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Ledare

Stor oro i världen

V i lever i en våldsam och krigisk tid. Terroristattentaten i Paris sände chockvågor över Eu-
ropa. Hur kan man ställa sig och skjuta ner oskyldiga ungdomar som lyssnar på en pop-

konsert? Eller utlösa sin självmordsbomb för att skada så många som möjligt bland åskådarna 
vid en fotbollsmatch? 

Frågorna har inga bra svar. Ändå måste vi försöka svara. Ett stort ansvar vilar på dem som arbe-
tar i LSS-bostäder eller dagliga verksamheter. Att prata om allt det hemska, att försöka förklara 
och att försöka skapa lugn och trygghet – trots allt. Ingenting blir bättre om vi försöker undvika 
känsliga ämnen, om vi försöker sopa det obehagliga under mattan. Då öppnar vi dörren för 
spekulationer, rädsa och vanföreställningar.

Även om vi har svårt att förstå den enskilde terroristens handlingar så är det inte svårt att förstå 
vad de som är ytterst ansvariga för dessa besinningslösa attentat vill. De vill att vi ska vara splitt-
rade och rädda. Att vi ska vända ryggen till det öppna solidariska samhället. Det är upp till oss 
alla om de ska få som de vill.

Bristande kompetens leder till missförhållanden!

G öteborgs-Posten har i en uppmärksammad artikelserie gått igenom de 48 Lex Sarah-an-
mälningar om LSS-verksamheter som behandlats av IVO Sydväst (Inspektionen för vård 

och omsorg). Den största delen av anmälningarna förorsakas av brister hos personal eller i 
personalrutiner. Det är personal som uppträtt felaktigt och som saknar kunskaper för att kunna 
göra ett bra jobb.

Missförhållandena handlar om tvångsmatning, omild och kränkande behandling, drogpåver-
kad personal, kränkande tillmälen och sexuellt utnyttjande.

Det bekräftar bilden som vi haft sedan tidigare, säger IVO:s inspektör till GP. Han menar att 
dåliga rutiner och oerfaren personal är ett vanligt problem inom LSS-verksamheterna. 

Trots flera rapporter från IVO och Socialstyrelsen, trots påstötningar från FUB och Autism- och 
Aspergerförbundet och trots att vi gång på gång påtalat bristerna vad gäller kunskaper och kom-
petens hos dem som ska utföra stödet till personer med omfattande funktionsnedsättningar, 
så finns inget som tyder på att kommunerna eller statsmakterna (Åsa Regnér) insett allvaret i 
utvecklingen. 

Vi upprepar: Det behövs ett kunskapslyft för LSS-personalen nu!

Slut på oansvariga privatiseringsexperiment!

D en förra borgerliga regeringen hade under sina åtta år i stort sett bara en agenda för LSS: 
att privatisera så stora delar av verksamheten som möjligt. Allt annat föstes åt sidan som 

ointressant. 

Den nya regeringen, med Åsa Regnér som ansvarig minister, har börjat valhänt. Man har avi-
serat en översyn av LSS, men hittills har diskussionen kring den mest handlat om personlig 
assistans. Ja, finansminister Magdalena Andersson har i ett uppmärksammat uttalande sagt att 
de utmaningar som Sverige står inför på grund av flyktingkrisen främst ska mötas med kost-
nadsbesparingar inom till exempel sjukförsäkringen och assistansersättningen. Med all rätt har 
hon kritiserats hårt av funktionshinderrörelsen för att hon ställer utsatta grupper mot varandra.

Det är här vi är nu. Flyktingkrisen, miljökrisen och välfärdssamhällets bevarande kräver stora 
mått av solidaritet, planering och kollektivt ansvarstagande. Det borde vara slut på oansvariga 
privatiseringar och nedvärdering av det som är grunden för vår förmåga att möta påfrestningar 
och bevara välfärden: ett starkt, demokratiskt och jämlikt samhälle. 
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I Hallands Nyheter (HN) kunde man för en 
tid sedan läsa om två personer med Downs 
syndrom i Varberg som bott i en servicebo-
stad enligt LSS i åtta respektive nio år, men 
som nu fått besked från kommunen att de 
inte får bo kvar om de inte tar övertar kon-
traktet själva. ”Det stöd som NN är i behov av 
bedöms kunna tillgodoses genom en lägen-
het via den öppna bostadsmarknaden, samt 
boendestöd enligt Socialtjänstlagen.” skrev 
kommunen.

Varbergs kommun har sedan en tid nekat flera 
personer med utvecklingsstörning stöd enligt 
Lagen om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS) med denna motivering, vilket också 
intresseorganisationen FUB protesterat emot.

Lägre ambitionsnivå i SoL
Jag har följt utvecklingen i Varberg och haft kontakt 
med flera personer och anhöriga som berättar att de 
efter många års boende med stöd plötsligt ska få in-
satser via SoL i stället för via LSS. 

Ambitionsnivån på insatser i SoL är lägre än i LSS 
och av temporär karaktär istället för livslång, och dess-
utom är Sol-stödet ofta avgiftsbelagt (vilket inte stöd 
enligt LSS är). Det finns således inga fördelar för den 
enskilde att gå över till insatser enligt SoL istället för 
LSS. 

Det är naturligtvis helt osannolikt att ett antal per-
soner med funktionsnedsättning i Varbergs kommun 
samtidigt skulle ha fått ett dramatiskt minskat behov 
av LSS-insatser. Jag har tagit del av en utredning där 
en man i 30-årsåldern med Downs syndrom, efter 8 
år i samma lägenhet med LSS-stöd nu inte erbjuds 
fortsatt LLS-stöd. Kommunen bedömer att han till-
hör LSS personkrets 1, men underlag med skäl för att 

personen i fråga skulle ha förändrade behov jämfört 
med tidigare finns inte redovisade. Han tillhör LSS 
men ska inte få några LSS-insatser…! 

Inget skäl finns
Av lagen framgår att, för att ändra ett tidigare beslut 
som gynnar individen, krävs att beslutet tillkommit på 
missledande underlag, att det finns tvingande säker-
hetsskäl eller att behovet väsentligt förändrats. Inget 
av dessa skäl finns i något av de nu aktuella ärendena 
i Varberg. Istället tycks det handla om kommunens 
behov av att ändra i organisationen och att spara re-
surser.

Att tillhöra LSS-lagens personkrets 1 innebär att 
man lever med utvecklingsstörning (och/eller au-
tism). Utvecklingstörning är en livslång funktions-
nedsättning som inte, vilket kommunen verkar tro, 
kan rehabiliteras bort. Utbildning, träning och erfa-
renheter samt inte minst anpassningar och stöd i om-
givningen minskar situationer som skapar problem/
funktionshinder. Liksom andra människor utvecklas 
och förändras naturligtvis personer med utvecklings-
störningen under livet, men inte på det sättet att funk-
tionsnedsättningen (eller stödbehovet) dramatiskt 
minskar eller försvinner.

Egna tolkningar
Att enskilda kommuner tar fram egna riktlinjer och 
gör egna tolkningar av lagstiftningen som avviker från 
det avsedda är ett allt större problem. Det framgår 
också av Socialstyrelsens aktuella kartläggning och 
analys av LSS. 

Det är mycket uppseendeväckande att Varbergs 
kommun tolkar lagen och dess intentioner felaktigt 
och därmed bryter mot och urholkar den starka rät-
tighetslag som LSS är för samhällets kanske mest 
utsatta. Kommunens ansvariga (HN 5/9) hävdar att 
det alltid görs individuella bedömningar. De aktuella 
erfarenheterna talar tydligt emot detta. Kommunen 
ser inte till individens bästa, det är de undermåliga 
utredningarna tydliga bevis för.

LSS-insatsen 
         är inte rehabilitering!

Av Magnus Tideman, 
professor i handikappvetenskap, Högskolan i Halmstad
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Av LSS-lagtexten framgår att insatserna ska vara 
varaktiga och samordnade (7 § LSS). I förarbe-
tena står att den enskilde måste kunna lita på 
att insatser ges så länge behov föreligger, konti-
nuiteten ska garanteras. (Se prop. 1992/93:159 s. 
172). Om detta verkar Varbergs kommuns ansva-
riga politiker och tjänstemän helt okunniga. Om 
kommunens nuvarande strategi fortsätter är vi på 
väg tillbaka till samma dystra situation för perso-
ner med funktionsnedsättning som rådde innan 
LSS trädde i kraft.

Märkligt resonemang
När jag i en debattartikel påpekade detta svarade 
ordföranden i socialnämnden och förvaltnings-
chefen att det bara handlar om boendebeslut i två 
fall som omprövats. De menar att varje person ska 
”kunna lita på att insats ges så länge behov före-
ligger”. Men att förändringar kan ske när behov 
förändras över tid. 

Det är ett märkligt resonemang som gör det 
möjligt för kommunala handläggare att när som 
helst överpröva tidigare fattade beslut. Istället 
för att värna om personer med funktionsned-
sättning, och i linje med lagstiftningen och dess 
förarbete, hävda vikten av kvalitet, trygghet och 
långsiktighet i stödet, och därmed förorda LSS-
insatser före SoL-insatser, så pratar de om stöd 

inom funktionshinderområdet som om det vore en 
fråga om rehabilitering. 

Kontinuerligt stöd
Det är naturligtvis så att alla människor utvecklar för-
mågor genom livet, men för personer med utvecklings-
störning handlar stödbehovet inte om stöd för rehabi-
litering. Personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning utvecklar, med rätt och kompetent stöd, naturligt-
vis olika förmågor, det råder det ingen tveksamhet om. 
Men funktionsnedsättningen innebär att färdigheter 
och förmågor man vinner ofta behöver kontinuerligt 
stöd för att upprätthållas.

I rehabiliteringstänkandet ligger att funktioner som 
man tidigare haft men mist på grund av olycka eller 
sjukdom, åter tränas upp och att de sedan fungerar, 
helt utan eller med lite stöd. Så är det inte för personer 
med intellektuella svårigheter som har en medfödd el-
ler tidigt under livet förvärvad funktionsnedsättning.

Stor okunskap
Okunskapen om funktionsnedsättningar och dess 
innebörder liksom om hur svårigheter/funktionshin-
der skapas genom bristande långsiktigt stöd tycks vara 
stor. Beslutsfattarna i Varbergs kommun är dessvärre 
inte ensamma om att vilja tumma på rättigheterna i 
LSS.

Magnus Tideman är född 1959 
i Helsingborg. Han gick ut 
Socialhögskolan i Lund 1982 
då han först arbetade som 
socialsekreterare och senare som chef 
och projektledare inom kommunal 
verksamhet 1983–1992. Disputerade 
vid Göteborgs universitet 2000. 
Docent i socialt arbete 2006. Professor 
i handikappvetenskap vid Högskolan i 
Halmstad från 2008.
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Jag mötte Kerstin när vi båda studerande vid lä-
rarseminariet i Helsingborg. Året var 1952 och 
i dansens virvlar, på en bal, hände det något. Vi 

upptäckte att vi hade så mycket gemensamt och…ja, 
det klickade in direkt.

Tre år senare var vi gifta, utexaminerade lärare och 
året därpå föddes Maria vår äldsta dotter. Vi fick lärar-
tjänster i Tyringe utanför Hässleholm och 1956 föd-
des Brita. Det är om henne detta handlar.

”Dit skickar vi inte vår Brita”
Redan som liten var Brita ofta sjuk. Hon utvecklades 
ganska sent. Andra kanske såg det vi inte såg men vi 
brydde oss inte så mycket för hon var ju en av oss och 
med oss hela tiden. Det var först när Brita skulle börja 
skolan som skillnaden mellan henne och andra barn 
märktes på allvar. Hon kunde inte lära sig läsa, skriva 
eller räkna och hon saknade tidsbegrepp. Hon har 
ett fantastiskt lokalsinne och hon har ett fint långtids-
minne, men igår kan vara för en vecka sedan..

Brita fick börja i särskola och på den tiden innebar 

Döden är  inte lika för alla
Av Olov Andersson

Det sägs att döden är lika för alla. Det 
stämmer kanske till en del. Men för 
föräldrar till barn med utvecklingsstör-
ning är tanken på döden annorlunda, 
eftersom det finns en oro som är större 
än den som den existentiella tanken 
på livets slut ger upphov till. Det är om 
denna oro jag nu ska berätta.

det att barnet hänvisades till ett särskoleinternat, ett 
vårdhem med skola. Närmsta internat fanns i Hässle-
holm. Vi åkte dit och såg den slitna skylten ”IDIOT-
SKOLA” ovanför entrén. ”Aldrig i livet”, sa Kerstin. 
”Dit skickar vi inte vår Brita.” 

Den nytänkande rektorn kunde visa landstingspo-
litikerna att det blev en krona billigare per dag att 
låta Brita åka taxi än att betalade för hennes boende 
i Hässleholm. Ekonomiska argument går alltid hem. 
Hon var den första i Hässleholm som fick skolskjuts.

Att leva med Brita innebar nya vyer. Kerstin och jag 
engagerade oss i intresseorganisationen FUB (Fören-
ingen för barn ungdomar och vuxna med utvecklings-
störning) vars riksorganisation bildats samma år som 

Olov Andersson har tidigare skrivit flera artiklar 
kring föräldraskap och historia i Intra. Som pappa 
till Brita, som har en utvecklingsstörning, och 
tillsammans med sin hustru Kerstin har han på 
olika sätt varit engagerad i utvecklingen mot bra 
levnadsvillkor för personer med utvecklingsstör-
ning. Nu har Kerstin dött och Olov lever ensam 
kvar i lägenheten. Men han har täta kontakter 
med Brita. 
Om hur oron för Brita och tankarna på döden 
blandas berättar han här.
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Brita föddes. Jag engagerade mig också politiskt och 
vår familj blev på många sätt en del av det folkrörel-
sesverige som skapade vårt välfärdssamhälle. Det är 
jag stolt över.

Utan pekpinnar
Brita bodde aldrig på institution. Hennes första bo-
ende var ett inackorderingshem och senare var hon 
en av de första att flytta till en gruppbostad i Häss-
leholm där hon gått i skolan och där hon hade sina 
vänner. 1990 flyttade hon in en nybyggd gruppbostad 
med fem lägenheter. Hon var med och planerade lä-
genheten från grunden. Det var en spännande upp-
levelse. Det är en förträfflig gruppbostad, personalen 

har varit stabil och Brita trivs med dem och med sin 
kontaktperson som hon nu haft i 20 år. En gång för-
sökte landstinget att placera henne på ett dagcenter 
som hon inte gillade. Men det lyckades vi avstyrka. 
Nuförtiden trivs hon bra i sin dagliga verksamhet.

