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Ledare

Efter LSS-utredningen

D enna tidskrift kommer till prenumeranterna samtidigt som LSS-utredningen ska 
komma med sitt slutbetänkande. Redan nu har vissa förslag läckt från utredningen. 
Som att all assistans kommer att vara statlig (Försäkringskassan) trots att kommunen 

fortsatt ska ha ekonomiskt ansvar för de första 20 timmarna. Kommunerna kommer säkerligen 
att protestera mot att de ska dela kostnaderna med staten utan att ha möjlighet att påverka. 
En ny insats föreslås återigen (det gjorde man också 2008 utan resultat): ”Personlig service och 
boendestöd” som innebär att t ex den som vill flytta ut i eget boende kan erhålla stöd enligt LSS. 
Äntligen, säger vi som länge velat se en sådan insats.
De nya insatserna: Personligt stöd till barn, Stöd för behov som förutsätter ingående kunskaper om den 
enskilde kommer säkerligen att mötas med massiv kritik eftersom de till en del är tänkta att 
ersätta den personliga assistansen.
Det återstår att se om denna utrednings förslag kommer att röna samma öde som den fö-
regående LSS-utredningen som presenterade sitt slutbetänkande för tio år sedan. Den för-
vandlades, trots ett gediget arbete, till pappersmakulatur. Oavsett hur det går kommer de 
flesta viktiga frågor som rör personer med intellektuella funktionsnedsättningar att förbli 
obehandlade eller försvinna bakom striden om personlig assistans. Så låt oss här påminna om 
några av dessa frågor:

• Den alarmerande fattigdomen
Det behövs både bättre aktivitets- och sjukersättning för att LSS utlovade mål ”ett liv som 
andra med goda levnadsvillkor” ska bli verklighet för den som bor i gruppbostad.

• Brist på bostäder
Boverket har konstaterat att 146 kommuner i landet inte klarar av att ordna bostäder 
för vuxna enligt LSS. Över 5 000 beslut om bostäder har inte blivit verkställda. Så kan vi 
inte ha det!

• God mans-utredningen som ännu inte blivit av
Efter alla skandaler lovade regeringen i våras att göra så som riksdagen bestämt: att 
tillsätta en utredning om god man. Men man kom aldrig till skott. Vi får se om den nya 
regeringen har lite mer go i sig.

• Personalens kompetensutveckling
Det behövs ett rejält kunskapslyft för personal inom LSS-verksamheterna. Det behövs 
enhetliga krav på kompetens och utbildning och enhetliga yrkesbeteckningar.

• Läkarstödet i gruppbostad
Personer som bor i bostad med särskild service löper större risk för att dö i cancer än 
normalpopulationen. Detta mest på grund av att läkarstödet till gruppbostäderna är så 
undermåligt. Här behövs ett rejält förändringsarbete!

• Personer med utvecklingsstörning i fängelse
2002 föreslog en statlig utredning att personer med utvecklingsstörning skulle kunna 
dömas att avtjäna ett ev straff i en sluten gruppbostad istället för i fängelse där de far 
mycket illa. Men förslaget begravdes. 2012 kom en ny utredning som föreslog samma 
sak men ingenting har hänt!

• Privatiseringarna
Ungefär en fjärdedel av gruppbostäder och dagliga verksamheter är nu privata. Ingen-
ting av det som utlovades vid privatiseringsstarten har blivit verklighet. Kvaliteten har 
inte förbättrats, valfriheten har inte ökat, kostnaderna har inte minskat – snarare tvärt-
om. Lägg därtill försämrade arbetsvillkor för personalen. Det är dags att sätta stopp nu.

• Europas institutioner
Fortfarande är mellan 0,5 och 1 milj personer med utvecklingsstörning inspärrade på 
anstalter i Europa. När tar Sverige ett initiativ för att förmå EU att rekommendera med-
lemsländerna att avveckla sina institutioner?

Även om dessa frågor försvinner från dagordningen innebär det inte att de fått en bra lös-
ning. Intra kommer att att fortsätta att bevaka dem.
         HH
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D agen innan vi samlas har SVT:s Uppdrag 
Granskning avslöjat omfattande missförhål-
landen på olika gruppboenden över landet. 

Över 1800 Lex Sarah-anmälningar har granskats och 
många av de missförhållanden som lett till anmälan 
bär tydliga spår av bristande arbetsledning.
Hur ser ni på detta? undrar jag när vi samlats runt kaf-
febordet.
Pia Alsin (PA): Jag är glad att det lyfts fram. Att det 
kommer upp! Det är viktigt att missförhållanden av-
slöjas.
Ann Hedbom (AH): Som Majgull Axelsson sa, det är i 
mörkret som de riktiga övergreppen sker. Det är bra 
att våra verksamheter blir genomlysta. 

Brister i arbetsledningen
Mycket av det som avslöjats i Uppdrag Granskning handlar 
ju om brister i arbetsledningen. Hur känns det?
Carina Ericsson (CE): Vi måste inse att vi har ett tungt 
ansvar. Att det är en mycket allvarlig sak om någon 
skadas eller är otrygg.

PA: Det är riktigt. Man kan inte frånsäga sig ansva-
ret. Vi har ju ansvar för hur stödet ser ut och fullt 
ekonomi- och personalansvar för respektive enheter. 
Samtidigt är vi ju på många sätt bakbundna av de di-
rektiv vi får. Vi kan inte själva bestämma vilken per-
sonal vi ska anställa. Vi bestämmer ju inte själva vilka 
befogenheter vi har. Och man kan nog säga att vi inte 
har befogenheter som motsvarar ansvaret.
AH: Vi kan inte alltid bestämma vilken personal som 
arbetar, det kan röra sig om omplaceringar eller om 
vikarier som kommunens personalförsörjningsenhet 
servar oss med. Om jag som anställd stjäl av någon 
blir jag avskedad. Om jag stjäl av kommunen blir jag 
avskedad. Men om jag bryter mot kommunens vär-
degrund genom kränkningar, bristande ansvarsta-
gande, dåligt bemötande eller annat, så händer inte 
så mycket. Det kan vi som enhetschefer inte påverka. 
Vi kan göra en lex Sarah-anmälan och den kan resul-
tera i en skriftlig varning, eller att man i värsta fall kan 
bli omplacerad. Arbetsrättsligt är det alltid ett större 
brott att stjäla tio kronor. Det är en avspegling av att 
en del, även på ledande befattningar, egentligen inte 
delar vår värdegrund. 

”Det där är en arbetsledarfråga”, brukar man säga när det är något som inte 
fungerar i LSS-verksamheterna. Och alla nickar instämmande.  Men när allt 
fungerar bra är det sällan någon som nämner enhetscheferna. Så hur är det att 
ha detta otacksamma jobb mitt i korsvägen mellan synpunkter och direktiv från 
förvaltning, brukare, personal, anhöriga och alla andra inblandade? Intra for till 
Gävle och samlade tre erfarna enhetschefer som hade mycket att säga om sitt 
arbete. Och det mesta var positivt!

och modig 
Man måste vara engagerad

”       Man kan inte frånsäga sig ansvaret. 
Vi har ju ansvar för hur stödet ser ut och 
fullt ekonomi-  och personalansvar för 
respektive enheter.

”
Enhetschefen
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CE: Det är inte så enkelt som man tror att avskeda nå-
gon som misskött sig. I vissa fall kan då omplacering 
bli aktuell istället. 

Ensamheten
Som enhetschef kan man bli väldigt ensam med sitt ansvar. 
Hur hanterar ni det?
PA: Vi har varandra. 
AH: Vi har ingen handledning och ibland är vi väldigt 
ensamma på arbetsplatserna. Men här på kontoret är 
vi elva enhetschefer inom LSS och fyra inom social-
psykiatrin. Vi är uppdelade i fyra basgrupper där vi 
hjälps åt och t ex kan vikariera för varandra. 

Är det inte en fara i att ni trivs så bra med varandra på 
kontoret där ni enhetschefer sitter, att ni inte kommer ut i 
verksamheterna så som ni borde?
 

CE: Nej det känner inte jag. Man prioriterar ju att vara 
ute i verksamheterna. Men det är en befogad fråga.
AH: Vi har ju våra administrativa uppgifter – alla mås-
te ju få lön t ex – men om man ska leda och inspirera 

verksamheten kan man inte gömma sig bakom en 
pappershög.
PA: Åtminstone två dagar i veckan är jag på varje en-
het. Ibland kan det vara mer om det är jobbigt på 
något ställe. Då måste man vara där till det har lagt 
sig. Dessutom har vi arbetsplatsträff varannan vecka. 

