ger 
ut till andra verksamheter i Vänersborg.
Följ oss gärna på Facebook och Youtube.

Omslagsbilden, liksom bakgrundsbilden på denna sida, har gruppen skapat 
gemensamt. Alla fick låta fantasin flöda och måla, sen valde vi ut det som 
blev finast.
På bilden syns Klappteaterns deltagare. Från vänster, främre raden: Linda Mo-
lin (personal), Martin Söderström, Mia Maria Andersson, Ann-Marie Olausson, 
Ulf Jörgensen, Mattias Alvsjö (personal).
Bakre raden från vänster: Fredrik Andersson, Henrik Jensen (personal), Mats 
Andersson, Eva Lissborg (personal), Stefan Skogsberg.
Infällda från vänster är Maria Andersson, Love Björnetun och Rita Nilsbakken.

Omslagets konstnär

 

Kunskapsstöd i tre delar
För personer med intellektuell funktionsnedsättning

För LSS-personal och anhöriga

Avgiftsfri webbutbildning om att åldras. Korta 
filmer varvas med bildspel. Utbildningen kan 
påbörjas och avslutas när som helst. Kan med 
fördel göras tillsammans med anhöriga och 
LSS-personal.

Avgiftsfri webbutbildning som tar upp olika 
aspekter av att åldras med intellektuell 
funktionsnedsättning. Tar ca fyra timmar att 
genomföra. Diplom kan laddas ned vid god- 
känt kunskapstest.

Handbok (62 sid) som är ett komplement 
till webbutbildningen. Kan köpas i Svenskt 
Demenscentrums webbshop eller laddas ned 
gratis som pdf.

Kunskapsstödet har tagits fram av Svenskt 
Demenscentrum och Riksförbundet FUB. 
Det är tillgängligt på www.fub.se och 
www.demencentrum.se/int-funk.

1.

2.

3. 

B oken Föräldraskap och funktionsnedsättning – en 
kunskapsöversikt vänder sig till professionella som 

i sitt yrkesliv kommer i kontakt med föräldrar med 
funktionsnedsättningar och deras familjer.

Genom att förmedla aktuell vetenskaplig forskning 
på ett begripligt sätt önskar författaren öka kunska-
perna kring målgruppen så att adekvata och individ-
anpassade stödåtgärder ska kunna erbjudas varje en-
skild familj.

Bokens struktur visar det mångfasetterade perspek-
tiv som omgivningen behöver ta hänsyn till för att 
detta ska kunna ske. Här visar författaren på barn-
perspektivet, föräldraperspektivet och socialtjänst-
perspektivet. 

Jag saknar en diskussion kring hur socialtjänsten 
ska balansera barnets och förälderns  perspektiv med 
lagstiftningens krav.

Genom fallbeskrivningar med diskussionsfrågor 
kan boken användas i utbildningssituationer och då 
lyfta angelägna frågor utan att bryta sekretessen. Men 
fallbeskrivningarna ger, enligt min åsikt en alltför ne-
gativ bild av föräldraskap och funktionsnedsättning 
vilket kan späda på de fördomar som författaren sä-
ger sig vilja motverka.

I denna bok, liksom i många forskningsrapporter 
och analyser, säger man föräldrar med funktionsned-
sättning och fokuserar sedan enbart på mamman. För 
professionella i omgivningen är det av stor vikt att de 
lär sig se fadern och faderns nätverk som en tillgång 
för såväl mamman som barnet.

Trots mina invändningar ger boken ett underlag 
för diskussioner kring ett mycket angeläget område, 
framför allt om den kompletteras med andra arbeten 
som bl a SUF i Uppsala har tagit fram. Besök gärna 
deras hemsida också. Där finns såväl aktuella forsk-
ningsrapporter som konkreta verktyg:

www.lul.se/suf
Iren Åhlund

Föräldrar med funktionsnedsättning
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POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

Båda för 250 kr

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 
intresserade 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 

Skriften ”Till dig som är 
förtroendevald” tar upp 
viktiga frågor som:

Viktiga begrepp
Vem har rätt till stöd?
Vad är LSS?
Socialtjänstlagen
Anhöriga
Handläggare
Personal
En historisk bakgrund
Bra adresser
Och mycket mer...

Perfekt att sätta i händer-
na på nyvalda ledamöter i 
Socialnämnder och andra 
beslutande organ. 
20 sidor.
Pris  80 kr.
10 ex 60 kr per ex.

Förtroendevalda behöver kunskap!

Fler bra böcker och DVD finns på: www.tidskrifteintra.se