Ofta ringer hon på det inprogrammerade numret 
”Hej – du pappa – vet du vem jag träffade idag när jag 
var och handlade?” 

Under alla år försökte vi ge Brita möjlighet att forma 
sitt dagliga liv utan våra pekpinnar så att hon skulle 
vara så självständig och stark som bara var möjligt den 
dag då vi inte fanns där. Men oavsett denna strävan så 
kommer man som förälder inte ifrån den känslomäs-
siga bindningen och beroendet.

På byrån står ett porträtt av hustrun Kerstin och deras yngsta dotter Brita.
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Och då, efter alla år som föräldrar, yrkesverksamma 
och samhällsaktiva befann min fru och jag oss - hur 
det nu gick till? – på den punkt där vi kunde börja ana 
den bortre parentesen. Då växte också oron för Britas 
framtid. Den oron handlade i mindre grad om eko-
nomi. För henne var de materiella förutsättningarna 
hyggligt tillgodosedda och vi hade hjälpt henne att få 
en bra god man som hon och vi hade förtroende för.

Vem det än blev av Kerstin och mig som överlevde 
den andre skulle sorgen slå hårt på den som blev kvar 
– men den vissheten delade vi ju med alla andra par. 
Det som upptog våra tankar var istället hur den ef-
terlevande skulle kunna stödja Brita. Hur skulle hon 
klara sig och sin sorg? Det handlade om två frågor, 
dels hur hon skulle klara av att vi försvann, dels hur 
hon skulle klara sig i ett samhälle där inte vi fanns 
som stöd och yttersta garant för att allt fungerade väl. 

Mor- och farföräldrar
Det hade funnits tidigare tillfällen då vi oroat oss för 
hur Britas möten med döden skulle avlöpa. Första 
gången var 1965 när hennes mormor dog hastigt; 
hon var då åtta år. Jag minns inte nu hur vi försökte 
förklara och hur hon reagerade, men hon var med på 
begravningen. Nästa gång var 1971 när hennes farfar 
segnade ner på gatan i en stroke. Hon hade ett myck-
et nära förhållande till farmor och farfar, eftersom de 
hade tagit hand om henne en hel del. Hon reagerade 
med ilska över att farfar var borta, men hon vande 
sig ganska snabbt och nöjde sig med våra försök att 

trösta. Den begravningen minns jag tydligt. Jag satt 
intill min mor med Brita vid min andra sida. Vi satt 
på första bänk. Mor klädd i ett svart flor för ansik-
tet, som seden var för henne. Tårarna syntes inte så 
tydligt, men när gråten bröt igenom reste sig Brita 
resolut och trängde undan mig och satte sig bredvid 
mor. Kramade om henne och sa tröstande: ”Farmor, 
farmor, du har ju mig”.

Min mors död på 1980-talet föregicks av en lång tids 
sjukdom. Britas sorg var tydlig och hon frågade di-
rekt: ”Varför, varför?” Våra förklaringar om att farmor 
var gammal och ju hade varit väldigt sjuk accepterade 
hon nog inte fullt ut, men sorgen klingade av ganska 
fort.

Hennes reaktion inför hennes morfars död var 
återigen en annan. Morfar, som ju var änkling, bodde 
först ensam i en lägenhet och sedan på ett ålderdoms-
hem innan han insjuknade. Under tiden före sjukdo-
men hade vi ett avtal med honom att ringa vid 19-ti-
den varje dag. Brita tog alltid samtalet och vi lyssnade 
förvånade till de sammanhängande diskussioner de 
hade med varandra. Brita kan oftast berätta om vad 
hon varit med om, men kan ha ett något ”hackigt” tal. 
Vid direkta frågor kan det haka upp sig helt och de 
som inte känner henne tror att hon inte vet.

I telefon flyter talet på ett helt annat sätt. När mor-
far dog var hennes omedelbara reaktion, innan tå-
rarna kom: ”Fan också, varför skulle han göra det. Nu 
kan jag ju inte prata med honom längre”.

Brita fick också uppleva flera dödsfall bland sina 

Kerstin och Brita i hamocken i Haverdal där sommarstället ligger. 
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vänner i gruppbostaden och den dagliga verksam-
heten. Många personer med utvecklingsstörning har 
mer erfarenheter av dödsfall än deras jämnåriga kam-
rater som inte har något funktionshinder.

”Hur mår mamma?”
2010 fick jag en stroke och både jag och Kerstin bör-
jade känna att livet långsamt höll på att rinna iväg. 
För Kerstins del blev det käpp och sedan rullator och 
sedan rullstol. Jag skötte om och stöttade så gott jag 
kunde, så småningom med allt större hjälp av hem-
tjänsten. Det blev också allt fler sjukhusvistelser. 

Brita ringde. Jag hörde hennes oro i rösten när vi 
talades vid i telefon. ”Hur mår mamma?” Hur skulle 
jag förklara varför mamma låg på sjukhus, vilken be-
handling hon fick och hur länge hon skulle behöva 
vara där. Jag tassade fram för att inte öka hennes oro. 
Men hon reagerade som vem som helst: ”Så skönt att 
hon får hjälp. Hälsa henne och ge henne en kram 
från mig.” Och jag tänkte: Varför krånglar vi alltid till 
allt så mycket?

Tog min hand
Kerstin dog den 21 juli 2015. Vi hade då varit tillsam-
mans i över 60 år. Vi hade kommit överens om en 
borgerlig begravning och att askan skulle spridas vid 
en minneslund inte långt från vårt sommarställe. 

Vid begravningen kände jag hur Brita tog min hand 
och tröstade. Plötsligt var rollerna omkastade. Där 
fanns båda mina döttrar och tillsammans delade vi 

sorgen och stöttade varandra.  Det blev inte alls som 
jag trodde. Brita ringer dagligen och hör hur jag mår. 
Det är hon som stöttar mig.

Det är en märklig upplevelse! 
Vi har aldrig försökt problematisera döden inför 

henne och när jag frågade Brita hur sorgen kändes 
så sa hon ”Det känns inuti” och pekade mot hjärtat. 
Precis så är det ju.

Inom FUB har jag kämpat för normalisering och 
jag har skrivit om integritet, självbestämmande och 
om att personer med utvecklingsstörning ska ha makt 
över sitt eget liv. Hur gärna vi och andra än har försökt 
leva upp till alla de där fina orden så är det nog ändå 
så att makten över Britas eget liv ofta legat hos någon 
annan än henne själv. Det dyker alltid upp situationer 
när man som personal och förälder tar över och går 
emot sina vackra principer. Det är i alla de där vardag-
liga situationerna som vi ofta tar över. Vi borde hålla 
fingrarna borta och lita på dem det gäller.

I sorg och glädje
Personer med utvecklingsstörning måste få delta i 
med- och motgångar, i sorg och glädje, som alla an-
dra. De har också rätt att få uppleva det på plats, att få 
vara med i processen när till exempel deras föräldrar 
blir gamla, sjuka och dör. Det är inte så märkvärdigt. 
De flesta förstår att man inte längre kan få träffa en 
person när hon är död.  Samtidigt är ju döden en sak 
som är omöjlig att begripa. För alla. 

Och som förälder får man leva och dö med sin oro.

Olov Andersson i lägenheten i Halmstad.
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I psykologen Lars Molanders bok ”De utvecklingsstörda och 
döden”  finns flera goda råd om hur man bäst hjälper personer 
med utvecklingsstörning att handskas med död och andra 
svåra förluster:

Var ärlig, låt personen med utvecklingsstörning vara med
Många anhöriga och personal tycker inte att de kan vara ärliga 
om döden, berätta om dödsfallet och låta personen med 
utvecklingsstörning vara med. Men han eller hon bör få välja 
om han eller hon vill se den döde, delta i förberedelser inför 
begravningen, närvara vid jordfästningen och delta i mottag-
ningen efteråt.

Lyssna och finns till hands
Lyssna och svara på alla frågor i många månader efter dödsfal-
let. Insikten om vad som hänt kommer långsamt och reaktio-
nerna är ofta fördröjda.

Försök hitta ospråkliga sätt att stödja
Många personer med utvecklingsstörning blir dåligt tröstade 
av skrivna eller talade ord. De kan ha stor hjälp av bilder som 
förklarar vad som händer när någon dör.

Hjälp personen med utvecklingsstörning 
med foton och minnessaker
Foton och föremål som påminner om den döde och om hans 
eller hennes hem kan hjälpa den utvecklingsstörde att minnas.

Ändra inte tillvaron mer än nödvändigt
Sorgearbetet är tungt nog. Utsätt inte personen med ut-
vecklingsstörning för fler förändringar än vad som är absolut 
nödvändigt.

Hjälp den sörjande att besöka 
gamla favoritplatser och kyrkogården
Man kan understödja känslomässigt tillfrisknande genom att 
hjälpa den sörjande att besöka gamla favoritplatser och kyrko-
gården.

Konsultera specialister 
om ett förändrat beteende dröjer sig kvar
Om man observerar allvarliga och långvariga sorgereaktioner 
bör man söka hjälp. Exempel på ett sådant förändrat beteende 
kan vara: agressivitet, irritation, stumhet, störande, upprepat 
tal (som att till exempel fråga ”var är pappa” hela tiden), 
kringvandrande (det är inte ovanligt att personer strövar runt 
för att leta efter någon i sin familj när denne avlidit) eller förlust 
av tidigare förmågor.

Litteratur
När någon är död. Ett lättläst häfte för att hjälpa 
den som just har förlorat någon. Där får man 
veta lite om hur begravningen går till och hur 
det kan vara att sörja någon som är död. Häftet 
kostar 20 kr och kan beställas från 
www.fub.se

Någon man tycker mycket om har dött. Av 
Agneta Grimby och Åsa K. Johansson. Special-
pedagogiska skolmyndigheten.  2013. Boken 
beskriver med bilder och enkel text hur det är 
att mista en kär släkting. Med boken finns en 
handledning, 12 samtalsbilder och 6 bildkort. 
Materialet är avsett som underlag till samtal 
kring det svåra som inträffat. 124 kr. Kan bestäl-
las från webshopen, www.spsm.se

Om bemötande vid död och sorg. Habilitering 
och hälsa, Stockholms läns landsting. 2015. Ett 
häfte som vänder sig till dig som arbetar med 
eller är närstående till någon med kognitiv 
funktionsnedsättning. Kan laddas ner gratis från 
www.habilitering.se  (sök på publicerat längst 
ned på sidan)

Tips 
Det är lättare att förstå döden om den blir 
konkret. När Intra besökte en daglig verksam-
het för äldre i Norge visade man upp den här 
lådan. ”Sorgekassen” kallade man den och 
den tog man fram när någon hade dött. Där 
fanns ljus, sidenblommor och ram för foto-
grafi.

Goda råd om döden
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Hjälpmedel

R egeringen vill se över hanteringen av hjälpme-
del till personer med funktionsnedsättningar. 

Man har gett Socialstyrelsen en rad olika uppdrag 
inom detta område. Bland annat ska man utveckla 
den nationella statistiken inom hjälpmedelsområ-
det. Socialstyrelsen har nu publicerat en rapport 
med titeln ”Indikationer inom hjälpmedelsområ-
det”, 45 sidor.
Kan laddas ner gratis från www.socialstyrelsen.se
Artikelnummer 201510-2.

Riksrevisionen (RiR) riktar svidande kritik mot Arbets-
förmedlingen och Försäkringskassan vid en gransk-
ning av aktivitetsersättningens effekter. Syftet med 
aktivitetsersättningen uppnås inte, skriver man.

S yftet med att införa aktivitetsersättningen var 
bland annat att genom aktivering ge en ökad 
grad av självständighet för unga med funktions-

nedsättning. Sedan 2004 har antalet unga vuxna som 
får aktivitetsersättning ökat kraftigt och uppgår idag 
till cirka 30 000 individer. Av dessa går ungefär sex 
av tio vidare till permanent sjukersättning (tidigare 
förtidspension) vid 30 års ålder. 

Syftet har inte uppnåtts
Rikrevisionen har skickat ut enkäter och intervjuat 
handläggare och arbetsförmedlare på Försäkrings-
kassan och Arbetsförmedlingen. Man har dessutom 
kartlagt kostnaderna för aktivitetsersättningen.

Riksrevisionens slutsats är att syftet med aktivitets-
ersättningen inte uppnås. Riksrevisionen tycker att 
regeringen har varit alltför passiv i sin styrning, trots 
att dessa problem varit uppenbara sedan länge.

Man menar också att det behov av insatser som finns 
för gruppen med aktivitetsersättning ”inte motsvaras 
av det utbud som tillgodoses vare sig genom kommunernas 
dagliga verksamhet, Arbetsförmedlingens arbetslivsinriktade 
rehabilitering eller de aktiviteter som Försäkringskassan be-
viljar särskild ersättning för. Framförallt saknas det insatser 
för unga med aktivitetsersättning som står långt från arbets-
marknaden. Här är sannolikt gruppen som inte har rätt till 
daglig verksamhet särskilt utsatt.”

Inlåsningseffekter
Riksrevisionens tycker att aktivitetsersättningen ska-
par inlåsningseffekter eftersom det saknas ekono-
miska incitament att lämna ersättningen för studier 

Aktivitetsersättning 
– en ersättning utan aktivitet? 

på deltid eller arbete. ”En individ som uppbär aktivi-
tetsersättning och tillhörande bostadstillägg kan förlora en 
fjärdedel av sin nettoinkomst om vederbörande skriver in sig 
som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen.” 

Har man fått aktivitetsersättning beviljad så ska den 
omprövas efter ett till tre år. Omprövningarna skapar 
onödig oro hos många som har permanent nedsatt 
arbetsförmåga och leder bara till ökade administrati-
va kostnader. Försäkringskassan har därför föreslagit 
regeringen att det införs ett undantag för ca 5% av 
dem som får aktivitetsersättning så de slipper ompröv-
ningarna. Riksrevisionen tycker att man skulle kunna 
utöka den gruppen betydligt.

Riksrevisionen vill nu 
• Att Regeringen ska se till att statliga myndighe-

ter, hälso– och sjukvården och kommunerna 
samarbetar bättre. Man tycker också det är 
dags att se över de ekonomiska incitamenten 
för studier och arbete och man vill ha längre 
beslutsperioder för personer med permanenta 
funktionsnedsättningar. Regeringen bör också 
överväga om de med permanenta funktions-
nedsättningar ska få högre ersättning än andra.

• Att Försäkringskassan förbättrar sin handlägg-
ning av ansökningsbeslut, tar fram en bättre 
statistik och förbättrar sin information till myn-
digheter och unga med aktivitetsersättning.