Att känna alla
Känner ni alla som bor i de verksamheter ni ansvarar för?
Jo, svarar alla tre. Fast Carina som har ansvar för det 
enskilda stödet till 116 personer i eget boende kan ju 
omöjligt känna alla:
CE: Nej, det gör jag såklart inte. Jag har väl träffat 45 
av dem. Det skulle vara en omöjlighet att möta alla. 
Men i serviceboendet känner jag alla.
PA: Vi har ju kontakt också. De kan ju ringa eller sms:a 
mig vilket de ofta gör. Några hör av sig en gång i veck-
an. Personalen uppmuntrar till detta: ”Ska vi höra av 
oss till Pia och prata om detta”. Ibland kan det vara 
viktiga frågor men lika ofta handlar det om att detta 

Carina Ericsson (CE), 53 år.

Utbildning: Sociala omsorgspro-
grammet 3-årig. Examen 2003. 

Erfarenhet: 16 års yrkeserfarenhet 
inom äldreomsorgen.
Enhetschef sedan 2002. 

Ansvarsområde: 
Servicebostad enligt LSS. 16 personer 
bor där. 8 personer anställda på heltid.

Personligt stöd. Ett boendestöd som i 
huvudsak går till LSS målgrupp men 
själva insatsen sker genom social-
tjänstlagen. 116 brukare. 12 ordinarie 
heltider samt 6 vikarier.

S:a anställda: 20 heltidstjänster + 
vikarier.

Bästa film: ”Ser nästan aldrig på film. 
Men ishockey och fotboll!”

Pia Alsin (PA), 52 år.

Utbildning: Sociala omsorgslinjen, 
2-årig. Examen 1986.

Erfarenhet: Arbetade som habiliterare 
(samma som vårdare el stödpedagog) 
mellan 1986 och 2000.
Enhetschef sedan 2000. 

Ansvarsområde: 
Servicebostad enligt LSS. 14 boende. 
8 anställda  huvudsakligen heltider, 
några deltider.

Servicebostad enligt LSS. 14 boende. 7 
tjänster, huvudsakligen heltider, några 
deltider.

S:a anställda:   15 anställda, ca 11 
heltider.

För närvarande är Pia tjänstledig från 
sin tjänst för att starta ett nytt barnbo-
ende i Gävle.

Bästa film: Sagan om ringen.

Ann Hedbom (AH), 59 år.

Utbildning: Sjuksköterskeutbildning 
för intensivvård och traumavård i 
Nordirland. (Fått utbildningen godkänd 
i Sverige.)

Erfarenhet:  Arbetat med det mesta, 
bl a som truckförare, habiliterare, fack-
ligt ombud, politiskt i flera kommunala 
nämnder. 
Enhetschef sedan 2002. 

Ansvarsområde: 
Moränen, en träffpunkt för ca 25 äldre 
som slutat i den dagliga verksamheten. 
2 anställda på heltid.

Servicebostad enligt LSS. 13 boende. 7 
tjänster heltid. (Gävle har ett politiskt 
beslut på att alla anställda som vill ha 
heltidstjänst ska få det).

Gruppbostad enl LSS. 6 boende. 
8 anställda heltider.

S:a anställda: 17 heltidstjänster.

Bästa film: Pans flöjt.



6                                 INTRA 4 • 18

är deras ventil. De kan ta upp frågor, klagomål osv 
och när de har gjort det så kan de lägga det åt sidan 
och gå vidare. Allt kan inte åtgärdas men man måste 
alltid känna att man blir lyssnad på. Dessutom har vi 
ett formulär, en synpunktsblankett, som man kan få 
hjälp med att fylla i. På blanketten står det vem som 
är ansvarig.
AH: På våra arbetsplatsträffar tar vi alltid upp avvikel-
ser och synpunkter där vi tar upp de frågorna. 

Ni har alla tre ca 20 anställda. Hinner ni med medarbetar-
samtal med alla?
Alla tre är överens om att medarbetarsamtalen är ett 
måste. Men alla tre är också ense om att det kan vara 
svårt att hinna med.
AH: Det är inte bara medarbetarsamtalen som är 
viktiga. Lika viktigt är att följa upp det som man då 
bestämmer. Det är ett ansvar man har att se till så att 
dialogen leder någonstans. 
CE: Det är ju inte så enkelt att man bara tar sig den 
tid det tar. Det handlar hela tiden om att prioritera. 
Och medarbetarsamtalen är viktiga. Men för att hin-
na med dem kan det t ex innebära att det är någon 
administrativ uppgift som man inte hinner med och 
då får det bli så.
AH: Man får ju inte varningsflagg för att man inte har 
pratat med de boende eller med personalen, utan 
bara när man inte har fyllt i ekonomirapporten. Då 
säger det plingpling och så kommer den röda flaggan 
upp!

Personalen
Inställningen till personalen har jag upplevt varit av görande 
för att man ska lyckas som enhetschef, känner ni igen det?
AH: Jag tycker så mycket om de personalgrupper som 
jag arbetar med! Vissa personer är ju en större utma-
ning än andra. Men man måste ha tron på männis-
kan, både när det gäller dem som vi stödjer och när 
det gäller medarbetarnas möjligheter att förändra 
och förbättra sina insatser och anta nya utmaningar. 
Det är skillnad när man själv har möjlighet att forma 
verksamheten från början. Då brukar det fungera fint. 
Men har man blivit chef för en personalgrupp som har 
en problematik som uppstått långt innan man själv 
blev enhetschef, är det svårare. Det kan röra sig om 
en enhet som haft många chefsavhopp och olika pro-
blem och konflikter. Då måste man som enhetschef 
ha en plan. Och man måste hålla sig till den. Man ska 
ha en bestämd tidsrymd då man fullföljer planen. Då 
kan man få de flesta grupper att fungera. Framför allt 
måste man tänka på de som bor i enheten. Det är de-
ras liv som rinner förbi medan vi försöker få ordning 
på ett personalproblem. Det är inte rätt att det får dra 
ut på tiden. Därför måste förändringsarbetet ha ett 
slut. Och har man inte åstadkommit förbättringar när 
tiden runnit ut, så måste man hitta en annan lösning. 
Jag har varit med om att omplacera hela personal-
grupper. Ibland är det sådana beslut som måste till. 
Det är en process där de som bor på enheten måste 
vara med, liksom facket. Det måste till en samstäm-
mighet i organisationen. Men tyvärr är det inte alltid 
man som chef får det stöd från arbetsgivaren som be-
hövs för att åstadkomma resultat.

Pia Alsin, Ann Hedbom och Carina Ericsson.

Enhetschefen
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CE: När vi som enhetschefer ser en möjlig lösning tar 
det ofta så lång tid innan vi kan agera. Och då hinner 
det ofta hända fler saker under resans gång. Ibland är 
det väldigt trögt att få till stånd en förändring. 
PA: Ibland går det inte att vänta på besluten från för-
valtning eller stödfunktioner, utan man måste agera 
på något sätt ändå. Då krävs det både styrka, mod och 
erfarenhet för att kunna göra det.
AH: De personer som vi stödjer ska inte behöva lida 
för att vi inte får ihop det! Vi måste inse att för de 
anhöriga är dessa personer de viktigaste i deras liv. Vi 
har ett sådant ansvar – vi har en skyldighet att agera 
för att vi bryr oss.
Så de kanske viktigaste besluten ni fattar är vilka ni anstäl-
ler?
AH: Ja i alla fall bland det viktigaste. Min fråga som jag 
alltid ställer vid anställningsintervjun är: om hela per-
sonalgruppen vill att du ska göra något som du tycker 
är fel, vad gör du då? Om de då säger att de gör som 
gruppen vill anställer jag dem inte. Det är viktigt att 
de som arbetar i LSS-verksamheterna har integritet. 
För min erfarenhet är att när det begås övergrepp, då 
har de flesta vetat om det.  De flesta har fått någon vin-
ning av att blunda. Men vi behöver människor med 
ryggrad. Det kan ju vara så att personalgruppen är 
jättelycklig och glad och har det fint med varandra, 
men de som bor där har det dåligt. Då behövs det per-
sonal som kan reflektera, som har plats för andra i sitt 
hjärta. De som bor hos oss måste känna sig omtyckta. 
PA: Det är också viktigt att brukarna måste få tycka 
olika om personalen. ”Det är inget tvång att de ska 
tycka om er bara för att ni är personal”, brukar jag 
säga. ”Men det får ni inte ta personligt.” 

Att själv få välja kontaktman
AH: Vi har systemet att de boende väljer vem i perso-
nalstyrkan de vill ha som kontaktman. När vi införde 
det blev det mycket diskussion om att ett sådant sys-
tem inte var rättvist. De får byta varje år om de vill. 
Förr var det personalen som valde boende.
CE: Det var en process som tog många år. ”Det bety-
der inte att du är en dålig medarbetare om du inte 
blir vald till kontaktman”, fick vi säga. 
PA: Det kan innebära att t ex fyra personer väljer sam-
ma kontaktman. Hur ska man lösa det? Jo då får man 
prata med alla: ”Nu när den här personen har blivit 
vald av så många då får ju hen mycket mer att göra. 

Då måste ni andra ta över en del av hens arbetsupp-
gifter.” Det innebär att vi får helt andra diskussioner 
i grupperna!

Alla krav
Hur hanterar ni kraven från de boende, förvaltning, anhö-
riga, förvaltning, personal och alla andra? 
AH: Man måste prata. Alla tycker att deras del är vik-
tigast. Habiliteringen tycker att vissa behandlingar är 
viktigast, ekonomerna tycker att vi ska ta deras uträk-
ningar på största allvar eftersom de är viktigast, själv 
tycker jag att de boende och deras krav är viktigast. 
Men vi måste mötas. 
CE: I början av min yrkesroll som enhetschef for jag 
runt väldigt mycket och försökte vara alla till lags. Men 
till slut tvingades jag göra ett aktivt ställningstagande. 
Jag finns till här för de boende. Jag är tillsatt för att ta 
till vara deras frågor. Så om jag ska ta kritik från något 
håll så får det bli från andra håll. 

Förhållandet till chefen
PA: Det är viktigt att hela tiden hålla sin chef informe-
rad. Att skriva för kännedom och informera att nu har 
detta och detta hänt och nu kommer kanske någon 
att höra av sig osv.
AH: Och sedan måste man stå upp för sina verksam-
heter. Både personal och boende måste känna att 
man försvarar det som vi kommit överens om. 
PA: Det är viktigt att man kan stå på sig gentemot led-
ningen. Hos oss liksom på många andra ställen kan 
de oftast mer om äldreomsorgen än om LSS. Det gör 
att vi måste förklara och försvara våra verksamheter

Alla tre är överens om vikten av att informera sina 
överordnade men samtidigt poängterar de att man 
inte i onödan ska bjuda in sin chef i att medverka i det 
som händer i verksamheterna. Då är risken stor att 
man tappar i auktoritet gentemot de andra anställda. 
Det är viktigt att de vet vem som har ansvaret och där-
för kan gå in och bestämma om det skulle behövas.

Förhållandet till anhöriga och gode män
CE: Det finns ju ett problem som uppstår när de som 
bor i gruppbostäder är inne i en frigörelseprocess, 
när de har blivit myndiga och vuxna.  Då kan det bli 
knepigt ett tag innan man får till det på ett bra sätt. 
Det finns ju föräldrar som tror att de ska få veta allt 

”       ...till slut tvingades jag göra ett aktivt 
ställningstagande. Jag finns till här för 
de boende. Jag är tillsatt för att ta till vara 
deras frågor. 

Pia Alsin, Ann Hedbom och Carina Ericsson.
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”

om sina vuxna barn, men där personen inte vill att 
föräldrarna ska veta allt. Då handlar det om många 
sittningar tillsammans för att tydliggöra vad som är 
vårt uppdrag.
AH: Det är stor skillnad mellan anhöriga som är en-
gagerade i verksamheten och de som håller ett visst 
avstånd, men som kanske ändå har krav på verksam-
heten. Det är viktigt att föräldrarnas engagemang får 
ett utlopp som passar dem. En del anhöriga vill ha 
en plats i gruppbostad åt deras barn, men det är inte 
säkert att de ställer upp på LSS målsättningar, som ju 
ska styra vårt arbete. De vill kanske att deras barn ska 
bli vuxna och självständiga, men på vägen dit vill de 
att det ska finnas staket på bägge sidorna och att det 
är vi som ska vara det staketet. Men det fungerar inte, 
för vi kan inte ha en personalgrupp av bara uppfost-
rare. Då kan det uppstå konflikter. Det viktiga är att 
samtidigt som vi förklarar hur vi arbetar så måste vi 
hela tiden tänka på att föräldrarna älskar sina barn 
och vi kan aldrig älska deras barn så mycket som de 
kan! Så är det!
CE: Det viktiga är utgångsläget – att man alltid ser 
den anhörige som en resurs. Att det är de som sitter 
inne med kunskapen. Samtidigt får vi inte blunda för 
problemen som lätt uppstår, t ex när någon precis 
har flyttat hemifrån. Det där uppbrottet är så stort. 
Och det sätter igång processer som tar lång tid att 
fullborda.
AH: Jag bjuder alltid in de anhöriga en halv dag för 
att de ska berätta om sitt barn. Det tycker de är viktigt. 
Att vi vet allt om deras barn, vilken choklad de tycker 
om, vilka egenheter de har osv. Men det är svårt att 
hitta balansen och göra alla nöjda. I första hand är vi 
ju ändå till för dem som bor här. 
PA: Det är ofta vår största utmaning. Vi måste ha med 
de anhöriga. Ibland måste vi försöka fylla tomrummet 
när det inte finns några anhöriga som brukaren har 
kontakt med, men vi kan aldrig ersätta de anhöriga. 
Vi måste kunna säga: Du har varit förälder och kanske 
mycket mer till ditt barn, eftersom det fötts med vissa 
svårigheter. Nu kan du släppa. Nu kan du bara vara 
mamma eller pappa, så försöker vi kliva in och ta de 
andra bitarna. Och det är ju en pågående process. 
Det är ingenting som man någonsin blir klar med. 

Kvalitet
Går det att mäta kvalitet i en gruppbostad?
Det finns en rad kvalitetsundersökningar inom Gävle 
LSS-verksamhet. Dels finns det ett centralt frågefor-
mulär som kommer från Socialstyrelsen. Sedan har 
de en egen lista, en egen internkontroll.
AH: Vi måste våga fråga vad de tycker om vårt stöd. 
Men samtidigt är det svårt, kanske omöjligt att fråga 
om och mäta de mjukare frågorna. Till exempel om 
man känner sig trygg och omtyckt.
PA: Det är inte fel att man mäter och undersöker, men 
även om allt verkar bra på papperet, så behöver det 
inte betyda att brukaren mår bra. Att mäta inflytande 
har sina problem. Någon kanske bara vill att Lotta ska 
hjälpa hen. Varför det? Jo därför att Lotta inte ställer 
krav på att man åtminstone någon gång i månaden 
ska städa. Då måste vi kunna se det och hitta på sätt 
att hjälpa till med städet för ingen mår ju bra när det 
blir för ostädat och skitigt. Så vad som är kvalitet kan 
ju vara olika för olika personer.
AH: Jag som chef är ju ändå ansvarig för verksamhe-
tens kvalitet. Vi mäter vissa saker som går att mäta, 
men vi får inte glömma det som inte går att mäta.
Drunknar ni i papper?
Samstämmigt: Ja, det gör vi!
AH: Man måste vara olydig en gång om dagen!
CE: Ja, men du Ann är ju en sådan person – och det 
får vi andra lite styrka av – att du säger ifrån när det 
kommer för  mycket från förvaltningen. Likadant när 
det kommer påpekanden om saker som inte är aktu-
ella för vår verksamhet.  
AH: Man har val att göra som chef, man kan vara ett 
offer för alla krav och önskemål som plågar en, eller 
så kan man göra aktiva val och prioritera bort det som 
inte ingår i det som man har ansvar att göra.

Bra egenskaper hos en chef
Vad är bra egenskaper hos en enhetschef?
AH: Man måste vara engagerad!
CE: Och man måste vara nyfiken och intresserad! Ny-
fiken på ett positivt sätt…

         Det viktiga är att samtidigt som vi förklarar 
hur vi arbetar så måste vi hela tiden tänka på 
att föräldrarna älskar sina barn och vi kan 
aldrig älska deras barn så mycket som de kan! 
Så är det!

Enhetschefen
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AH: Man måste ha en ryggrad, man måste våga. Och 
man måste komma ihåg att man inte är ensam. Man 
har kollegor. Dem måste man ha kontakt med. 
CE: Det krävs att man är öppen gentemot sina kol-
legor, så att man kan ge och ta emot stöd. Man måste 
kunna säga: ”Det här är en situation som jag inte kan 
hantera. Jag behöver din hjälp.”. Så att man inte tror 
att man ska kunna allt hela tiden, för det kan man 
inte.
Så ni handleder varandra?
PA: Ja, väldigt mycket. 
AH: Jo, för vi vet vad varandras styrkor är. Då kan vi 
ta del av dem. 
CE: Men där är vi kanske priviligierade, för vi sitter ju 
11 enhetschefer inom LSS och 4 inom socialpsykia-
trin i samma korridor och har nära till varandra. 
Vad är det bästa med detta jobb?
AH: Man gör något som är viktigt. 
PA: Kontakten med alla människor!
AH: Jag ser LSS som en frihetsrörelse! Det är skapan-
de och kreativt.
CE: Man kan aldrig bli fullärd!