      HH

Aktivitetsersättning – 
en ersättning utan ak-
tivitet? Riksrevisionen. 
2015. 130 sidor. Kan 
laddas ner gratis från 
www.riksrevisionen.se

Nu blir 8 Sidor taltidning

8 Sidor är en nyhetstidning som skriver nyheter 
på lättläst svenska så att alla ska kunna hänga 

med. Nu lanseras 8 Sidor som taltidning så att ännu 
fler kan få läsa nyheter på lättläst svenska.
8 Sidor som taltidning innehåller precis allt som 
papperstidningen innehåller, med undantag för bil-
der. En syntetisk röst läser upp artiklar och precis 
som när man läser på papper kan man bläddra och 
välja eller välja bort artiklar.
Lyssna mer på: 8sidor.se
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Socialstyrelsen föreslår ett antal frågeställ-
ningar som regeringen bör inkludera vid 
en översyn av LSS. Till exempel förslås en 
tydligare reglering för att minska behovet av 
lokala riktlinjer och få till stånd en mer en-
hetlig tillämpning av LSS över landet.

Socialstyrelsen har ombett samtliga kommuner 
att sända in lokala riktlinjer avseende personlig 
assistans enligt LSS. Cirka 50 procent av kom-

munerna har uppgivit att riktlinjer finns. De innehål-
ler ibland en del avgränsningar rörande till exempel 
ersättning för omkostnader, assistans i samband med 
semesterresor, samt i vilken mån personlig assistans 
bör beviljas i det fall den enskilde har andra insatser 
enligt LSS.

Att riktlinjerna innehåller avgränsningar behöver 
inte betyda att de strider mot gällande rätt, skriver 
Socialstyrelsen. En avgränsning kan ha sin grund i ex-
empelvis uttalanden i förarbeten till lagen eller i väg-
ledande avgöranden från domstol. Det är dessutom 
många kommuner som i sina riktlinjer framhåller att 
besluten om rätt till personlig assistans ska grundas 
på en individuell bedömning. Det förekommer emel-
lertid att riktlinjer och avgränsningar är utformade 
på ett sådant sätt att de begränsar utrymmet för en 
individuell bedömning.

Olika typer av regiformer för personlig assistans
I en enkät som kommunerna har besvarat ställdes en 
fråga om hur de pågående ärendena med personlig 
assistans enligt LSS är fördelade utifrån vilka regifor-
mer som är valda som utförare av assistansen. Det 
summerade utfallet är som nedan:

• Kommunens egen regi: 43 procent 
• Privata företag: 50 procent
• Assistanskooperativ: 6 procent
• Den enskilde anordnar själv sin assistans: 
   1 procent

En tredjedel av assistanstimmarna 
avser grundläggande behov
Enkätresultaten visar att drygt en tredjedel (36 pro-
cent) av samtliga beviljade assistanstimmar enligt LSS 
avser grundläggande behov. Den resterande andelen 
avser timmar för andra personliga behov. Andelen 
bör dock tolkas med försiktighet. Av samtliga kom-
muner och stadsdelar som totalt sett deltog i enkäten 

så kunde bara en av fyra ge ett exakt svar på frågan 
hur fördelningen såg ut mellan beviljade timmar för 
grundläggande behov och för andra personliga be-
hov.

Var fjärde överklagar sina timbeslut
Kommunerna ombads i enkäten att räkna samman i 
hur många av alla de pågående ärendena med per-
sonlig assistans som det förekommit att den enskilde 
överklagat kommunens beslut angående antalet tim-
mar. Utfallet är 27 procent, det vill säga i drygt vart 
fjärde ärende förekommer det att beslutet har över-
klagats. När kommunerna ombetts räkna in endast 
de personer som tidigare har haft assistansersättning 
från Försäkringskassan, men fått denna indragen, så 
ligger andelen som har överklagat i denna grupp på 
i snitt 60 procent.

Färre timmar när assistansersättning dras in
En analys har gjorts av personer som fått assistanser-
sättningen indragen av Försäkringskassan och året 
därefter istället beviljats personlig assistans från kom-
munen enligt LSS. Resultaten visar att det beviljade 
timantalet per vecka i genomsnitt i hela gruppen har 
sjunkit med 25 procent, från 72 till 54 timmar. Även 
om majoriteten har fått färre timmar beviljade från 
kommunen enligt LSS, än vad de hade i assistanser-
sättning från Försäkringskassan, så har var femte per-
son istället fått fler timmar.

Anmälningar enligt lex Sarah
Under perioden 2011-07-01 till 2014-12-21 så kom det 
in 276 anmälningar enligt lex Sarah till IVO, varav 
118 gäller offentlig verksamhet och 158 gäller enskild 
verksamhet. I 13 av dessa ärenden har IVO ställt krav 
på åtgärd.

Under samma period har 227 klagomål inkommit 
direkt till IVO. Av dessa är det 128 klagomål som avser 
enskild verksamhet och resterande 99 avser offentlig 
verksamhet. De vanligaste klagomålen rör omsorgen/
omvårdnaden samt delaktighet/självbestämmande.

Socialstyrelsens förslag
LSS trädde i kraft för 21 år sedan och har medfört be-
tydelsefulla förändringar för många människor med 
omfattande funktionsnedsättningar. För att verksam-
heten ska kunna leva upp till målsättningen att ge den 
enskilde möjlighet att leva som andra så behöver dock 
stödet och stödformerna ha möjlighet att ändras, i 
takt med att samhällsutvecklingen och livsvillkoren 
för människor i allmänhet förändras.

LSS utreds
Socialstyrelsen. Kartläggning och analys av vissa insatser 
enligt LSS – Tilläggsuppdrag avseende insatsen personlig 
assistans. Art.nr 2015-9-3. 49 sidor. Kan laddas ner gratis 
från www.socialstyrelsen.se
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” Fortfarande gör regeringen en allmän bekännelse till reformens värde, man har inte sagt något annat ännu. 
Det är det jag menar när jag säger att man har tappat greppet, att samtidigt som man säger sig stödja refor-
mens syfte och ändamål så går den konkreta politiken i en annan riktning. Det är väldigt, väldigt oroande.”

Vilhelm Ekensteen
Ordförande för intressegruppen för assistansberättigade,

 Ifa, i Funktionshinderpolitik nr 5/2015

• Många centrala begrepp, så som delaktighet, själv-
ständighet och att leva som andra har inte definierats, 
i lagen. Den ger inte heller tydliga svar på vilka behov 
som ska tillgodoses med personlig assistans.

• Så som den personliga assistansen är utformad med 
ett delat ansvar mellan kommunerna och Försäkrings-
kassan skapas oklarheter om hur olika myndigheters 
beslut ska relateras till varandra.

• Assistansersättningen kan påverka kommunernas 
så att de låter bli att utveckla andra stödformer, till 
exempel olika boendestöd. Assist-
tansersättningen kan också bidra 
till att föräldrar, av ekonomiska 
skäl, undviker att överlåta ansvar 
och timmar till annan huvudman. 
Det kan i vissa fall skapa en risk 
för att barns och ungdomars självständighet kommer 
i konflikt med familjens ekonomiska intresse.

• Assistansersättningen betalas ut i förskott. Det inne-
bär att hur den assistansberättigade och anordnaren 
har använt assistansersättningen ska redovisas i efter-
hand. Redovisningen av att personlig assistans har ut-
förts tar inte hänsyn till innehållet i insatsen eller till 
vem som utfört den.

Socialförsäkringen om personlig assistans

Regeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i 
uppdrag att konkretisera de problem som finns i lagstiftningen 
om assistansersättningen. Ur svaret citeras bland annat följande.

• En möjlig förändring för att öka det allmännas kon-
troll av hur assistansersättningen används och säker-
ställa kvaliteten är att närmare koppla ihop beslutet 
och utförandet, det vill säga att den personliga assis-
tans som man ansökt om och beviljats också är den 
som utförts.

• I olika sammanhang har det framkommit att de as-
sistansberättigade kan uppleva Försäkringskassans 
utredning och bedömning av stödbehoven som inte-
gritetskränkande. 

• Ett sätt att göra bedömningen 
mer förutsägbar och objektiv 
skulle kunna vara att utgå från 
den struktur och det standardi-
serade språk som Internationell 
klassifikation av funktionstill-

stånd, funktionshinder och hälsa (ICF) erbjuder. 
Särskilt utsedda medicinska kompetenser som utför 
funktionsbedömningarna borde också kunna leda till 
mindre integritetskänsliga situationer. Att överväga 
att införa en enklare behovsbedömning för ett lägre 
standardiserat antal timmar är ytterligare ett sätt att 
begränsa problematiken med integritetskänsliga ut-
redningar, vilket också skulle kunna medföra en mins-
kad kostnad för assistansersättningen.

Inspektionen för Socialförsäkring. Assis-
tansersättningen. Brister i lagstiftning och 
tillämpning. Rapport 2015:9. 2 sidor.

Resultaten i den rapport Socialstyrelsen publice-
rade i mars 2015 pekar på behovet av vissa sådana 
förändringar. Socialstyrelsen anser därför att vid en 
översyn av LSS bör regeringen inkludera bland annat 
följande frågeställningar :
• Översyn av personkretsbestämmelsen, för att bättre 
tillgodose de behov som finns idag. Det gäller bland 
annat behoven hos personer med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning, kognitiv funktionsnedsätt-
ning, grav synnedsättning eller dövblindhet.

• Införandet av boendestöd enligt LSS, med syfte att 
öka möjligheterna att tillgodose behoven av stöd i det 
egna boendet.
• Tydligare reglering för att få till stånd en mer enhet-
lig tillämpning av LSS över landet i syfte att minska 
behovet av lokala riktlinjer. 
     K G
PS. I Intra nr 2/2015 s. 33 säger statsrådet Åsa Regnér 
i en intervju: ”I mina planer ingår en större översyn 
av hela LSS”.
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M aarit Aalto är projektledare för Nordens 
välfärdscenters projekt Rätten till eget hem 
vars syfte är att göra en kartläggning av bo-

endet för personer med utvecklingsstörning i Nor-
den. Mycket handlar om institutionernas vara eller 
inte vara, gamla institutioner som ska avvecklas och 
nya som byggs. Målet är en egen bostad integrerad i 
samhället. 

Nya institutioner i Danmark
Det mest iögonfallande just nu är de institutioner som 
byggs i Danmark. Över tjugo sådana institutioner för 
30–60 personer, fyra för över 60 personer och några 
som inrymmer mer än 150 personer. Maarit Aalto är 
kritisk:

– I alla de andra nordiska länderna finns beslut på 
att avveckla institutionerna, men inte i Danmark, vil-
ket gör det möjligt för kommunerna där att bygga nya 
institutioner, säger Maarit Aalto.  

Men hon vill betona att det för den här sakens skull 
inte är dåligt ställt för personer med utvecklingsstör-
ning i Danmark.

 – Man kan inte generallisera och säga att ”det är så 
i Danmark”. De fattar olika beslut i olika kommuner 
och det finns många bra exempel där också. 

Samlokaliseringar – omsorgsgetton
En annan utveckling som man ser med oro på är så 
kallade samlokaliseringar, att flera bostäder för perso-
ner med särskilda behov placerats i samma område. I 
Norge har professor Jan Tössebro forskat på området 
och gett ut rapporten ”Slik har jeg det idag”. 

Maarit Aalto beskriver hur dessa ”omsorgsgetton”, 
som de kallas, kan se ut: 

– I en kommun kan man på samma område, ofta 
utanför städerna, samla olika byggnader för personer 
med olika sorters behov. Det kan vara äldre personer 
tillsammans med personer med utvecklingsstörning 
eller personer med psykisk ohälsa. Tanken är bland 

annat att man ska kunna spara pengar, samla yrkes-
kompetens och att de som bor där ska bli mindre en-
samma. Men enligt Jan Tössemo visar forskning att de 
antagandena är högst tvivelaktiga.

Kvar i föräldrahemmen
I Finland finns många gamla institutioner kvar samti-
digt som många vuxna med utvecklingsstörning bor 
kvar hemma hos sina allt äldre föräldrar. Men där på-
går den så kallade omstruktureringen, ett beslut fattat 
i Statsrådet. Det innebär att avveckla institutionerna 
till 2020 och låta de som bor kvar hemma få egna 
bostäder. Förändringen sker dock inte riktigt i den 
takt man hade önskat, för även om viljan är god kan 
praktiska omständigheter krångla till det: 

– Kommunerna kan ha svårt att hitta lägenheter 
och att hitta tomter för nybyggen. Det innebär att det 
blivit väntelistor för personer som vill flytta ut från 
sina barndomshem.

Fler i varje gruppbostad
En annan oroveckande utveckling är att rekommen-
dationen för hur många personer som ska rymmas i 
en bostadsgrupp blivit högre. Och det gäller i alla de 
nordiska länderna. 

– Enligt uppgifter från Socialstyrelsen i Sverige, 
Husbanken i Norge, och ARA i Finland går man till 
exempel i Sverige från rekommendationen att bygga 
bostäder för 3–5 personer till 6, och i Norge från 4–5 
till 8. I Finland har man gett tillåtelse för 15 personer 
i varje gruppbostad. 

Inkludering eller segregering?
Vad Maarit Aalto menar borde vara en grundläggan-
de självklarhet är principen om att personerna med 
utvecklingsstörning ska inkluderas i samhället obero-
ende av funktionshinder och att det i högsta grad ska 
gälla deras bostadssituation. 

Nordens välfärdscenter, NVC, har i projektet Rätten till eget hem undersökt bostadssituationen för per-
soner med utvecklingsstörning i Norden. De konstaterar att vi har stolta traditioner och att det fortfa-
rande generellt blir bättre och bättre, men att det har börjat byggas större gruppbostäder för allt fler 
personer. De nya institutioner som byggs i Danmark kastar en mörk skugga över utvecklingen.

Nordiska utmaningar
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– Just det här med egna val i större sammanhang är 
viktigt, att kunna avgöra var man bor och med vem 
man vill bo. Det finns exempel på att personer tvingas 
flytta från ett boende till ett annat bara på grund av 
ekonomiska orsaker, och utan personers medgivande. 

I dag finns fortfarande attityder och tankesätt som 
hon säger, som påverkar redan i själva planeringen av 
byggandet, och var man bygger. 

– På vissa håll bygger man stigmatiserande och på 
ett sätt som inte smälter in i omgivningen och där 
själva boendeformen skapar en boendesegregering. 
Man bygger för en grupp och inte för personerna. 
Man säger att man inte ”ska blanda behov”, men då 
hänvisar man till själva diagnosen och funktionsned-
sättningen, inte personen. 

Blir generellt bättre
På det hela taget är frågan om ”bra” eller ”dåligt” bo-
ende relativt komplex eftersom en rad faktorer sam-
verkar med varandra. Det gäller till exempel storleken 
på bostaden, där man har olika rekommendationer i 
de olika länderna. En annan fråga handlar om vilken 
grad de boende har tillgång till stöd och service och 
i vilken mån de har självbestämmande och inflytande 
över sina egna liv i vardagen. Maarit Aalto vill betona 
att det blir bättre och bättre.

– I Norden bor de flesta vuxna personer med ut-
vecklingsstörning i egna lägenheter eller i gruppbo-
städer. Det är en positiv utveckling som genererar 
delaktighet och inkludering i samhället. 

Numera bor alltfler i bostadshus, villor eller radhus 
som alla andra och bland alla andra invånare i landet . 

Vän av nordiskt samarbete
Maarit Aalto är själv alldeles övertygad om att det 
egna hemmet har stor betydelse och berättar om en 
utredning hon själv var inblandad i. Hon följde 38 
personer med utvecklingsstörning i Finland. De hade 
flyttat från institutioner till boenden i närmiljön i bör-
jan av nittiotalet. 

– Deras lavnadsförhållanden hade blivit så mycket 
bättre! Man kunde se på personerna att de hade blivit 
lugnare, mer kommunikativa och att flytten inneburit 
en högre livskvalitet.  

Hon är också mycket stark vän av det nordiska sam-
arbetet och hon tror inte att utflyttningen i Finland 
under nittiotalet hade varit möjlig utan inspiration 
från de andra nordiska länderna. 

Hon säger att man följde vad som hände i Sverige 
och Norge där mycket handlade om institutionsav-
veckling. Man hade även ett sammarbete med Nord-
jylland där de lade ner en stor institution, Hammer 
Bakke, och 350 personer flyttades ut. 

Det finns stora likheter mellan de nordiska länder-
namen också skillnader, menar Maarit Aalto:

– I Finland påtalas ofta bastu som något mycket 
väsentligt. Och i Danmark pratar man om vikten av 
trädgårdar och i Norge om att bostäderna behöver 
en terrass. De olika kulturerna påverkar på olika sätt 
och det är dessa skillnader som gör att vi kan lära av 

Norge

Ansvarsreformen 
1991
HVPU-reformen.

1991-1994. 
HVPU-reformen. 
Institutionerna 
stängdes, perso-
ner med funk-
tionsnedsättning 
flyttar till bostads-
grupper i kom-
munerna.

Förr 4-5. Nu kan 
det vara 8.

Minst 40–55 m2.

Finland

Statsandelsrefor-
men 1993.

1996. Samkom-
munernas skyl-
dighet att ha 
institutioner tas 
bort. 
2010. Principbe-
slut om avveck-
ling. 
2012. Regerings-
beslut om av-
veckling till 2020.

Högst 15.

35–45 m2.

Danmark

Kommunreformen 
2007.

1998. Danmark 
ändrar ”institution” 
i lagstiftningen till 
”bolig”.
Avvecklingen av 
institutionerna 
genomförs inte 
fullt ut. 
Istället byggs nya 
institutioner som 
kallas för bolig.

Inga rekommen-
dationer men i ge-
nomsnitt 15 pers.
Finns inga riktlinjer.

Sverige

LSS-reformen 
1994.

1967. Undvika 
inflyttning till in-
stitution (Om-
sorgslagen).
1985. Inflyttning-
arna stoppas helt. 
1993. LSS - rättig-
hetslag.
1997. Lag om 
institutionsav-
veckling till 2000.

Förr 3–5. Nu 6.

32–50 m2.

Stödet till personer 
med utvecklingsstör-
ning kommunaliseras

Institutions-
avvecklingen

Rekommenderat 
antal boende i 
gruppbostad 
Antal kvm per bostad

Jämförelser
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Institution för 60 personer i Danmark

Katrinehaven är ett vårdhem för personer med utvecklingsstörning i Viborgs kommun på Nordjylland som invigdes 
2012. Där bor 60 personer med egna små lägenheter. Många av dem har flyttats från gruppbostäder där de bott 

tidigare. Den dagliga verksamheten är integrerad i byggnaden, där det också finns ett centralkök som distribuerar maten 
och en städningscentral. Man har linoliummattor överallt så att det är lättstädat. 
Fotograf: Hans Juhl.

Nordiska utmaningar
varandras erfarenheter. Det är här Nordens Välfärds-
center kommer in i bilden. Vårt arbete syftar till att 
utarbeta strategiska inspel till politiker, att samman-
ställa forskningsresultat och arrangera nordiska och 
internationella konferenser, alla med anknytning till 
aktuella välfärdsfrågor.

Koll på lagstiftning 
NVC bevakar hur FN-konventionen om mänskliga 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
efterlevs i de nordiska länderna. Man undersöker hur 
lagstiftningen ser ut och i vilken takt lagarna utveck-
las. 

– I FN-konventionen är det framför allt artikel 19,  
rätten till självständighet och deltagande i samhället, 
och artikel 22, rätten till privatliv, som är särskilt in-
tresanta. De artiklarna hänger samman med boende-
situationen. 

Men alla nordiska länder har inte antagit FN-kon-
ventionen ännu. Danmark skrev under 2007, i Sverige 
2008 och i Norge 2013. Finland och Island har inte 
gjort det ännu. 

Internationellt intresse
Maarit Aalto säger att det finns ett växande intresse, 
både nationellt och internationellt, för den nordiska 
välfärdsmodellen. 

– Det är förståeligt. De nordiska länderna rankas 
högt på de flesta listor där man jämför livsvillkor och 
social trygghet länder emellan. Men det betyder inte 
att modellen inte behöver utvecklas. Den globala 
finanskrisen och Nordens åldrande befolkning är 
exempel på utmaningar som de nordiska länderna 
måste tackla om vi ska kunna behålla välfärden.
Läs mer om NVC på: www.nordicwelfare.se

     Erik Tillander
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Danmark bygger 
        nya institutioner!
I Danmark avskaffades begreppet institution i 

samband med att Folketinget antog en ny social-
lag 1997. Därefter (2007) överfördes ansvaret för 

bostad för dem med utvecklingsstörning som inte kan 
bo som andra, från staten till kommunerna. Dessa 
började då anordna s.k. bofaellesskaber (gruppbostä-
der) vid centralanstalterna genom ombyggnad och 
nybyggnad med ett genomsnitt av 30–50 platser. Det 
innebar i praktiken fortsatt anstaltsboende trots att 
begreppet institution formellt hade avskaffats.

Tvingas att flytta
Detta har lett till att flera personer med utvecklings-
störning tvingas flytta från ett mindre boende till ett 
större. Det är ett av de mest uppenbara brotten mot 
FN:s handikappkonvention enligt Thomas Gruber, 
som är politisk konsulent i Landsföreningen LEV. 
Denna och en rad organisationer har protesterat. 
Man hänvisar bl.a. till artikel 19 som stadgar att per-
soner med funktionsnedsättning skall ha möjlighet 
att välja sin bostadsort, var och med vem de vill leva 
på samma villkor som andra och att de inte ska vara 
tvungna att bo i särskilda boendeformer.

Ger inga ekonomiska vinster
Thomas Gruber anser att ”de nye store institutioner 
vil i årtier stå som en af skamstötterne over en pe-
riode, hvor de reelle muligheder for en tilvaerelse i 
et inkluderende samfund blev inskraenkt.”

Han säger att det är föreställningen om fördelarna 
med stordrift som ligger bakom den nya vågen av sto-
ra institutioner. Men det finns ingen dokumention 
om fördelarna med stordrift, varken ekonomiskt eller 
innehållsmässigt.

Bättre med små gruppbostäder
Jan Tössebro i Norge har forskat om detta. Han fram-
håller att boendeformer med många platser kan ha 
en negativ inverkan på de boende, t. ex. provocera 
ett utmanande beteende, vilket föranleder ökade 
kostnader. Kvaliteten på insatserna är markant bättre 
i mindre boendefaellesskaber (gruppbostäder) med 
under sex boende, personalresurserna räcker bättre,  
kontinuiteten blir större, hälsouppföljningen blir 
bättre och möjligheterna att delta i fritidsaktivitet blir 
större.

Inkluderande institutioner
Den danska regeringen var kallad till ett samtal med 
FN:s handikappkonvention i Genéve 2014. Flera av 
dess medlemmar kritiserade Danmark för att man 
åter byggde stora institutioner med 60, 80, t.o.m. 100 
platser. Den danska regeringen påstod att stora insti-
tutioner inte nödvändigtvis behöver vara ett problem. 
De kan också skapa inkluderande ramar, menade 
man. Men det är kommunernas beslut, och regering-
en vill inte lägga sig i kommunernas självstyre. Man 
lovade dock inleda en dialog med dem i frågan.

Konventionen rekommenderade även att reger-
ingen avskaffar lån till kommunerna för att anordna 
institutionsliknande ”byggeri for mennesker med 
handicap.” 
Läs mer på www.lev.dk  
           K G
Ref
Thomas Gruber. De nye omsorgsfabrikker. Tidskrift for Socialpedagogik nr. 
1, 2014.
A M Kittelsaa J Tössebro.Store bofellesskap for personer med utviklingshem-
ming. NAKU  E-post: naku@hist.no   

Interiörer från Katrinehaven, en dansk institution för 60 personer på Jylland.
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Det krävs kunskaper och självförtroende om per-
soner med lindrigt eller måttligt intellektuellt funk-
tionshinder ska kunna bli delaktiga på riktigt. Den 
enskilde behöver förstå sig själv som en fri och 
jämlik individ med rättigheter som ska respekteras.
  Hen behöver ha kunskaper om sin ställning i rela-
tion till de personer och den verksamhet som ska 
ge det stöd som behövs för att hen ska kunna leva 
sitt eget liv. 

V ilka kunskaper om rättigheter och skyldig-
heter ges brukarna när de tar emot stöd och 
service enligt LSS? Vem informerar dem? Hur 

ges informationen så att de vet hur de ska agera med 
sina frågor och synpunkter? Hur tar chefer sitt ansvar 
för brukarnas möjligheter att 
kunna påverka? 

Många gånger saknar brukare 
de kunskaper som möjliggör in-
flytande. Samtidigt kan det fin-
nas en förväntan i omgivningen 
att den enskilde öppet och fri-
modigt ska uttrycka sina syn-
punkter och kräva sin rätt. 

Brukarråd som inte fungerar
Det finns många exempel på 
försök med brukarråd och hus-
möten etc. som inte fungerar 
eftersom många brukare inte 
lever upp till förväntningarna 
och saknar kunskaper och själv-
förtroende. Skälen till detta kan 
delvis kopplas till funktionsned-
sättningar, men till största delen 
handlar det om hur omgivning-
en agerar när det gäller kommu-
nikation och information.

Med detta i minne ville vi utbil-
da personer med intellektuella/
kognitiva funktionsnedsättning-
ar till att bli brukarvägledare.

Tanken med att utbilda brukarvägledare är att ge 
kunskaper om funktionshinder, mänskliga och med-
borgerliga rättigheter och hur de, tillsammans med 
övriga vägledare, kan leda samtal.

Vem är egentligen
chef över vem?

Delaktighetsmodellen
Vi använde oss av Delaktighetsmodellen (DMO) som 
tagits fram av Ann-Christine Gullacksen och Greger 
Nyberg, båda vid kommunförbundet Skåne. (Se t ex 
Intra 2/2011. Finns i vårt nätarkiv.)

Modellen har visat sig vara ett 
väl fungerande arbetssätt för att 
skapa nya möjligheter att påver-
ka de verksamheter som arbetar 
med stödinsatser enligt LSS. 
Framför allt har modellen an-
vänts för att åstadkomma samtal 
på lika villkor mellan personer 
som bor i gruppbostad och de-
ras personal. 

Delaktighetsmodellen består 
av ett antal möten, en delaktig-
hetsslinga, mellan grupper som 
är ojämlika i maktförhållanden, 
exempelvis personer som bor i 
en gruppbostad och personalen 
i gruppbostaden. De som bor i 
gruppbostaden träffas och dis-
kuterar en fråga, t.ex. om de 
tycker att de kan bestämma i 
sina egna liv. Det är här brukarv-
ägledaren kommer in.

Samtalen leds av utbildade 
vägledare och brukarvägledare 
som är med på alla möten i del-
aktighetsslingan. Vägledarna tar 
med sig en fråga till personal-

gruppen som får diskutera frågan. Personalen skick-
ar en fråga till brukarna, som diskuterar den frågan 
och till sist träffas alla tillsammans. Vid det avslutande 
möte kan man komma överens om förändringar och 

Av Hans Nilsson

Brukare och stöd

Personer som tar emot stöd  kallas ibland för brukare.
Ordet brukare betyder att man använder något.-

Man kan använda sig av LSS-stöd.

Stödet ges av personel.
Personalen jobbar i en verksamhet.

Det finns också chefer i verksamheten.

Verksamheten finns för brukarnas skull.
Chefer och personal bestämmer mer än brukarna.

Det är ditt liv

Din vilja är viktigast.
Det är dig det gäller.
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Du är vuxen
Du får bestämma

Det är ditt liv.
Det är du som vet 
hur du vill ha det.

annat. Erfarenheterna visar att samtalen får ett tydli-
gare brukarperspektiv med brukarvägledare i vägle-
darteamen.

I utbildningen av brukarvägledare ingår praktik, att 
delta i genomförandet av en delaktighetsslinga. Detta 
ger träning i att möta och lyssna på andra.

I projektet Med delaktighet i sikte möter brukarvägle-
darna politiker och chefer i kommunernas LSS-verk-
samheter efter slutförd utbildning och praktik.

Hur vet hon vem som är ansvarig?
I en av kommunerna mötte brukarvägledare som bor 
i gruppbostad enhetschefer för LSS-boende. Det visa-
de sig att cheferna inte visste så mycket som de trodde 
om brukarnas vardag, tankar och frågeställningar. 

En fråga handlade om regler i gruppbostaden. Ma-
rie har ett stort intresse för att gå på bio, gärna flera 
kvällar i veckan. Hon behöver hjälp med sin person-
liga hygien, av- och påklädning 
och att komma i och ur sängen. 
Hon undrade om det finns reg-
ler som bestämmer när man ska 
vara hemma på kvällen. Ibland 
säger personalen att hon måste 
vara hemma kl 21.00, så att hon 
är klar för natten när nattperso-
nalen kommer.

Den ansvariga chefen svarade 
att det inte finns några sådana 
regler och att Marie får vara ute 
så länge hon vill, och tillade att 
hon ville att Marie berättade så-
dana saker för henne.

Hur vet Marie att hon ska be-
rätta för chefen? Hur vet hon att 
det är chefen hon ska vända sig 
till. Vet hon vem som är ansva-
rig chef och hur hon får tag på 
denne? Känner hon chefen till-
räckligt väl för att våga? 