AH: Och vi har jätteroligt tillsammans! Samtidigt som 
det vi arbetar med är väldigt allvarligt – det rör sig om 
människors liv som man påverkar.
Är det ett bra råd till den som ska börja som enhetschef: 
”skaffa dig någon kollega att prata med”?
Alla tre: Absolut!
Finns det andra bra råd?
PA: Var mycket ute i verksamheten och träffa personal 
och boende!
CE: Skapa relationer!
AH: Jag tycker också att det är viktigt att man har ro-
ligt! Annars skulle man inte arbeta med detta!

Text och bild: Hans Hallerfors

PS. I Gävle använder man beteckningen ”kunder” 
på dem som har LSS-insatser. Avdelningarna kalla-
des förr ”produktionsenheter”! Nu håller det på att 
ändras och ingen av enhetscheferna är egentligen be-
kväm med begreppet ”kunder” men av gammal vana 
fortsätter man att använda det. När jag frågar om jag 
får använda ordet ”brukare” istället blir de glada! DS

Arbetsmiljöverkets granskning

   Stora brister i vårdchefernas arbetsmiljö

A rbetsmiljöverket har under åren 2015 till 2017 
genomfört en stor granskning av chefers ar-
betssituation inom vård och omsorg. Man har 

inspekterat mellanchefernas arbetsmiljö och träffat 
drygt 1 300 chefer och 113 arbetsgivare i 86 kommu-
ner, 15 landsting och 12 privata vårdgivare. I 99 fall av 
100 har man funnit brister i arbetsmiljön. För stora 
arbetsgrupper är ett vanligt problem.” Flertalet av de 
enhetschefer vi har träffat upplever tidspress och att 
de inte hinner med sina ordinarie arbetsuppgifter”, 
skriver man i rapporten.

Arbetsmiljöinspektör Lise-Lotte Hemfeldt har varit 
projektledare för inspektionerna:

– Arbetsgivarna behöver uppmärksamma första lin-
jens chefer i kommuner och landsting på ett helt an-
nat sätt än vad som sker idag, säger hon. Man måste 
motverka för hög arbetsbelastning, man måste ha bra 
rutiner för introduktion av chefer och man måste in-
formera om vilket resursstöd som finns vid t ex perso-
nalfrågor och IT-frågor. 

Flera enhetschefer uppger i rapporten att de blir 
uppringda på kvällar och helger när det är svårighe-
ter att bemanna verksamheten. Det händer också att 
cheferna går in i den operativa rollen när det saknas 
omvårdnadspersonal, för att verksamheten ska fung-
era. Men det vanliga vid för hög arbetsbelastning är 
att cheferna har för många anställda. Man hinner inte 
med att vara en närvarande chef för alla.

Vårdförbundets rekommendation är att en mellan-
chef ska ha ansvar för max 25 medarbetare. 

– Det är svårt att säga exakt hur många medarbe-
tare en chef i första linjen kan ha, säger Lise-Lotte 
Hemfeldt. I Västra Götalandsregionen har man t ex 
beslutat att varje chef ska ha mellan 10 och 35 med-
arbetare. Det viktiga är att man hela tiden följer upp 
chefernas arbetsbelastning. Om alla anställda tar an-
svar och allt fungerar bra kan man ha fler anställda, 
men om det krisar blir det svårare.

Rapporten rönte stor uppmärksamhet när den pre-
senterades i somras. SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) har initierat ett förbättringsarbete och 
Lise-Lotte Hemfeldt tror att kommunerna och lands-
tingen börjat förstå att de måste stödja sina chefer:

– En förändring till det bättre är på gång, säger 
hon. Och det behövs!

     H H

Första linjens chefer i vård 
och omsorg. Projektrapport. 
Arbetsmiljöverket. 2018. Kan 
laddas ner från: 
www.av.se
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Ny som enhetschef
Vad tänker man på då?

C atrin Öberg är 25 år och kommer att vara 
färdigutbildad socionom i januari. Men re-
dan i somras började hon vikariera som en-

hetschef inom LSS-verksamheten i Gävle.
– Jag ser det som en utmaning säger hon. Det blir 
ett annat ansvar än när man är chef. 

Det där med ansvaret är en svår sak, det är Catrin 
Öberg medveten om. Vissa saker måste man ta tag i.

– Vid fråga om missförhållande kan det ju bli 
många parter inblandade, polis, socialtjänst, anhö-
riga med flera. Jag känner att det är viktigt att våga 
fråga mina kollegor som har varit chefer länge och 
på så sätt få råd i hur man kan gå tillväga. I svåra 
situationer tänker jag att det är viktigt att ha varan-
dra som hjälp. Men en del mindre konfliktfrågor 
har hon mött:

–- Det kan handla om hur insatser bör utformas el-
ler hur en grupp bör samarbeta för att det på bästa 
sätt ska gynna de boende. 
Hur ska då en bra chef vara?
– Man ska vara lyhörd gentemot sina medarbeta-
re, nyfiken och intresserad av vad de har att säga. 
Lyssna på vad de har att säga samtidigt som man be-
höver kunna sätta gränser. Jag tycker även att man 
som chef ska ha ett prestigelöst förhållningssätt. 
Sedan behöver man vara mycket ute i verksamhe-
terna, möta brukare, tala med personal och på så 
sätt skapa goda relationer. Speciellt nu i början, när 
jag är ny, är det extra viktigt. 
Är det viktigt att känna till brukarna och deras behov?
– Det är viktigt att jag som chef har förståelse för 
målgruppen, vilka behov de har och hur komplext 
arbetet med dessa behov är.
Kan det inte bli problem när du, som är ung och trots 
allt ganska oerfaren, kommer till en arbetsplats och möter 
personal som är äldre?
– Det är viktigt att ha bra relationer till både brukare 
och medarbetare. Att de känner tillit till mig. Som 
chef är byggandet av relationer det viktigaste. Och 
visst, jag är ju ganska ung – men jag har inte upplevt 
något negativt på grund av det. Jag kan förstå att 
någon kanske tänker: ”Nu kommer hon, ung och 
orutinerad och själv har jag jobbat här jättelänge 
och vet hur det ska vara”. Då tänker jag att jag ska 
visa framfötterna och försöka göra så gott jag kan. 
Jag tänker även att ett framgångsrikt ledarskap inte 
nödvändigtvis speglas i hur gammal man är. Sedan 
är jag ju inte helt grön inom socialt arbete. Jag har 
jobbat både med personlig assistans, inom social-
tjänsten, särskolan och kriminalvården.
Tycker du att du har tillräckligt med kunskaper för det 
här jobbet?
Man blir ju aldrig fullärd i. Oavsett om man arbetat 
i 20 år i det här yrket så tror jag att man lär sig något 

Catrin Öberg, 25 år.

Utbildning: Snart färdig socionomutbildning 3,5 år. 

Erfarenhet: bl.a. arbetat som personlig assistent (3 år) och 
inom Socialtjänst (1,5 år)

Ansvarsområde: 
Servicebostad enl LSS. 14 personer bor där. 8 personer anställda 
varav 7  heltider och två deltid.

Servicebostad enl LSS. 14 personer bor där. 6 personer anställda 
på heltid.

nytt varje dag. . Det viktiga är att man vill utvecklas och 
att man har en god självinsikt.
Skulle du säga till dina kompisar på socionomprogrammet 
att det här är ett bra jobb?
Ja, det skulle jag göra. Men för den som börjat på so-
cionomprogrammet direkt efter gymnasiet och inte 
har någon arbetslivserfarenhet skulle jag nog avråda 
att börja som enhetschef. För jag tror att man behöver 
lite arbetslivserfarenhet innan man börjar jobba som 
chef.
Får du ett bra stöd i ditt arbete?
Ja, alla mina kollegor här är jättestöttande. Det är 
inget problem att be om hjälp när man behöver. 

Text och foto: Hans Hallerfors.

Enhetschefen
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När det finns brister i LSS-verksamheterna 
rör det sig oftast om:

Uteblivna insatser, dåligt bemötande 
eller dålig handläggning

Inger Larsson har, som inspektör på IVO, sett många 
exempel på dåliga verksamheter. Men hon vet också 
vad som kännetecknar dem som är bra: 
– Utbildad och kompetent personal, ett tydligt upp-
drag för personalen och ett nära ledarskap. 