Hur vet hon vad hon ska berätta? Har hon fått veta 
att hon kan prata med chefen om allt som inte känns 
bra?

Vi är rädda för att det ska bli fel
Det är ganska vanligt i DMO att personalgrupper 
skickar en fråga till brukargrupper om hur bra perso-
nal ska vara. I den här delaktighetsslingan kom vi att 
vända på frågan.

Brukargruppen ställde frågan till cheferna ”Hur är 
en bra brukare, en bra person som bor i en grupp-
bostad?” När vi hade formulerat frågan tillsammans 
svarade brukargruppen själva ”Man ska vara tyst, snäll 
och lydig.”

Chefernas svar var det rakt motsatta: ”Man ska inte 
vara rädd för att fråga och man ska våga säga vad man 
tycker och säga ifrån.”

På detta svarade brukarna: ”Men vi vågar inte säga 
vad vi tycker, vi är rädda att det kan bli fel, och när 
det blir fel är det alltid den som är längst ner som får 
skulden.” 

En tydlig illustration av gapet mellan brukarens 
egen analys av sin situation och chefens föreställning 
om att brukaren ska bete sig rationellt.

Vem är chefen chef för?
Vi hade ett samtal om chefernas roll i gruppbosta-

den. Vi förstod att den var otydlig för 
gruppen, så vi ställde en fråga: ”Vem 
är chefen chef för?” Det visade sig att 
många tror, eller upplever, att chefen 
också är chef över dem som bor i en 
gruppbostad. Att man har en chef i 
sitt hem! Det innebär också att man 
uppfattar sig som att man befinner 
sig längst ner i en organisation eller 
verksamhet. 

Man uppfattar att man tillhör orga-
nisationen och är en del av den. 

Det är viktigt att man får klart för 
sig att organisationen och verksam-
heten är till för brukarna och ska ge 
dem stöd och service, men att dessa 
inte tillhör organisationen. 

Hur vanlig är en sådan missuppfatt-
ning? Varför finns den?  Är det en in-
tuitiv slutsats? 

Det borde vara en självklarhet att 
bli informerad om de verkliga förhål-

landena på ett entydigt och begripligt sätt.
Den typen av samtal och inblickar fick oss att för-

stå behovet av ett enkelt och anpassat material som 
beskriver viktiga grundläggande förhållanden. Mate-
rialet ska ge tillfälle till samtal om allas lika värde och 
rätt, vad man kan förvänta sig av insatserna, persona-
lens uppgift och chefernas roll.

Vi har kallat materialet ”Det är ditt liv” och det är 
fortfarande under utveckling, Tanken är att det ska 

I början av 70-talet arbetade Hans Nilsson på ett särskoleinternat. ”Jag var ung och inte särskilt kun-
nig, men jag hade en vag känsla av att situationen för barnen kunde varit annorlunda.”
1987 blev Hans pappa till en pojke med Down syndrom. ”Det blev kanske den mest utvecklande 
och lärorika erfarenheten i mitt liv.” 
1998 började han arbeta med FUB-projektet Mötesplatsen Tian, ett viktigt projekt som visade på vik-
ten av gemenskap och delaktighet som grundläggande faktorer för utveckling och empowerment.
I projektet ALFA arbetade han vidare med delaktighet utifrån ett medborgarperspektiv. ”Vi arbetade 
demokratiskt – en person en röst – i allt beslutsfattande i projektet.” 
ALFA blev, efter projekttiden, en kommunal verksamhet. ”Där förstod vi tydligt att de kommunala 
organisationerna behöver hitta vägar till att förverkliga brukarmedverkan och brukarinflytande, på 
alla nivåer i organisationen. Vi har pratat om de här sakerna i många år – nu är det dags att ta fram 
redskapen och börja med verkstad!”
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Personalen

Personalen ska ge dig stöd 
så att du kan leva ditt liv.

Personalen ska ge dig stöd när du är hemma 
och när du vill vara ute i samhället.

kunna användas som förberedelse innan man ska bör-
jar med DMO.

Det kan också användas i samtal mellan personal 
och brukare, studiecirklar eller samtalsgrupper.

Det utvecklas nu till ett cirkelmaterial i samarbete 
med Studieförbundet Vuxenskolan.

Långt från brukarnas verklighet
I en DMO-slinga med politiker från ansvarig nämnd 
och chefer från ledning hade vi ”Att leva som andra” 
som tema. 

I brukargruppen var det inte svårt att få fram viktiga 
faktorer: tillgång till ledsagare och kontaktpersoner, 
en rimlig ekonomi, att bestämma över sin egen var-
dag, att ha ett bra och stimulerande arbete och en 
omväxlande fritid, möjlighet att träffa familj och vän-
ner, att kunna göra en semesterresa.

Politiker- och tjänstemannagruppen hade uppen-
bara svårigheter att konkretisera begreppet och blev 
både ifrågasättande och ”filosofiska”. 

Vi blev överrumplade av vändningen som samtalet 
tog, och undrade hur vi skulle komma vidare i dialo-
gen. 

Det tog oss ett tag men så småningom insåg vi att det 
vi upplevde var en bekräftelse på projektets grund-
läggande antagande: att beslutsfattare i kommunerna 
står långt ifrån brukarnas verklighet och inte får nå-
gon förstahandsinformation om deras vardagsliv och 
upplevelser. 

Informationen filtreras ofta i minst tre led, genom 
personal, enhetschefer och avdelningschefer innan 
den når ledningen som fattar övergripande och lång-
siktiga beslut. 

Vid det gemensamma mötet redogjorde vi för vår 
upplevelse och vår tolkning av utvecklingen av sam-
talet. 

Politikerna protesterade när vi sa att vi tolkade det 
som att de står långt ifrån brukarnas verklighet. De 
menade att de gör studiebesök och deltar i aktiviteter 
då de träffar brukare. 

Vid det följande samtalet beskrev brukarna en 
mängd situationer ur sin vardag, alltifrån personal 
som uppträtt kränkande eller inte kommer i tid, talar 
i mobiltelefon när de ska arbeta med boendestöd, till 
chefer som är otillgängliga eller obekanta. 

Politiker –  och chefsgruppen reagerade flera gång-
er under samtalet med repliker som ”Hur ska vi ta tag 
i detta?” ”Hur går vi vidare med det?”

Ett annat resultat var att politikerna tillsammans 
med brukargruppen bestämde att de skulle möta per-
soner med boendestöd för en vidare diskussion om 
hur stödet fungerar.

För mycket text
När vi skulle utbilda brukarvägledare fick vi först skri-
va om de centrala delarna av FoU Skånes utbildnings-
material till ett mera lättläst språk. Våra kursdeltagare 
tyckte att ”det var för mycket text”, så vi förenklade det 
ytterligare och använde oss av piktogram som illustra-
tioner. Resultatet blev att materialet blev mycket in-
tressantare för kursdeltagarna. Vi fick vittnesmål om 
att man ”läste det mycket och lärde sig mycket”. 

Projektets ursprungliga syfte var att åstadkomma 

Vad säger LSS?

LSS-verksamheternas uppdrag har ett tydligt delak-
tighetsperspektiv:

”Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. ”
     (LSS § 5)

”Insatserna ska utformas så att de är lätt tillgängliga 
för de personer som behöver dem och stärker deras 
förmåga att leva ett självständigt liv.”
     (LSS § 7 )

LSS-insatser handlar alltså om att ge stöd för att 
vara delaktig. Det medför att personer med stödbe-
hov ska medverka och ha inflytande över hur stödet 
utformas på den individuella nivån. 

Chefen

Chefen är personalens arbetsledare.
Enhetschefen är inte chef över dig.

Chefen har ansvar för att du 
får det stöd du har rätt till.

Du ska få stödet på ett sätt som passar dig.
Du ska kunna prata med chefen.

Det är chefens jobb att lyssna på dig.

God man

Du kan få hjälp av en god man.

En god man får inte bestämma ensam.
En god man får inte bestämma mot din vilja.

Din gode man ska samarbeta med dig
och lyssna på din vilja
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dialog mellan personer med intellektuella/kognitiva 
funktionsnedsättningar och beslutsfattare i LSS- verk-
samheternas ledning. 

Under arbetets gång har vi insett att behovet av dia-
log är stort på alla nivåer i organisationen.

Vi anser att det behövs en kulturförändring i de 
kommunala människobehandlande organisationer-
na. Det räcker inte med att brukarna representeras i 
olika sammanhang, kunskapen om deras upplevelser 
och perspektiv måste fördjupas så att de kan få sina 
stödinsatser på sina egna villkor. 

Det handlar om att ha möjlighet att leva sitt eget liv. 

Ett verkligt inflytande
Rösterna och perspektiven från dem som behöver 
stödinsatser saknas i allmänhet på verksamhets- och 
organisationsnivåerna. I den mån de har något infly-
tande sker det oftast genom anhöriga eller företrä-
dare inom brukarorganisationerna. 

Direkta möten och dialoger mellan beslutsfattare 
och personer med intellektuella och kognitiva funk-
tionsnedsättningar är sällsynta, om de alls förekom-
mer i fungerande former.

Många personer med intellektuella funktionshin-
der är fortfarande hänvisade till att leva sitt liv inom 
ramen för en organisation som man inte kan påverka.

Det borde gå att förändra genom att låta de perso-
ner som är organisationernas existensberättigande få 
ett verkligt inflytande på hur verksamheterna utfor-
mas och fungerar.

Att använda sig av Delaktighetsmodellen och att 
utbilda brukarvägledare är ett sätt att öka brukarin-
flytandet. 

Det behövs insatser för att generellt stärka brukar-
nas kunskaper och självförtroende genom att ge dem 
tillgång till viktig och grundläggande information om 
sig själva och deras relation till de verksamheter som 
ska ge dem stöd för att kunna leva sina egna liv.

Kan spela en viktig roll
Viktigast av allt är att utveckla samtalet med brukare. 
Det är nödvändigt för att förstå vad de behöver veta 

Projektet Med Delaktighet i sikte

Med delaktighet i sikte är ett treårigt projekt 
ägt av FUB:s stiftelse ala. Projektet finasieras 
av Arvsfonden.

Projektet syftar till att finna vägar till ökad 
delaktighet för personer med utvecklingsstör-
ning, bl.a. genom att anordna möten mellan 
beslutsfattare, dvs. politiker och ledande 
tjänstemän, och personer med utvecklings-
störning. 

Förutsättningar för att mötena ska fungera 
med en jämlik dialog åstadkoms genom att 
använda Delaktighetsmodellen (DMO) som 
arbetssätt. 

Projektledare är Malin Holmén och Hans Nils-
son, som båda tidigare har arbetat bl.a. i ALFA 
i Laholms kommun.
E-post till projektet: delaktighet@fub.se
Där kan också materialet ”Det är ditt liv” be-
ställas. Pris 20 kr + porto.

och vilka redskap de behöver för att erövra delaktig-
het och inflytande. 

Brukarvägledarna kan spela en viktig roll eftersom 
de möter andra brukare och tar del av deras berättel-
ser. De får en bredare bild av verkligheten för perso-
ner med LSS-stöd. 

Kombinerat med deras egna erfarenheter av funk-
tionsnedsättning och (framför allt) funktionshinder 
kan de spela en viktig roll för att utveckla brukarmed-
verkan och brukarinflytande. De kan utgöra motpart 
till chefer, ledning och politiker i möten i Delaktig-
hetsmodellen.

Med utbildade brukarvägledare kan direkt dialog 
med brukare ske på alla nivåer i organisationerna för 
LSS-verksamheter.

Dessutom skapas en ny karriärmöjlighet för perso-
ner med intellektuella funktionsnedsättningar.

Din egen bostad

Där känner du dig trygg.
Där kan du ha det som du vill.

Där kan du göra vad du vill.
Det är ditt privatliv.

Det är ditt hem.
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I dag är datorn och nätet en självklarhet 
för de flesta av oss. Vi skaffar oss informa-
tion, vi kommunicerar,, vi dokumenterar, 

vi använder e-tjänster, vi lyssnar på musik, fo-
tograferar, filmar och spelar spel och mycket 
mer.  
Så ser det inte ut för alla, speciellt inte för 
många personer med utvecklingsstörning 
som bor på gruppbostäder och arbetar på 
dagliga verksamheter. Varför är det inte så? 

Anpassa datorn
Datorn, eller snarare IKT (Informations och Kom-
munikations Teknik), är bra på det dessa personer 
har svårt för och kan därför göra en stor skillnad när 
det gäller deras självständighet, självkänsla, delaktig-
het och tillgång till motiverande aktiviteter. Vi i om-
givningen behöver anpassa datorn så att de klarar att 
använda den trots sin funktionsnedsättning. Vi måste 
hjälpa till att hitta program och webbplatser som per-
sonen är intresserad av eller känner att han/hon har 
ett behov av. 

En viktig förutsättning är att vi tagit reda på vad 
personen önskar och behöver, att vi har kunskap om 
funktionsnedsättningen utvecklingsstörning i förhål-

Miriam Bilitski, 
Louise Andersson, 
Kristina Åker-
lund och Robert 
Blomstam gör en 
fotouppgift – de 
tar en gruppbild 
med paddan. 

Tema Kognitivt stöd
Vi har bett Kerstin Gatu från Mora att skriva om vad kognitivt stöd kan betyda för 
ökad självständighet och delaktighet i vardagen för personer med utvecklings-
störning. Kerstin började arbeta, som den första arbetsterapeuten, vid vuxenhabi-
literingen i Dalarna 1992. Ett av hennes första uppdrag var att skapa en avdelning 
med begåvningsstödjande hjälpmedel på hjälpmedelscentralen i Borlänge. Hon 
har fortsatt på den vägen med en rad olika projekt: ”En enkel mobiltelefon”, ”Bild-
stödet Mora”, ”IT-verkstan”, ”Handiprojektet” och ”iLearn”. Nu arbetar Kerstin som 
projektledare vid Mora Folkhögskola på uppdrag av FUBs forskningsstiftelse ALA 
med projektet ”Anpassad IT – Vägen till digital delaktighet” finansierat av Arvsfon-
den. 

Kerstin återkommer i Intra framöver. Då ska det handla om att ha koll på tid och 
sina pengar, hur tillvaron kan tydliggöras med hjälp av bildstöd och hur film kan 
användas som stöd för dokumentation med mera.

Av Kerstin Gatu

Datorn som verktyg
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lande till IT, att det finns eller införskaffas lämplig 
hård- och mjukvara, uppkoppling, virusskydd, sup-
port med mera. Samt att vi är motiverade för uppgif-
ten och verkligen vill.

Lindrig utvecklingsstörning
Många personer med lindrig utvecklingsstörning är 
redan på nätet och på sociala medier. Hur arbetar vi 
i omgivningen för att det ska vara en trygg plats för 
dessa personer? 

Vi vet att funktionsnedsättningen medför svårighe-
ter att avläsa andras intentioner och att de därför har 
en ökad social sårbarhet. Vi som finns runt persone-
rena måste finnas där för att ge redskap och strategier 
så att de inte far illa. Att fråga efter och intressera oss 
för vad som händer på nätet. Vara sakliga och hantera 
vår egen oro så vi inte skuldbelägger så att personen 
inte vågar berätta. Att vi har kunskap om vad man kan 
göra om någon utsatts för eller utsätter någon annan 
för nätmobbing kanske utan att vara medveten om 
det. 

Det börjar nu komma metodmaterial som kan vara 
till stöd, bland annat från statens Medieråd MIK (sta-
tensmedierad.se) även på lättläst. Hur vi är mot var-
andra på nätet är svårt för personer med utvecklings-
störning att lära sig på egen hand. 

Just nu arbetar vi på kursen Anpassad IT på Mora 
Folkhögskola, med att tydliggöra nätregler eller ”Ne-
tikett” efter en modell från Ninjakolls metodbok - se 
exempel ovan.

Vi diskuterar vad dessa regler innebär och så gör vi 
ett rollspel som vi dokumenterar genom att göra en 
film.

Måttlig utvecklingsstörning
En måttlig utvecklingsstörning medför svårigheter att 
läsa, skriva, hitta, hantera tid och pengar, strukturera, 
minnas, lösa problem, generalisera och planera. 

Idag finns många IT-möjligheter som till exempel 
uppläst text, bild och ljudstöd, förenklad navigering 
och animeringar som kompenserar för ovan nämnda 
svårigheter. Det finns programvaror som visualise-
rar och konkretiserar abstrakta begrepp som tid och 
pengar. 

Det är svårt för personer med måttlig utvecklings-

störning att efterfråga dessa hjälpmedel. Funktions-
nedsättningens begränsningar gör det svårt att för-
ställa sig nyttan med något man inte upplevt. Vi i 
omgivningen måste göra det möjligt att prova olika 
anpassningar.

Grav utvecklingsstörning
Personer med grav utvecklingsstörning kan ha stor 
glädje av att självständigt kunna styra ett program 
med ett enkelt tryck. Program med bilder, ljud och 
effekter som provats ut för att passa varje individs 
förmågor och intressen. Här handlar det ofta om att 
omgivningen behöver kunna lägga in material och ut-
veckla aktiviteten tillsammans och inte minst genom 
en noggrann kartläggning av vad personen upplever 
positivt och inte.

Överträffade förväntningar
Många gånger har mina förväntningar på vad perso-
ner klarar och vilken betydelse IT har fått överträffats 
med råge. Listan skulle kunna göras lång. Och det 
handlar inte bara om att utvecklas med sin dator. 

”Att få nya kompisar som man själv kan kontakta 
via e-post”.

”Att börja steka sina pannkakor själv efter bildre-
cept i datorn”.

”Att våga gå och handla själv för man vet att peng-
arna räcker”.

”Att själv gå till sin favoritplats på Internet och få 
texten uppläst genom talsyntesen”.

Resurser och attityder
Tillgång till IKT handlar både om resurser och om 
attityder, att vi tycker det är viktigt att personer med 
utvecklingsstörning får ta del av dessa möjligheter. 
Det innebär att det inte är OK att säga ”Jag är inte 
intresserad av datorer”, ”Jag har inte tid”, ”Vi får inte 
installera dessa program i kommunens datorer”, ”Jag 
har inte kunskap”. 

I handikapplagstiftningens intentioner och i mål-
dokument pratar vi om ”Ett samhälle för alla” och 
”Att leva som andra”. IT ingår som en del i detta och 
datorn kan bli ett kraftfullt verktyg för dem som får 
chansen. En utmaning för både verksamhetsansva-
riga och medarbetare.

Brukar man göra På 
gränsen

Ska man inte göra

Skicka bilder med mail.
Det kan vara bilder på sig själv som man vill 
att andra ska få se. Eller det kan vara bilder på 
familjen eller kompisar. Men tänk på att man 
alltid måste kolla med den det gäller om det är 
OK innan man lägger ut bilderna!

Man ska aldrig lägga ut bilder på någon som 
inte vill eller som man inte har frågat om lov.
Man ska aldrig lägga ut bilder på sig själv utan 
kläder.
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S ylvia Mellfeldt Milchert är kritisk till hur dagens 
habiliteringspsykiatri fungerar. För att få en bra 
vård menar hon att det är viktigt med kontinui-

tet. Tyvärr saknas det ofta idag bland annat på grund 
av återkommande organisationsförändringar. Vården 
riskerar att bli kortsiktig och ytlig.

– Patienter kan skickas mellan olika personer och 
olika instanser: ”Kan ni ta hand om den här patienten? 
Hon har de och de symptomen…” När en psykolog 
åtar sig att arbeta med en individ med funktionsned-
sättning behövs tidsmässigt utrymme att tillsammans 
med patienten kartlägga individens situation, behov 
och önskemål, det räcker inte med en beskrivning av 
symptomen. Dock ska sägas att det är stora geografis-
ka skillnader i landet och att det ofta fungerar bättre 
på mindre orter där personalomsättningen oftast är 
mindre och det finns upparbetade samarbetskanaler 
mellan de olika aktörerna.

Många kontakter leder till stress
Sylvia Mellfeldt Milchert anser att det är bekymmer-
samt att varje patent tvingas ha väldigt många kontak-
ter och att personen själv förväntas samordna dem. 
Hon har räknat på hur många kontakter patienter 
med autism, som hon har arbetat med, haft och låtit 

Sylvia Mellfeldt Milchert har arbetat 
som psykolog inom omsorgen, habili-
teringen och psykiatrin i över fyrtio år. I 
hennes senaste bok, Habiliteringspsy-
kiatri – Om vuxna med autism, tar hon 
upp en rad problem med dagens stöd-
former. Erik Tillander har träffat henne för 
en intervju.

Det saknas 
kontinuitet!

Det är för dålig kontinuitet i stödet till per-
soner med utvecklingsstörning och psy-
kiska problem. Det anser Sylvia Mellfeldt 
Milchert. Hon tror också att det finns risk 
att andra grupper nu förbrukar de resurser 
som tidigare gick till personer med utveck-
lingsstörning. 

just detta illustrera omslaget på boken ”Habiliterings-
psykiatri – Om vuxna med autism”.

– Lågt räknat handlar det om 10–15 olika personer 
i olika yrkeskategorier. Med tanke på svårigheterna 
med ömsesidigt socialt samspel och kommunikation 
är det inte svårt att förstå vilken stress dessa individer 
utsätts för i kontakt med organisationer som egentli-
gen är till för att stödja dem.

Paradoxalt nog har vägen till att få hjälp och stöd 
blivit mycket svårare. 

– Att hitta rätt i det här kräver nästan socionomexa-
men. Och i privatiseringens tider så har det ju ofta 
blivit flera olika sorters vårdcentraler och psykiatri. 

Ett organisationsförslag
Någon person skulle behöva följa individen för att 
den ska hitta rätt, menar Sylvia Mellfeldt Milchert. En 
person som kan ”förstärka individens röst”. 

– Förr var det ofta kuratorn som gjorde det och i 
samband med psykiatriutredningen introducerades 
det personliga ombudet. Modellen kan vara fram-
gångsrik förutsatt att det personliga ombudet är obe-
roende i förhållande till de organisationer som för-
väntas tillgodose den funktionsnedsatta individens 
behov. 

Habilitering
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Sylvia Mellfeldt Milchert har tillsammans med någ-
ra kollegor skissat på ett organisationsförslag. I ovan 
nämnda bok beskrivs en modell för habiliteringspsy-
kiatri med uppdrag att erbjuda utredning, behand-
ling och habilitering. Mottagningens personal skulle 
bestå av arbetsterapeut, läkare, pedagog, psykolog, 
sekreterare, sjuksköterska och socionom. Det bör 
också finnas tillgång till logoped, neurolog och sjuk-
gymnast. 

För få intresserar sig för utvecklingsstörningen
En annan stor förändring under senare år har varit 
tillkomsten av alla neuropsykiatriska diagnoser. Tidi-
gare var utvecklingsstörning ”den stora gemensamma 
plattformen”. 

– Har man till exempel Aspergers syndrom, är välbe-
gåvad och kan strida för sin sak, så hörs man ju mer än 
om man har en måttlig utvecklingsstörning. Det säger 
sig självt. Det är angeläget att åter göra utvecklingsar-
bete kring utvecklingsstörning attraktivt. De som idag 
specialiserar sig inom det neuropsykiatriska fältet gör 
det ofta med fokus på ADHD och/eller autism och 
för få intresserar sig t.ex. för förståndsprocesserna vid 
utvecklingsstörning.

Stor kunskapsutveckling
Vad som däremot utan tvekan är på pluskontot idag 
jämfört med förr är kunskapsutvecklingen.

– Vi vet väldigt mycket mer än vad vi visste då. Neu-
rovetenskaperna står idag på en helt annan nivå än 
1970.

Problemet, menar hon, är att kunskapsresurserna 
i för liten utsträckning når de personer som behöver 
den, eller att det kan ta alldeles för lång tid, ibland 
flera år. 

– Det sätter sina spår. Det är viktigt att föräldrar, vars 
barn befaras ha funktionsnedsättningar, så tidigt som 
möjligt får kompetent stöd till exempel för att anpas-
sa förskoleplaceringar och skolgång. 

Behov av stabila läkarkontakter
Även användningen av psykofarmaka har förändrats, 
både läkemedlen och kompetensen på området har 
utvecklats. 

– När vi på 1970-talet gjorde en inventering i Sörm-
land, såg vi att en ordination av psykofarmaka, som 
satts in vid exempelvis oro, kunde fortgå hur länge 
som helst utan uppföljning. Och då ska det sägas att 
psykofarmaka inte är så lätt att välja och dosera för 
de här målgrupperna. Effekterna behöver inte bli de 
förväntade. Personer med funktionsnedsättning har 
behov av stabila läkarkontakter om det ska vara möj-
ligt med en optimal medicinering. Att hoppas på att 
snabbt kunna avstyra orostillstånd med något enstaka 
läkarbesök har inte fungerat förr och gör det inte hel-
ler idag.

Ingen överblick idag
Sylvia Mellfeldt Milchert saknar till en del den över-
blick över personernas behov som omsorgernas per-
sonal hade tidigare. 

– Då var det från vaggan till graven. Vi mötte till ex-
empel föräldrarna som fått ett barn med Downs syn-
drom redan på BB och kunde börja stötta och erbjuda 
insatser från början. Sedan följde vi familjen genom 
åren och kunde förbereda de olika förändringar som 
följde med åldern. Överblicken ingick i ”omsorgspa-
raplyet”, uppdraget att finnas som fallskärm. Men det 
var inte enbart av godo. Vissa vuxna med intellektu-
ell funktionsnedsättning kunde, med rätta, uppfatta 
denna ”överblick” som ett slags förmynderi.

Hon berättar att man tidigare gjorde länsövergri-
pande inventeringar. För varje individ som hade kon-
takt med omsorgerna gjordes behovsbedömningar 
för vad de skulle behöva fem och tio år senare.  

– Det var kanske en form av storebror ser dig, men 
storebror ville väl. Så är det verkligen inte idag. Idag 
är det ett lapptäcke och ofta glipor mellan lapparna. 

Nuförtiden, menar hon, blir det dessutom inte säl-
lan problem när fördelningen inte är självklar mellan 
olika huvudmän. 

– Organisationerna styrs av respektive budget och 
riskerar att arbeta kortsiktigt för att spara pengar. 
Individen och närstående riskerar att hamna mellan 
stolarna.

Vuxna med utvecklingsstörning for illa
Sylvia Mellfeldt Milchert menar att man inte riktigt 
har koll på hur läget ser ut i sin helhet idag. Hon be-
rättar om en inventering hon var med och genomför-
de i slutet av 1990-talet som finns dokumenterad i ”Ur 
funktion” (Mellfeldt Milchert, S. & Saers, K.,1997), 
efter att man avvecklat de centrala vårdhemmen och 
specialsjukhusen och även de psykiatriska sjukhusen 
höll på att stängas. Resultatet den gången var skräm-
mande.

 – Håren reste sig när vi fick in alla data. Det var rik-
tigt, riktigt illa. Det blev uppenbart att de vuxna med 
utvecklingsstörning och i vissa fall även autism, som 
hade psykiska problem, kunde fara riktigt illa. Huvud-
mannaskapet hade delats och lapptäcket fungerade 
inte. Enstaka husläkare bar tunga bördor och gjorde 
det emellanåt bra men det räckte ju inte. Nu har det 
gått 18 år till och vi vet faktiskt inte hur mycket som 
har förändrats.

Sylvia Mellfeldt Milchert 
Habiliteringspsykiatri. Om 
vuxna med autism. Gothia 
Fortbildning. 20014. 112 
sidor. 175 kr. Kan beställas 
från 
www.gothiafortbildning.se
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Habilitering

Politisk påverkan 
Sylvia Mellfeldt Milchert  är besviken över att ämnet 
tycks ha försvunnit från den politiska dagordningen 
och inte längre syns i debatten. Hon tror inte att det 
skulle finnas ett mindre intresse för frågorna i dag än 
för trettio år sedan. Snarare om att de som arbetar 
med frågorna är tystare idag och hon efterlyser lite 
kaxighet. Nyckeln, som hon ser det, är att samarbeta 
över yrkesgränserna.

– Man måste liera sig med andra. Man ska veta att 
det finns många läkare på de här områdena som verk-
ligen vill gott och som är lika frustrerade som psyko-
logerna. Jag tycker att det har gått bra att liera mig 
med alla tänkbara yrkeskategorier: läkare, kuratorer, 
sjukgymnaster eller lärare. Vill man ändra på något 
kan man inte göra det själv, man måste göra det ihop 
med andra krafter. 

Hon har själv också goda erfarenheter av att skapa 
kontakter direkt med politiker och därigenom åstad-
komma förändring. Som exempel nämner hon när 
hon arbetade i Nyköping. 

– Politikerna där var väldigt öppna. Man måste vara 
lite kaxig, det hjälper inte att sitta på arbetsrummet 
och sucka.

Men när det gäller frågan om resurser, hur stor 
andel av skattemedlen som går till habilitering och 
psykiatri, antar hon att det inte är mindre idag än när 
hon var ny i yrket. Snarare tvärtom. Och hon har inga 
större förhoppningar att det ska bli mer. 