I slutet av oktober uppmärksammade SVT:s Upp-
drag Granskning kvalitetsbristerna i LSS-verk-
samheter runt om i landet. Berättelserna var hår-

resande och i flera fall mycket sorgliga. Till sin hjälp 
hade Uppdrag Granskning tagit tusentals anmälning-
ar till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Inger 
Larsson, inspektör och nationell ämnessamordnare 
för området personer med funktionsnedsättningar 
på IVO, menar dock att programmet, sett som en be-
traktelse av LSS-verksamheterna i landet som helhet, 
blir något missvisande.

– Lex Sarah-anmälningarna är ju ett eländesläsande 
eftersom de visar på alla tokigheter som har begåtts. 
Jämfört med alla verksamheter som finns i landet blir 
det ändå inte en så hög procent. Men det spelar ju 
ingen roll när det går så illa i vissa enskilda fall.

Kvaliteten, menar hon, varierar mycket mellan olika 
verksamheter:

– Många verksamheter är väldigt bra men andra 
mindre bra. Så det är ett väldigt spann. Det är ju något 
man kan fundera över vad det beror på…

Ingen utveckling som går att se
Jämfört med andra verksamhetsområden, exempel-
vis äldreomsorgen, görs relativt sett många lex Sarah- 
och klagomålsanmälningar inom LSS-verksamheter-
na och Inger Larsson kan inte se någon förändring 
av antalet. 

– Det är nog det samma. Det handlar mycket om 
bristande kompetens och mycket om bemötande. Det 
är de stora delarna. Och naturligtvis svårigheten att 
rekrytera personal. Men det är ju inget nytt. 

LSS har ändå funnits i över 25 år, verkar det inte som att 
kunskapen ökat?

– Det är svårt att säga. Att det är många anmälningar 
kan också bero på att den generation som växer upp 
nu är mer benägen att klaga när man inte är nöjd. 
Men jag har ingen evidens för att säga att det beror 
på det ena eller det andra. 

Hur en anmälan behandlas
En anmälan till IVO kan behandlas på tre olika sätt:
1. Anmälan sparas – ingen åtgärd
Om bristen inte anses vara så allvarlig, tackar de en-
dast anmälaren och klagomålet sparas. 

– Det finns naturligtvis en del personer som ligger 
på och skickar in jättemånga anmälningar som det 
kanske inte alltid finns grund för. Men om det sedan 
dyker upp anmälningar på samma verksamhet från 
flera olika håll kan vi göra en annan bedömning. Så 
vi sparar på anmälningarna och gör riskbedömningar 
med viss regelbundenhet. 

2. Verksamheten får själv ta ansvar
Den andra typen av åtgärd är att IVO vänder sig till 
den anmälda verksamheten och begär att de själva ska 
rätta till problemet. 

– Då skickar vi en kopia på anmälningen direkt till 
verksamheten för att det i första hand är den som ska 
ta hand om och åtgärda bristerna genom sitt systema-
tiska kvalitetsarbete.

Hur vet ni att de genomför de åtgärder ni förväntar er? 
– Det vet vi inte, men vi håller på med ett projekt 

just nu där vi åker till de berörda verksamheterna och 
tittar på vad de gjort med klagomålen som vi skickat 
över. Det projektet är klart framåt årsskiftet. 

3. Utredning och eventuell inspektion
En tredje väg är att IVO startar en utredning. Det är 
vid fall som bedöms som allvarligare eller då det kom-
mit flera eller upprepade anmälningar. Det innebär i 
regel att IVO gör en inspektion. 

Inger Larsson säger att de har tre olika perspektiv 
när de gör sina inspektioner: ett brukar-, ett personal- 
och ett ledningsperspektiv och genomför separata 
intervjuer med representanter från varje nivå. Inger 
Larsson säger att det brukar vara en bra temperatur-
mätare på hur väl verksamheten fungerar. Ibland 
spretar berättelserna väldigt säger hon. 

– Ledningen kan påstå att det är si eller så och säga 
att ”vi har de och de rutinerna” men när vi pratar 
med personalen så känner de inte till de rutinerna. 
När berättelserna tvärtom hänger ihop och det finns 
en samsyn borgar det oftast för att det är en bättre 
kvalitet.

11
fortsättning på nästa sida.
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Gör ni också oanmälda besök?
– Ja det gör vi. Då kommer vi in mitt i verksamheten 

och ser vad som pågår. Det kan bekräfta att vissa saker 
inte fungerar. Å andra sidan får vi ibland inte svar på 
de frågor vi har med oss för att det kanske är två vika-
rier som jobbar. Så ofta måste man komplettera med 
en anmäld inspektion för att träffa ledningen. 

Uteblivna insatser, dåligt bemötande 
och dålig handläggning
De anmälningar som IVO får in handlar enligt Inger 
Larsson generellt om brister på tre olika områden: 
uteblivna insatser, dåligt bemötande och dålig hand-
läggning. Dåligt bemötande kan handla om många 
olika saker.

– Ofta beror det på att personalen inte har kom-
petens att bemöta personerna på ett korrekt sätt. Att 
man till exempel inte förstår vikten av struktur i be-
mötandet av personer med autism. 

En hel del klagomål säger Inger Larsson handlar 
fortfarande om mästrande och fostrande bemötande. 

– Man kan ha en belöningspedagogik, att man säger 
att ”om du inte gör si eller så får du inte det här eller 
det här”. Socialstyrelsen har varit tydliga och sagt att 
det är olämpliga metoder för personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar eftersom man har svårt att 
förstå sambanden mellan konsekvens och handling.

Allvarligare är då verksamheter där det förekom-
mer bestraffningar. Inger Larsson tycker sig se att 
de har minskat. Däremot förekommer fortfarande 
olika typer av begränsningsåtgärder på en del ställen. 
Ibland kan inspektörerna bli förvånade över uppfin-
ningsrikedomen. 

– Lås på alla möjliga dörrar, på kylskåp och köks-
luckor. Både i gemensamma utrymmen och inne hos 
de boende. Det kan kanske ha varit befogat som en 
skyddsåtgärd under en period men sedan har det bli-
vit kvar av ren slentrian. 

Tas emot på olika sätt
Inspektörerna möter olika reaktioner på sina inspek-
tioner.

– Det är inte ovanligt att man intar en försvarspo-
sition, eller att en verksamhet förnekar att det före-
kommer brister men sedan ändrar sig när vi kommer. 
Ibland är problematiken väl känd för dem också och 
något de själva tampas med. Men det har aldrig hänt 
att vi inte blivit insläppta.

Tror du att det går att mörka brister för er? 
– Det kan ju kanske ha förekommit. Bemötande-

frågorna är inte lätta att inspektera eftersom det är 
svårt att inhämta brukarnas perspektiv. Ibland kan 
brukarna bekräfta att det är som personalen säger, 
men alla har ju inte den förmågan. Så det är omöjligt 

Inspektör Inger Larsson, IVO.

12

Tre nycklar till en bra verksamhet enlig Inger Larsson

Utbildning

”På många ställen kräver man omvårdnads- och undersköterskeut-
bildning. Men är det verkligen rätt utbildning för det här jobbet? Jag 
skulle vilja se en inriktning på personal med en utbildning som är mer 
inriktad mot funktionsnedsättningar och intellektuella funktionsned-
sättningar och personal med pedagogisk utbildning.”

Tydligt uppdrag för personalen

”Uppdraget handlar om brukarnas rätt till inflytande och delaktighet, 
inte minst vid planeringen av stödet. Även möjligheten att över tid ge 
insatser och stöd utfört på ett annat sätt i takt med individens och 
samhällets utveckling. Jag tänker också på behovet av uppföljning 
från handläggaren för att den vägen förtydliga uppdraget”.

Närvarande ledarskap

”Idag är det vanligt att en föreståndare har fyra verksamheter eller fler 
och då kan det vara svårt att hinna med att verkligen leda verksam-
heten jämfört med om en föreståndare har en eller två verksamheter.”
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att veta om vi någon gång har mött någon som lurat 
upp oss på läktaren.

Rättsosäker myndighetsutövning
Många anmälningar rör inte mötet med brukarna 
utan handlar om dålig eller rättsosäker myndighets-
utövning.

– Då tittar vi mest på hur ansökan hanterats, om det 
varit rimliga handläggningstider, vilket beslut man 
har tagit och om den hanterats på ett rättssäkert sätt. 
Där finns en större tydlighet eftersom allt dokumen-
teras och man kan följa flödet, säger Inger Larsson. 