– Jag tror inte vi kommer att få så mycket mer resur-
ser till individer med funktionsnedsättning, inte det 
här årtiondet. Däremot, att se över och se hur man 

kan använda resurserna på ett mer effektivt sätt, det 
är nog politikerna intresserade av.

Saknar optimismen
Efter drygt fyrtio år som psykolog – inom omsorger-
na/habiliteringen och psykiatrin – jämför Sylvia Mell-
feldt Milchert gärna ”förr och nu” i termer av ”på gott 
och ont”. Även om man kan se att det ibland glimmar 
nostalgiskt i hennes ögon, är hon noga med att po-
ängtera att hon inte längtar tillbaka till ”förr i tiden”. I 
synnerhet specialsjukhusen, Salberga och Vipeholm, 
som hon kom i kontakt med i början av sitt yrkesliv, 
beskriver hon som ”tämligen förfärliga ställen”. 

–  De utgick från medicinska strukturer trots att åt-
skilliga levde där under många år. På Salberga fanns 
t.ex. ungdomar, som, när de varit oroliga på de cen-
trala vårdhemmen, remitterats till ett specialsjukhus. 
De kläddes i overaller med lås så att de förhindrades 
att ta av sig kläderna själva, ungefär som fångar i ame-
rikansk film. Att det var lättskött var prioriterat, det 
var låsta avdelningar och kakel på golvet som enkelt 
kunde rengöras. Jag drömde mardrömmar efter att 
ha varit där på besök. 

Samtidigt fanns det en hel del optimism och fram-
tidstro på 1970-talet, känslan av att allting var möjligt.  

– Vi trodde ju allt var möjligt, vi var ju lite smågalna 
kanske. Det var gränslöst vad vi skulle kunna göra. 
Tron på den sociala ingenjörskonsten, att allt skulle 
bli bra bara genom att ändra i strukturerna: bara vi 
avvecklar institutionerna blir det bra. Att det skulle 
uppstå nya problem diskuterades inte lika mycket. 

   Text och bild: Erik Tillander.

Att arbeta med delaktighet inom habiliterig. Antologi. 
Redaktörer: Kristofer Hansson och Eva Nordmark
Författare: Lotta Anderson, Carin Björngren Cuadra, Elisabet 
Björquist, Per Germundsson, Per-Olof Hedvall, Monica Larsson, 
Katarina Lauruschkus, Jack Lukkerz, Lotta Löfgren-Mårtenson, 
Charlotte Magnusson och Ingrid Runesson. 
Studentlitteratur. 2015. 192 sidor.
230 kr + moms och frakt. Kan beställas från 
www.studentlittaratur.se

Ä ntligen, tänker jag, någon som tar upp hur vi 
når de nya grupperna av migranter som behöver 

stöd från habilitering och LSS-verksamheter. Och jag 
kastar mig över detta kapitel i en nyutkommen anto-
logi som handlar om delaktighet i habiliteringen. Tre 
gånger konstaterar man att det är svårt att nå dessa 
nya grupper eftersom Barn- och undomshabilitering-
en ”utgör ett okänt begrepp för flertalet föräldrar 
med utländsk bakgrund”. Däremellan beskriver man 
barnkonventionen och konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning, samt pläde-
rar för ökad delaktighet i habiliteringens verksam-
heter. Vilket redan gjorts tidigare i boken. Kanske är 
bristen på substans i detta kapitel en avspegling av ett 
samhälleligt ointresse. I så fall ligger vi illa till! Här 
behövs både forskning, nya kunskaper och praktisk 
vägledning!

I övrigt innehåller boken en hel del av vikt. Bland 
annat skriver Lotta Löfgren Mårtenson och Jack Luk-
kerz initierat om sex- och samlevnadsundervisning 
i särskolan, Elisabeth Björquist skriver om hur man 
startar fokusgrupper med ungdomar och Charlotte 

Ny bok om delaktighet
Magnusson, Per-Olof 
Hedvall och Kristofer 
Hansson skriver om 
design och IT.

Boken vänder sig i  
första hand till univer-
sitets- och högskolestu-
denter men också till 
yrkesverksamma inom 
t ex särskola och barn- 
och ungdomshabilite-
ringen.

  H H
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N amnet POMS var från början en förkortning för 
Psykologer inom omsorgen. Från 1972 drev de 
frågor som uteslutande rörde personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar. 
  Numer är föreningen en yrkesförening för habiliterings-
psykologer och är en del av psykologförbundet. POMS 
finns i hela Sverige och har ungefär 200 medlemmar. De 
ger ut tidningen Pomsbladet. Föreningens ordförande 
heter Anna Tidman.

Påtryckarorganisation

Cecilia Malmström, som sitter i POMS styrelse, berättar 
att organisationen från början var en påtryckarorganisa-
tion som engagerade sig aktivt i frågan om att lägga ner 
institutionerna och senare i tillkomsten av LSS. Men med 
alla strukturförändringar breddades patientgruppen och 
även andra diagnoser tillkom. Men Cecilia Malmström 
säger att POMS utan tvekan har ambitionen att fortfa-
rande vara en påtryckarorganisation.
  – Samtidigt som vi har konferenser, temadagar, Poms-
bladet och nyhetsbrev för våra medlemmar har vi utåt-
riktade arrangemang där vi lyfter aktuella frågor.  Valåret 
2014 hade vi tillsammans med FUB bland annat utfråg-
ning av politiker och nu under hösten en temakväll med 
rubriken: Hur står det till med delaktigheten?

Hur blir man psykolog?

Det krävs gymnasieexamen (Områdesbehörighet 5) 
för att komma in på psykologprogrammet. Psykolog-
programmet finns på universiteten i Göteborg, Umeå, 
Örebro, Karlstad, Östersund, Linköping, Lund, Växjö, 
Uppsala, Stockholm samt på Karolinska Institutet. Fem 
års universitetsstudier följs av ett års praktisk tjänstgöring 
under handledning (PTP-tjänstgöring).
  För att få kalla sig psykolog krävs legitimation. Den ut-
färdas av Socialstyrelsen och är allmänhetens skydd mot 
missbruk av psykologisk kunskap.

  Efter psykologlegitimering kan psykologen specialisera 
sig inom Arbets- och organisationspsykologi, Klinisk psy-
kologi eller Pedagogisk psykologi. För mer information 
om specialistpsykolog:  
www.psykologforbundet.se/Specialistutbildning/

Vad tjänar en psykolog?

Ingångslön för nylegitimerade psykologer ligger mellan 
30 000 och 34 500 kr. Medianlön 10 år efter legitimation 
är 37 000 kr. Medianlön 20 år efter legitimation är 38 800 
kr.
Hemsida: www.poms.nu

Habiliterings-
psykologerna 

     har en egen 
                               yrkesförening 

På ett habiliteringscenter finns fler yrkesgrupper, 
t ex sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut, logoped, 
specialpedagog och läkare.

Sjukgymnasterna har i sitt förbund en sektion för de 
anställda inom habilitering och pediatrik. Den ser 
som sin främsta uppgift att bidra till utvecklingen av 
sjukgymnastik inom habilitering och barnmedicin. 
De har en egen tidning, Krumeluren, som kommer 
ut med två nummer per år.
Läs mer på www.fysioterapeuterna.se

Det finns också en yrkesförening för cheferna, 
Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. Den har 
sedan 1994 verkat för att förbättra metoderna inom 
habiliteringen och stimulera forsknings- och utveck-
lingsarbete. 
Läs mer på www.habiliteringschefer.se

Dessutom finns en sluten grupp (som man kan bli 
medlem i) på Facebook (117 medlemmar) för dem 
som är intresserade av habiliteringsfrågor. Sök på 
Habiliterare.
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I Växjö finns det 26 olika dagliga verksamheter 
med olika inriktningar, hantverk, konst, teater, 
service etcetera med sammanlagt runt 250 ar-

betstagare. Alla har möjligheter att själva välja var de 
vill jobba. 

– Alla har samma behov av möten, nyhetsbrev, fester 
då och då, utbildningar och konferenser, säger Kris-
tin Jaensson. Vi behöver alla information och möjlig-
heter att diskutera arbetets innehåll på möten och 
planeringsdagar. När det gäller inflytande och med-
bestämmande på en arbetsplats är ju det saker som 
är självklara för oss, så varför ska inte arbetstagarna 

ha samma rättighe-
ter? Det är mycket 
mer som förenar oss 
än som skiljer åt. Vil-
ka värderingar ligger 
bakom att man inte 
får en guldklocka ef-
ter 25 år i daglig verk-
samhet? Jag säger inte 
att de ska ha det men 
jag vill åt diskussionen 
om varför vi gör som 
vi gör. Är det gamla va-
nor eller är det med-
vetna beslut? 

Jobbet i centrum
Vi startade Jobbet i Centrum, en extern grupp för delta-
gare från flera olika dagliga verksamheter. Gruppen 
träffas ungefär fem gånger om året och då diskuteras 
idéer som deltagarna antingen har kläckt själva eller 
tagit med sig från diskussioner de haft i sina respek-
tive verksamheter. Idéerna handlar om aktiviteter 
som de sedan planerar tillsammans. Deltagarna delar 
upp olika arbetsuppgifter som de tar med sig till sina 
verksamheter. Dessutom för de protokoll som sedan 
skickas ut till alla. 

Personalmedverkan
Precis i starten av Jobbet i Centrum var det bara personal 
som fixade med aktiviteterna för att prova på om det 
var ett bra koncept, men redan andra året bjöds ar-
betstagarna in i styrgruppen. Varje år skickas det ut ett 
mejl till alla dagliga verksamheter med en förfrågan 
om några nya personer vill vara med. Nu är persona-
len bara med och stöttar och ”håller ihop det”. En av 
dessa är Åse Magnusson. Hon tror inte att det är nå-
gon slump att de utvecklat den här idén just i Växjö. 

– Vi har alltid legat ”långt framme” när det gäller 
demokrati, säger hon. Alla får själva välja vilken daglig 
verksamhet som passar bäst och får jobba med sådant 

Varför får inte vi gå på 
konferens?
2011 var det några deltagare i Växjös dagliga verksamheter som tyckte att även de 
borde ha rätt att få gå på utbildningar, konferenser, teater med mera, precis som 
man får på alla andra arbetsplatser. De vände sig till Kristin Jaensson, som var en-
hetschef på den tiden. Hon höll med och tyckte att det egentligen inte borde vara 
någon skillnad att jobba på en daglig verksamhet eller på någon annan arbets-
plats. 

Vilka värderingar ligger bakom att 
man inte får en guldklocka efter 
25 år i daglig verksamhet, frågar 
Kristin Jaensson.
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som de är intresserade av. 
Vi tänker att man kanske 
inte ska lägga skruv i en kar-
tong om man egentligen är 
en  teaterapa. För några år 
sedan hade vi öppet hus 
på alla arbetsplatser så alla 
hade möjlighet att åka runt 
och se vad man gjorde på 
de olika ställena och bilda 
sig en uppfattning om vilka 
som jobbade där och hur 
det fungerade. 

Svårt att hitta något som 
passar alla
Kennet Björn, är pensionär 
men engagerad i FUB och 
han hjälper ofta till. 

– Det är en utmaning 
att hitta aktiviteter för alla 
när de står på så olika nivå 
utvecklingsmässigt, säger 
han. Det kan framför allt vara 
svårt att komma på aktivite-

gar fråga och ställa mer krav. Deltagarna kommer ju 
verkligen till tals: vad vill man jobba med, vad vill man 
uppleva och vad tycker man är viktigt? De är jätte-
stolta över sina jobb.

Poängen med aktiviteterna handlar mycket om att 

ter som passar dem med grava funktionsnedsättning-
ar. Men vi har löst det från tillfälle till tillfälle och gjort 
allt för att alla ska ha glädje av aktiviteten. När vi till 
exempel anordnade en konstpromenad runt Växjö-
sjön där det står konstverk ordnade vi skyltar med in-
formation till varje konstverk 

Gruppen Jobbet i Centrum här bestående av Ulrika Fridén, Gunilla Nilsson och Lena Holmberg brer 
mackor i matsalen. Snart är lokalen full av deltagare. 

Lisa Långström, har ett eget företag, Pepup, i Växjö. Här föreläser hon för deltagarna i daglig 
verksamhet.  Det blir diskussion, avslappningsövningar och många skratt. 

både på lättläst svenska och i 
form av bilder. Jag tycker att vi 
lyckats bra med att hitta verk-
samheter och program för 
alla nivåer, säger han.

Gruppen har också en rad 
samarbeten med olika instan-
ser i Växjö, bland annat FUB, 
Svenska kyrkan och Linnéuni-
versitet där de kan dra nytta av 
kompetens och dessutom få 
låna lokaler. Till exempel har 
man tillsammans med Svens-
ka kyrkan anordnat konserter 
i stadens domkyrka. 

Ringar på vattnet
Har Jobbet i Centrum levt upp 
till förväntningarna? Jane Jo-
hansson, som är enhetschef, 
tycker verksamheten bidragit 
till mycket positivt: 

– Det har blivit som ringar 
på vattnet, säger hon. Delta-
garna känner att de är delak-
tiga i de här aktiviteterna och 
det genererar även glädje och 
självförtroende ute på arbets-
platserna. Man blir mer och 
mer självständig och man vå-
gar säga vad man tycker, vå-
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just trivas på jobbet. Men Jane Johansson anser inte 
att trivseln i daglig verksamhet bidrar till att man vän-
der sig bort från den öppna arbetsmarknaden.

– Vi har ju även Jobbcenter där de som vill och har 
förmågan  får chansen att prova ”vanliga jobb”. Vi har 
alltid det i åtanke och vi har några individuella place-
ringar med lönebidrag ute i öppna arbetsmarknaden. 
Det går hand i hand – allt handlar om att var och en 
ska få ha en så bra livskvalitet som möjligt och att vi 
ska fånga styrkan hos varje individ. En del klarar att 
ha vanligt jobb medan andra inte har den förmågan 
utan är på en annan nivå.

Ordnar fika
Det är tisdag förmiddag och vi befinner oss i Hovs-
lunds servicehus i Växjö. På eftermiddagen ska det 
bli en föreläsning i aulan om att trivas på jobbet och 
gruppen Jobbet i Centrum har samlats för att först ha 
ett möte och sedan bre mackor och ordna med fika 
till besökarna. 

Dagens föreläsning är bara en av en lång rad akti-
viteter som man arrangerat för alla som arbetar på 
de dagliga verksamheterna i Växjö. Egentligen är det 
14 personer i gruppen men just idag är bara tre av 
dem närvarande: Ulrika Fridén, Gunilla Nilsson och 
Lena Holmberg. De berättar entusiastiskt om de olika 
projekt de genomfört. Aktiviteterna varierar stort och 
nytta och nöje blandas mellan allt ifrån fester av olika 
slag till tipspromenader och föreläsningar.  

Rädsla och värk
Dagens föreläsning har sin bakgrund i att man har 
genomfört en enkätundersökning där deltagarna fått 
svara på hur de trivs på sina arbetsplatser. När man 
sammanställt svaren visade det sig att de generellt triv-
des bra men på två punkter gav enkäten ett visst nega-
tivt resultat. Dels visade det sig att några kunde känna 
sig rädda på sina arbetsplatser och att andra fick värk. 

– Så då ville vi fånga upp det och frågade oss vad 
de kunde göra för att bidra till en förändring. Därför 
kommer det en föreläsare som ska prata om just triv-
sel på jobbet, säger Jane Johansson. 

Så småningom kommer besökarna, runt 60 perso-
ner från Växjös olika dagliga verksamheter och fyller 
hela aulan. Och föreläsaren, Lisa Långström, håller 
en inspirerande och rolig föreläsning för en mycket 
uppmärksam publik. Det blir diskussion, avslapp-
ningsövningar och många skratt. 

Litet bidrag
Jobbet i Centrum får ett litet bidrag på 10 000 direkt 
ifrån omsorgsförvaltningens budget för de dagliga 
verksamheterna. Det är inte några stora summor och 
alla är medvetna om begränsningarna och ser till att 
rätta mun efter matsäck. De berättar att de till exem-
pel, genom en kontakt fick Hasse Andersson, Kvinna-
böske, att ge en konsert, alldeles gratis. 

Nästa möte för Jobbet i Centrum blir i december. Då 
ska 2016 planeras och många aktiviteter utlovas.

Fikat var för övrigt utmärkt.
 Text och bild: Erik Tillander.

Efter föreläsningen blir det fika som gruppen Jobbet i 
Centrum gjort i ordning.
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Här finns allt att läsa om gruppbostäder:

• Olika sätt att bo  • Planering för bra boende  
• Att starta en gruppbostad  • Att flytta till gruppbostad
• Anhöriga  • Tid och rum i gruppbostaden  
• Gemensamhetsutrymmet  • Maten  • Personalens roll  
• Utsatthet  • Hälso- och sjukvård  • Åldrande  
• LSS och Socialstyrelsens föreskrifter, samt mycket mer!
Ett 52-sidigt häfte som ger kunskap och idéer om hur 
man förbättrar stödet i gruppbostäderna

Gruppbostaden
En 52-sidig idéskrift 
om bostad 
med särskild service 
enligt LSS

PRIS PER EX  160 KR, 10 EX  140 KR/EX.

Beställ från vår hemsida: 
www.tidskriftenintra.se
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GRUPPBOSTADEN KAN OCKSÅ BESTÄLLAS FRÅN TEL 08-647 87 90
 ELLER FAX 08-97 11 04

ELLER E-POST: info@tidskriftenintra.se
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1921 beslöt den svenska riksdagen 
att ett rasbiologiskt institut skulle 
skapas – Europas första – till försvar 
för den svenska folkstammen. Svensk-
arna sades vara av ovanligt ren nord-
iskt-germansk rastyp. Om detta och 
mycket annat skrev Maja Hagerman 
i boken Det rena landet. Nu har hon 
gått vidare och skrivit en biografi över 
Herman Lundborg som var drivande 
bakom det rasbiologiska institutet.

Vad har detta med funktionshinder 
och utvecklingsstörning att göra? Gan-
ska mycket. Ta till exempel den svenska 
steriliseringspolitiken 1932–1974 vars 
omfattning endast överträffades av na-
zityskland och som de första 20 åren 
hade sin udd riktad mot dem som då 
kallades sinnesslöa. Eller ta Alfred Pet-
rén som var medicinalråd (och s-riks-
dagsman!) och inspektör för sinnesslö-
vården. Han dyker också upp i början 
av Maja Hagermans bok som en av le-

vid Karolinska institutet där Gustaf Retzius, en av ras-
biologins förgrundsgestalter, var verksam. Och det är 
nu som Herman Lundborg blir övertygad rasist och 
ledande rasforskare i Sverige. 

Trivs i Norrland
Herman Lundborg reser ofta till Norrland. Helst skul-
le han nog velat leva där bland samerna, trots att han 
betraktar dem som rasmässigt underlägsna. I kraft av 
sin upphöjda ställning och sitt stiliga utseende befol-
kar han sitt liv med beundrande kvinnor – ofta enligt 
honom av lägre stående ras – varav han får barn med 
en, kanske två. Han solar sig i glansen från den tidens 
överklass och politiska ledare samtidigt som han spe-
lar under täcket med de inhemska nazisterna. 

Konsten 
att sortera 
människor

damöterna i rashygieniska sällskapet och som en av 
de ivrigaste beundrarna av Herman Lundborgs kamp 
för att bevara den nordiska rasen ren. Man mätte skal-
lar, man sorterade och katalogiserade. 

Idealistisk ung läkare
Det är obehaglig läsning. Just genom att Herman 
Lundborg inte enbart är en osympatisk person. Från 
början anar man en naturvetenskapligt intresserad, 
idealistisk ung läkare som vill göra något stort av sitt 
liv. Han börjar intressera sig för ärftlighet och genom 
en omfattande undersökning av några släkter på 
Listerlandet i Blekinge skapar han sig ett namn som 
ärftlighetsforskare. Det är nu han kommer i kontakt 
med de idéer om ras och rasegenskaper som frodas i 
Europa och som bland annat hade en stark ställning 

Maja Hagerman. Käraste Herman. Rasbiologen Herman Lundborgs gåta. Norstedts 
förlag. 2015. 404 sidor. Pris 195 kr. Kan köpas från www.norstedts.se
Boken är nominerad till Augustpriset 2015.
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Används av SS
Mycket av hans arbete tjänar som inspiration för na-
zitysklands allt strängare raslagar. Arvshygienikerna 
stod för det ideologiska bränslet bakom den s k eu-
thanasi-aktionen i Tyskland när mellan 100 000 och 
200 000 människor, som ansågs vara obotligt psykiskt 
sjuka eller utvecklingsstörda mördades. På samma 
sätt är det Herman Lundborgs vänner i Tyskland som 
ideologiskt motiverar den mördandets politik som 
drabbar judar, romer och de slaviska folken. Det är 
hans registerkort som i tysk version används av SS för 
att skilja ut vilka i det stortyska riket som hade vär-
defulla rasegenskaper och vilka som ansågs vara av 
lägre stående ras och därmed döms till slavarbete el-
ler döden.

För den som vill läsa mer om rasbiologin och det svenska rasbiologis-
ka institutet finns en läsvärd och välskriven skrift i Forum för levande 
historias skriftserie. Allt som kan mätas är inte vetenskap av Lennart 
Lundmark. Den kan laddas ner gratis från 
www.levandehistoria.se

Avskiljandets politik
Giftermålsförbudet och steriliseringslagarna blev i 
Sverige de synliga effekterna av den rashygieniska ide-
ologin. Men av än större verkan var den avskiljandets 
politik som nu kom att genomsyra hela tänkandet 
runt personer med utvecklingsstörning och psykiska 
sjukdomar. Det torftiga anstaltssverige växte fram där 
människor hölls isolerade från omvärlden under hela 
sina liv. Så var det ända fram till 1980-talet.

Och än idag finns det människor som, i Herman 
Lundborgs anda, vill sortera sina medmänniskor i 
dem som är mer och dem som är mindre värda. De 
sitter till och med i Sveriges riksdag.

      H H

Maja Hagerman är hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakul-
teten, Uppsala Universitet. Hon vann Augustpriset 1996 med bo-
ken I spåren av kungens män. Hon är född 1960 och har under 
många år medverkat i radio, tv och tidningar. Hon har också 
skrivit böckerna Det rena landet. Om konsten att uppfinna sina 
förfäder (2006), Försvunnen värld (2011).
Läs mer på www.majahagerman.se

Som grundprincip inom rashygienen 
måste man betrakta den moderna idén, 
att de ”biologiskt välborna” d. v. s. de i fy-
siskt, moraliskt och intellektuellt hänse-
ende väl utrustade individerna – i vilken 
samhällsklass de än befinner sig – böra 
i största möjliga mån fortplanta släktet. 
De svagast utrustade däremot, de ärftligt 
urartade, måste genom asylering, steri-
lisering eller på annat sätt förhindras att 
efterlämna avkomma. […]
De kroppsligt och psykiskt sämst ut-
rustade, så som vagabonder, imbecilla 
förbrytare och andra samhällsskadliga 
element, fortsätta dock att föröka sig, 
de tillfredsställa utan inskränkning sina 
sexuella drifter och få barn ”i misshugg”. 
Dessa, som mycket ofta äro behäftade 
med ärftliga skavanker, falla samhället 
till last. På dylikt sätt växer ogräset fram i 
människovärlden. Den gamla kulturträd-
gården förvildas. Det blir allt olidligare 
förhållanden. […] 

Herman Lundborg 
i den nazistiska 

tidskriften Gymn 1928.
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Tysta skolan i Västmanland 1880 – 1890 

D et var vanligt att skolor för dövstumma även undervisade sinnesslöa barn innan dessa fick sina 
egna skolor. Tysta skolan i Västmanland öppnades 1865 av Rudolf David Bruce, som var döv-

stum, och hans hustru  Sofia Magdalena Bruce, som var lärarinna. 

1870 undervisades fem dövstumma och fem sinnesslöa barn på Tysta skolan. I redovisningen för 
1872 framhålls att flera av dem gjorde små framsteg – ”andra åter, tillfölje av kroppslig svaghet eller 
sinnets vildhet, kunna ännu ej bidraga något till sitt eget vårdande. Dock 
hava de, från att vara sämre än djur, höjt sig öfver djuren.” 

År 1879 förändrades skolan till ”idiotanstalt” och 1890 överläts den till lands-
tinget. Man tog även emot barn med specifika läs- och skrivsvårigheter som 
ej var sinnesslöa. Det skulle dröja 20 år innan man började kunna använda 
intelligenstest.        Karl Grunewald

Bilder 
som 
berättar

Karl Grunewalds bok ”Om-
sorgsrevolutionen” ger en 
bred bakgrund till hur dagens 
LSS-stöd vuxit fram. Boken har 
228 sidor och handlar om hur 
de avgörande åren mellan 1950 
och 2000 avhandlades i debatt 
och media. Den är rikt illustre-
rad med över 150 bilder.

Pris 200 kr + frakt.
Beställ från 
www.tidskriftenintra.se

"Karl Grunewald har gjort det igen!" 
utbrister Barbro Lewin i tidningen 
UNIK efter att ha läst boken 
Omsorgsrevolutionen. Hon skriver 
bland annat:

"De många rösterna av och om 
personer med utvecklingsstörning och 
de fantastiska bilderna griper tag och 
gör personerna närvarande. Jag har 
ömsom gråtit och förfasat mig över 
de otroliga övergreppen, men också 
ibland lett åt härliga, lyckliga och 
positiva berättelser."

Lovord över nya historieboken!

Bilder 
som 
berättar
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Vi finns på Facebook också!
Sök på Tidskriften Intra!

i

Intra nr 1/2016 kommer ut 
i mars. 
Du som vill prenumerera 
på INTRA: 
Betala  340 kr på 
postgiro 636 55 62-5 
eller bankgiro 5308-1485. 
Då får du fyra nummer av INTRA 
framöver. Du kan också beställa 
prenumeration från vår hemsida:

www.tidskriftenintra.se
eller på fax: 08-97 11 04, 
tel: 08-647 87 90
eller e-post: 
info@tidskriftenintra.se

Prenumerera!

Omslagets 
konstnär

Simon Ljung

"Ända sedan jag 
var liten har jag 
ritat och målat 
hemma. Jag tecknar 
mycket med blyerts 
och bläck och får 
inspiration från olika 
filmer och serier, 
manga, Batman, 
Spindelmannen 
och King Kong. Jag 
inspireras också av 
renässanskonstnärer 
men tittar även 
på bloggar och 
internet för att 
hämta inspiration.”

Socialstyrelsen 
ska undersöka 

stödet till föräldrar

M ånga föräldrar till barn med funktionshinder 
har berättat om hur hur mycket tid och kraft 

det går åt när man tvingas agera samordnare för de 
aktörer som ger stöd, både i och utanför hemmet. För 
många föräldrar leder situationen till sjukskrivningar 
och att de tvingas gå ner i arbetstid.

Regeringen har därför gett Socialstyrelsen i upp-
drag att undersöka hur stödet till föräldrar och 
vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning 
fungerar. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för 
stärkt delaktighet och jämlikhet. 

”Ett bättre stöd till föräldrar och vårdnadshavare 
är en viktig del i arbetet för ökad självständighet och 
mer jämlika levnadsvillkor för barnen”, säger barn-, 
äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

I uppdraget ingår att Socialstyrelsen ska undersö-
ka behovet av ett särskilt utformat föräldraskapsstöd 
samt därefter ta fram ett kunskapsunderlag och me-
todstöd.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 oktober 
2017 till Regeringskansliet.
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POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

Den som är förtroendevald i kommunen 
behöver veta vad LSS-verksamheten är. 

Här förklaras det mesta.  

De nya politikerna
behöver utbilDning!

S kriften diskuterar rutiner och 
tillvägagångssätt vid övergrepp och 

missförhållanden inom LSS-verksamhet.

övergrepp gruppbostaDen

M assor av bra  läsning 
om gruppbostäder.  

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

är gode män till personer med 
funktionshinder.

goD man

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

Pris per ex   60 kr 
10 ex          40 kr per ex

Pris per ex  100 kr 
10 ex           80 kr per ex 

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

Pris per ex   60 kr 
10 ex            40 kr per ex

Pris per ex   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

Vikarien behöver veta mer!

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 funktions-
hinder och samhälle.
Intra kommer ut med fyra 36-sidiga nummer per år. 
En prenumeration kostar 340 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

Vikarier som anställs behöver få en bra 
introduktion. Kanske är det någon av dem 
som blir ordinarie?

INTRAs välkommenfolder ger de nödvändiga 
kunskaperna för arbetet med stöd och service 
till personer med intellektuella funktionshin-
der.

På 12 sidor ges en introduktion till de viktiga 
begreppen om jämlikhet, självbestämmande 
och integritet. Här finns tips och tankar om hur 
det är att vara ny i arbetet, här finns en kortfattad 
historik och texter som bl a avhandlar övergrepp, sekretess och 
begåvningshjälpmedel. 

INTRAs välkommenfolder har har tryckts i 6 upplagor och över 20 000 ex. 