Sanktioner
IVO:s kraftigaste sanktion gentemot en verksamhet 
är, om det är fråga om en privat eller enskild verksam-
het, att återkalla ett tillstånd. När det gäller kommu-
nal och landstingsverksamhet är den kraftigaste sank-
tionen att utdöma vite. Men det är en mycket ovanliga 
åtgärder, de sker inte mer än någon enstaka gång per 
år. Det händer också att inspektörerna upptäcker en 
rent olaglig verksamhet. Då  polisanmäler man den. 
Också det är ovanligt. 

– Vi försöker ju i första hand skriva åtgärdsbeslut att 
”här brister det så nu får ni en viss tid på er att räta upp 
det här och sedan återkomma till oss med en redovis-
ning för vad ni tänker göra”. Och vissa verksamheter 
kommer snabbt på banan, medan vi får hänga i lite 
längre med andra och komma på tillsyn igen ett par 
år senare och se om det blivit bättre. 

Om man är missnöjd med IVO:s beslut kan man gå 
vidare till JO, Justitieombudsmannen.

– Visst förekommer det att folk inte är nöjda med 
våra beslut men det är en otroligt liten del av alla be-
slut vi fattar som går till JO, säger Inger Larsson.

Inspekterar barn och ungdomsboenden
Det finns lagkrav på att IVO ska inspektera samtliga 
barn- och ungdomsboenden en gång per år. 

– Man vill försäkra sig om att barn och unga som 
inte bor i föräldrahemmet, har det bra. Det gör att vi 
åker ut till alla, både bra och dåliga, När uppdraget 
började och vi kom ut i verksamheterna såg vi vissa 
brister, att de till exempel inte förstått att man var 
skyldig att dokumentera eller inte hade kännedom 
om lex Sarah. Det gjorde att de fick jobba med de 
frågorna och förbättra sig. På vuxensidan så ser vi att 
de bristerna finns kvar. 

Skulle det då inte vara idé med regelbundna besök på alla 
boenden?

– Det är förstås en resursfråga. Men vi skulle gärna 

se mer förebyggande aktivitet från vår sida. Tillsyn 
sker ju oftast efter att saker och ting har hänt. 

Fel utbildningskrav
Inger Larsson menar att bristande kompetens ofta är 
orsak till de brister som IVO möter. Hon menar att 
man inte i tillräckligt hög grad definierat vilken sorts 
utbildning som behövs i LSS-verksamheterna. För att 
få arbete krävs ofta omvårdnadsutbildning eller un-
dersköterskeutbildning och hon anser att man tappat 
kunskap om funktionsnedsättningar. 

– Förr fanns det en riktad grundutbildning och en 
påbyggnadsutbildning för arbete med personer med 
utvecklingsstörning. 

Socialstyrelsen har gett ut en skrift i ämnet, Rätt 
kompetens i verksamheter för personer med funktionsned-
sättningar. 

– Den säger vad som behövs och vad som krävs. Men 
sen är det väl lite si och så med hur man matchat det 
och hur man tagit fram utbildningarna.

Men hon tycker sig se en ljusning.
– Det finns nu gymnasiala stödpedagogutbildningar 

som är inriktad på arbete i LSS-verksamheter. 
Erik Tillander.

13

IVO, Inspektionen för vård och omsorg
IVO är en statlig myndighet som sköter kontroll och tillsyn av 
LSS-verksamheter, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. IVO 
har avdelningar i Umeå, Örebro, Stockholm, Jönköping, Göte-
borg och Malmö. 

Lex Sarah-rapport: 
Som anställd inom en LSS-verksamhet är man skyldig att rap-
portera om man ser ett missförhållande eller ett misstänkt miss-
förhållande i den verksamhet där man jobbar. Rapporten ska 
lämnas till närmaste chef som sedan är skyldig att dokumentera, 
utreda och avhjälpa missförhållandet eller det misstänkta miss-
förhållandet.

Lex Sarah-anmälan:
Om huvudmannen i sin tur anser att missförhållandet är allvar-
ligt är man skyldig att anmäla detta till IVO. För detta finns en 
särskild blankett på IVO:s hemsida.

Andra klagomål:
Även brukare, gode män, anhöriga eller andra kan anmäla miss-
förhållanden i en verksamhet till IVO. Man kan skriva brev eller 
använda en blankett på IVO:s hemsida. Läs mer på IVO.se
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”Kvalitetssäkring 
är ett horribelt ord!”

”Kvalitetsarbetet 
handlar därmed 
inte längre om 
en komplex 
verklighet utan 
bara om det 
som låter sig 
planeras, följas 
upp och mätas 
på ett enkelt sätt. 
Det innebär att 
det som inte kan 
mätas inte heller 
är synligt. 
Sådant som 
vårdpersonalens 
förmåga till 
empati och 
lyhördhet 
försvinner från 
dagordningen”

Ur boken ”Det 
omätbaras renässans”

Jonna Bornemark är skoningslös i sin kritik mot försöken att genom olika mätmetoder 
skapa kvalitet inom människovårdande yrken. ”Kvalitetssäkring är ett horribelt ord. Verk-
lig kvalitet kan inte säkras”, säger hon bestämt. ”Istället borde vi fråga oss vad kvalitet är. 
Då måste man gå ner på individnivå och då finner man att den verkliga kvaliteten alltid 
utvecklas. Den kan man inte säkra.”
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Jonna Bornemarks bok ”Det omätbaras renässans” 
har rönt stor uppmärksamhet i media. Det är som 
om hon fått syn på något som länge legat och grott 

i samhället och inte minst inom de offentliga verk-
samheterna som är inriktade på vård och omsorg. 
Många har känt att det är något som gått alldeles fel 
i utvecklingen.

– Det var mina studenter på Centrum för praktisk 
kunskap vid Södertörns högskola som väckte min ny-
fikenhet, berättar hon. De flesta kommer från olika 
verksamheter i offentlig sektor. Där har, under de se-
naste 20 åren, alltmer av verksamheterna kommit att 
drivas utifrån olika styrmodeller som sammantaget 
går under beteckningen New Public Management, 
NPM*. En verksamhet som tidigare byggde på an-
svarstagande och tillit har alltmer kommit att styras 
av marknadslogik. För att detta ska kunna fungera har 
man skapat kontrollinstanser och alltmer detaljerade 
mätmetoder.

Att spegla vår tid 
Jonna Bornemark är inte för inte filosof. För att hitta 
ett sätt att förstå dagens verklighet tog hon bland an-
nat hjälp av två renässansfilosofer: 

• Nicholas Cusanus 1401–1464
• Giordano Bruno 1548–1600
Det låter kanske långsökt, men för Jonna Borne-

mark är det just detta som är vägen till förståelse av 
den tid vi lever i: att kunna spegla den i gångna tiders 
idéer och tänkesätt.

– Cusanus hjälpte mig att se det som skavde i den 
verksamhet som mina studenter berättade om, säger 
hon. Han har dels en teori om icke-vetandet, dvs det 
som vi inte känner till. Idag uppfattar vi det som kun-
skapsbrist, d v s som saknade pusselbitar i vårt vetande. 

Målet i en sådan världsbild är ett komplett pussel där 
världen är fullständigt förklarad. Men hos Cusanus 
är icke-vetandet det som finns bortom våra horison-
ter, bortom det vi känner till och det pekar mot nya 
möjligheter. I varje individ finns aspekter som inte är 
generella. Det innebär att vi aldrig helt kan fånga in 
individen med vårt vetande. Vårt mänskliga språk och 
vårt förnuft matchar helt enkelt inte verkligheten på 
något perfekt sätt.

Ratio och Intellectus
Därför delar Cusanus upp kunskapen i två delar: ratio 
och intellectus. Där ratio står för det som går att mäta, 
beräkna och kartlägga. Och intellectus det som mer 
handlar om vad som ska mätas, varför det ska mätas 
och vad som egentligen är meningen med alltihopa. 

– Ratio handlar till exempel om det som vi kallar för 
evidens, det som vi på vetenskaplig väg kan utvärdera 
och redovisa med hjälp av staplar och diagram, säger 
Jonna Bornemark. Inom t ex sjukvården har möjlig-
heten att kunna mäta effekten av olika behandlingar 
inneburit ständiga förbättringar. Problemet är att ra-
tio alltmer kommit att prägla hela vårt samhälle. 

Förpappringen
Detta har skapat en rad problem.

Det första är förpappringen. Behovet av att mäta 
och kontrollera har inneburit att allt mer fokus läggs 
på att fylla i papper som ger en falsk känsla av kontroll 
och trygghet hos beslutsfattarna. 

– Men papperna tar ju en massa tid! säger Jonna 
Bornemark. Vilket till exempel innebär mindre tid 
inom de människovårdande yrkena för de mänskliga 
relationer som är den verkliga kvaliteten i arbetet.

* New Public Management (NPM), på svenska ungefär ny offentlig verksamhetsledning, är ett samlingsbegrepp för organisatoriska 
och styrningsrelaterade reformer inom den offentliga sektorn som är anpassade till det privata näringslivet. De utgår från en mål-
styrning och kräver hård granskning. De har inneburit ett ökat användande av prestationsmått, utvärderingar och dokumentation. 
Dessutom privatiseringar och marknadsanpassning.

Nicolaus Cusanus, 1401–1464 var kardinal, teolog och jurist 
men också filosof, matematiker och astronom. Inom vetenska-
perna var han långt före sin tid; t.ex. hävdade han en heliocen-
trisk världsbild (att solen, inte jorden, är centrum i solsystemet) 
100 år före Galileo. Som teolog försökte han finna en gemensam 
kärna i alla religioner och han var en stark företrädare för en res-
pektfull dialog mellan olika religiösa traditioner, såsom kristen-
dom och islam.

Giordano Bruno, 1548 – 1600 är en italiensk präst, poet och 
filosof. Han hävdade bland annat att universum är oändligt 
och innehåller oändligt många världar. Bland annat på grund 
av denna, i vår tid inte särskilt kontroversiella hypotes, blev han 
arresterad av inkvisitionen och 1592 skickades han till Rom där 
han hölls han fången i 8 år och slutligen brändes på kättarbål. För 
många har han blivit en martyr för vetenskapens sökande efter 
sanning samt yttrandefrihet. 
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Vi blir mer fjärrstyrda
Att vi lägger allt mer fokus på det som kan mätas inne-
bär enligt Jonna Bornemark, också att vi blir allt mer 
fjärrstyrda av manualer mm. 

– Arbetet inriktas på att uppfylla de mål som arbets-
ledningen föreskriver ska mätas. Vi blir helt enkelt 
mindre ansvarstagande vilket, om det dras till sin yt-
terlighet, är farligt. Det är när det personliga ansvars-
tagandet försvinner och man definierar sitt jobb som 
att bara lyda order, som det kan gå riktigt illa. 

Kvalitetsbegreppet
Genom mätbarhetskraven har också kvalitetsbegrep-
pet blivit fullständigt urlakat, anser Jonna Bornemark. 

– Det finns något viktigt i begreppet kvalitet som 
idag är helt glömt. Begreppet har kidnappats. Från 
att ha betytt en egenskap har det nu fått en betydelse 
som mäts i kvantitet. Men man kan inte kvantifiera 
kvalitet! Och kvalitetssäkring är ett horribelt ord! 
Verkligt kvalitetsarbete kan inte säkras. Det bygger på 
omdöme, situationskunskap och empati och det är 
saker som vi aldrig är färdiga med. Det är ingenting 
som vi kan mäta genom att säga att ”nu när har alla 
fått gå en kurs i empati har vi fullgjort kvalitetskraven 
i detta och säkrat att alla alltid kommer att bete sig 
empatiskt”. Det är något vi hela tiden måste arbeta 
med – genom att t ex tillåtas göra fel, vilket vi inte får 
idag när vi måste skyffla alla misstag under mattan. Vi 
behöver hitta fram till det självkritiska reflekterande 

Jonna Bornemark är född 1973 i Sundbyberg utanför Stockholm. Hon är docent i filosofi, lärare och 
forskare på centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Hon disputerade i teoretisk filosofi 
2010 på avhandlingen Kunskapens gräns – gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av 
transcendens och kroppslighet.

Böcker av Jonna Bornemark:

Kroppslighetens mystik. Volante förlag. 2015. 
268 sidor. Pris 191 kr.

Det omätbaras renässans. Volante förlag. 2018. 
304 sidor. Pris 208 kr.

  Numera är hon bosatt i Huddinge. Hon har tre barn, 18, 7 
och 5 år varav den yngsta har autism.
  – Jag har redan nu börjat undersöka var han skulle kunna 
gå i förskoleklass, berättar Jonna. Det visade sig vara be-
svärligare än jag trott. Han har ju svårt att klara av att gå i 
en vanlig klass med 30 elever, men någon annan förskole-
klass kan inte kommunen erbjuda. På papperet ska man ha 
kunskap om autism i skolan, men i verkligheten fungerar 
det inte. Se där, en bra illustration av vad det handlar om: 
Kommunen har alla rätt på papperet, men i verkligheten 
fungerar det inte riktigt.
  Och sedan kommer naturligtvis den viktiga frågan: Är du 
släkt med Gullan?
  – Jodå, skrattar Jonna Bornemark. Men på långt avstånd. 
Hon är gift med min farfars bror. Och båda var vi sommar-
pratare i radion 2017!
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arbetssättet. Och då får man inte tillåta sig att drun-
kna i pappren! 90% av kvaliteten ligger i de konkreta 
handlingarna kring den enskilde. 

Minsta möjliga insats
– Dessutom innebär dagens kvalitetsbegrepp att fokus 
läggs på kvalitet som ett sätt att försäkra sig om minsta 
möjliga insats. Att uppfylla de mätbara målen inne-
bär att man inriktar sig på den lägsta ribban. Kraven 
på dokumentation och mätbarhet gör att personalen 
blir osäker och drivs mot att fullfölja de mål som ma-
nualen anger, vilket inte behöver innebära att man 
gör ett bra jobb. 

Många vittnar om att minstanivån är det som är kra-
vet i arbetet: ska man få någon att duscha så är det 
viktiga att det blir gjort inte hur det görs. Därigenom 
motverkar ”kvalitetssäkrandet” ett verkligt kvalitets-
arbete som ju handlar om att man ska genomföra 
duschningen på ett bra och behagligt sätt. 

Vem är egentligen utförare?
För att denna mätbarhetskult ska kunna få ett genom-
slag krävs att vi omdefinierar begreppen. 

– Ta ett enkelt ord som utförare. Det borde ju rim-
ligtvis vara beteckningen på dem som utför själva ar-
betet! Istället har man omformulerat denna betydelse 
så att det idag är den som anställer personalen som 
betecknas som ”utförare”. Det är ju väldigt konstigt!

Pedanterna har tagit över!
Mätbarhetskulten har också uppmuntrat vissa män-
niskotyper, de som med Cusanus ord är mer lagda åt 
ratio än åt intellectus. Det är här den andra medeltida 
filosofen kommer in, Giordano Bruno. Han byggde 
vidare på Cusanus arv och kallar dessa personlighets-
typer för pedanterna och menar att de styrs av meka-
niskt tänkande och logisk rigiditet. 

Men är inte motsatsen rent flum? frågar jag.
– Då måste vi nog undersöka det där begreppet 

flum, säger Jonna Bornemark som den filosof hon är. 
Kanske är det flummet som gör att vi över huvud taget 
kan räkna? Hursomhelst måste vi ju ändå fråga oss vad 
som är viktigt. Vad ska vi räkna? Vart är vi på väg? Vilka 
är vi? Alla dessa frågor som vi måste ha ett förhållande 
till om vi ska kunna komma vidare. Och det är nog 
dessa oundvikliga frågor som man idag kallar ”flum”. 
Det säger ganska mycket om vår kultur!

Enligt Jonna Bornemark har pedanternas uppta-
genhet med det mätbara också snedvridit vårt sätt att 
förhålla oss till oss själva och varandra. 

– Ja, skrattar Jonna Bornemark, man kan ju se hur 
vi till och med börjar mäta oss själva eftersom det ger 
en känsla av kontroll, Stegräknare, pulsräknare och 
klockor som mäter hur många timmar vi sovit. Folk 
vill ha full koll!

Goda tankar i början
Främst har det varit privatiseringarna som har drivit 
på behovet av kvalitetsundersökningar och kontroll.

– Från början fanns det ju en hel del goda tankar 

runt utvecklingen mot allt fler företag inom offentlig 
sektor, säger Jonna Bornemark. Då fanns det ju kraf-
ter både från vänster och höger som stödde den här 
utvecklingen. Från vänster tyckte man att den offent-
liga sektorn blivit för byråkratisk. Att lägga ut verk-
samheterna på olika små företag och ideella stiftelser 
skulle skapa valfrihet och mer demokrati. Problemet 
är att det bara var högerns motiv som förverkligades. 
Genom de ökande vinstuttagen har mycket pengar 
runnit ut från verksamheterna. Det i sin tur har drivit 
på kraven på att i detalj kontrollera verksamheterna, 
vilket i sin tur driver på behovet av mätbarhet. Det är 
också behovet av ökad kontroll som ständigt riskerar 
att reducera verksamhetsutvecklingen till kontroll av 
olika miniminivåer. 

Men kanske har mätbarhetskulten börjat peaka nu? 
Jonna Bornemark tycker att hon ser sådana tecken.  

– Allt fler börjar kritisera de styrsystem som bygger 
på att man ska manualisera, evidensbasera formali-
sera våra relationer samhället. 

Passionerat förhållande
Även om det finns tecken i tiden på ”Det omätbaras 
renässans” så kvarstår Jonna Bornemarks grundkritik: 
Tonvikten på de generella insatserna har förminskat 
betydelsen av de mänskliga relationerna. Och där har 
hon tagit sin utgångspunkt i de medeltida filosoferna. 
Jonna Bornemark har ett passionerat förhållande till 
dessa filosofer.

– Cusanus är viktig för han har så mycket att säga om 
vår tid. Men Giordano Bruno är hetare och galnare. 
Genom honom får man syn på många saker!

Kan verkligen en medeltida filosof vara het?
– Javisst, skrattar Jonna. Historiska relationer kan 

som en kärleksrelation, som en förälskelse eller kan-
ske som att få barn. Man ser världen på ett nytt sätt, 
man blir beroende och man häpnar: ”men shit så här 
har jag inte tänkt förut”, tänker man. Men det gäller 
att kunna släppa sina invanda tankegångar, att ge sig 
själv tiden oavsett vart det leder.

Text och foto: Hans Hallerfors.

”Men det samtida ratiosamhället när en 
dröm om en total kunskap och därmed en 
total kontroll. Och vi har uppfunnit vår allie-
rade i drömmen. Under Cusanus och Brunos 
tidsepoker var det änglarna som utgjorde 
den mytologiska plats varifrån alla världens 
aspekter blir synliga, eller om inte alla, i alla 
fall många fler aspekter än vad människan 
klarar av att uppfatta. Idag intar ofta datorn 
denna position. Datorn klarar av att 
hantera siffror i enormt mycket större ut-
sträckning än människan, och i en kultur 
där allt kan omvandlas till siffror är det 
också datorn som är Gud.”

Ur  boken ”Det omätbaras renässans.
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A tt leva med en intellektuell funktionsnedsätt-
ning är – i högre grad än vad som gäller för 
andra – att leva med rädslor.

 

Man är rädd för att inte förstå och att göra fel.
Man är rädd för att misslyckas och få problem.
Man är rädd för att bli retad och mobbad.
Man är rädd för att skapa besvikelse hos sina närstå-

ende bara genom att vara den man är. 
Man är rädd för att inte få den hjälp som man vet 

att man behöver.
Man är rädd för att bli utsatt, förnedrad och tillin-

tetgjord.
Ett bra stöd hjälper till att hantera rädslorna. Ett 

bra stöd skapar självkänsla, mod och tillförsikt. Ett 
bra stöd fungerar som en plattform varifrån det blir 
möjligt att komma över rädslorna och ta de viktiga 
stegen för att förverkliga de egna önskemålen och 
drömmarna.

Ibland kan stödet handla om mer komplicerade 
frågor, som att skapa en hållbar struktur kring en 
person som drivs av stor oro och ångest. Och ibland 
kan det röra sig om enkla, men livsviktiga saker, som 
att man inte kan lämna vissa personer med funktions-
nedsättning ensamma i badkaret. 

SVT:s program Uppdrag Granskning visade den 31 
oktober vad som händer när stödet inte fungerar på 
något plan. För de som är yrkesverksamma inom LSS-
verksamhet är det förnedrande att möta exempel på 
missbruk av den egna yrkesrollen. De som inte klarar 
av att se till så att de som är beroende av vårt stöd inte 
far illa, förstör också för dem som gör ett bra jobb. 
För hur ska man skapa respekt kring detta viktiga ar-
bete om man inte förmår upprätthålla de grundläg-
gande yrkeskraven?

Att skapa lugn och trygghet i LSS-stödet är ett in-
dividuellt ansvar för alla som är yrkesverksamma. 
Men det är också ett arbetsgivaransvar. Personalen 
behöver stöd i form av en engagerad och närvarande 
arbetsledning. Man behöver tid till samtal och reflek-

Hans Hallerfors är redaktör 
och ansvarig utgivare för Intra. 

Att arbeta med rädslor
tion i arbetsgruppen, man behöver handledning och 
internutbildning, man behöver kunskaper och erfa-
renhet för att kunna vara detta stöd som så innerligt 
väl behövs. Och man behöver tid.

Det är detta som är kvaliteten i LSS-verksamheter-
na. Det insiktsfulla stödet som personalen förmedlar.

Det stödet går inte att mäta. Det har Jonna Borne-
mark rätt i (sid 12). Det finns inga som helst mätmeto-
der som kan avspegla den mångfasetterade och kom-
plexa verklighet som utspelar sig i relationen mellan 
yrkesverksamma och de som behöver stöd. Man kan 
inte mäta tillit, man kan inte mäta snällhet (ett viktigt 
ord eftersom det är just ”snällhet” som de som tar 
emot stöd anger som den viktigaste egenskapen hos 
personal) och man kan inte mäta förmåga att skapa 
hopp.

Därför är de styrmodeller och kvalitetsundersök-
ningar som idag pressas ner på LSS-verksamheterna 
i bästa fall helt meningslösa. I sämsta fall försämrar 
de stödet genom att de ger upphov till en massa pap-
persarbete som stjäl tid från de viktiga uppgifterna. 
De skapar förvisso en känsla av kontroll hos den allt-
mer svällande byråkrati av kontrollmyndigheter, be-
ställarkanslier och olika chefsnivåer inom privat och 
offentlig verksamhet. Men det är en känsla som inte 
har något med den faktiska verkligheten att göra.

Dessa mätmetoder används också som reklam för att 
få nya kunder – det ger ju ett seriöst intryck när man 
beskriver hur man arbetar med ”kvalitetskontroller” 
och brukarundersökningar när man lägger anbud på 
nya verksamheter. Men det är bondfångeri.

Vi behöver bra utbildningar, yrkestitlar med utbild-
ningskrav och en närvarande, kunnig och engagerad 
arbetsledning. Men istället håller vi på att skapa ett 
system där inställningen till att ge professionen möj-
lighet att arbeta och tilliten till att de gör ett bra ar-
bete alltmer ersätts av kontroll och misstro. Det ska-
par i förlängningen osäkerhet och rädsla också hos 
de anställda.

Det är fel väg att gå. 
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D enna märkning kallas ”arbetsidentifi-
kation kommuner och landsting” (AID-
KL) och är en överenskommelse på 

central nivå mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och arbetstagarnas parter. 

AID-KL utgör underlag för allmän informa-
tion om lönestrukturer, lönelägen, löneutveck-
ling och sysselsättning på nationell, regional 
och lokal nivå.

Den etikett som har funnits att tillgå för ma-
joriteten av dem som arbetar närmast den en-
skilde, har varit ”vårdare” som förklaras med tex-
ten: ”Utför vård-/omvårdnadsarbete (inklusive 
behandlingsarbete) vid gruppboende eller dag-
verksamhet”. Vårdare som titel betraktat är en 
rest från den tid då personer med funktionsned-
sättning skulle bo på stora institutioner, långt 
innan LSS-lagen kom 1994. Vårdare är också en 
grupp som i statistik slås ihop med vårdbiträde 
vilket inom olika verksamheter är personal som 

De nya AID-KL etiketterna är:
351030 Stödpedagog, funktionsnedsättning 

351031 Stödassistent/vårdare, gruppboende, funktionsnedsättning 

351032 Stödassistent/vårdare, dagverksamhet, funktionsnedsättning 

351033 Stödbiträde/vårdbiträde, habilitering, funktionsnedsättning 

351034 Boendestödjare, i hemmiljö, inom funktionsnedsättning

351035 Boendestödjare/skötare, behandlingsarbete i hemmiljö, inom socialpsykiatri 

351040 Personlig assistent

Dessa AID-KL etiketter beslutades om och ska användas sedan februari 2018. Den statistik som samlas 
in i november i år kommer för första gången att kunna särskilja funktionshinderområdets personal från 
Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård. Förklaringstexterna bakom varje etikett är också förändrad och 
motsvarar bättre det arbete som görs, t.ex. för Stödassistent: ”Stödjer personer med funktionsnedsätt-
ning med individanpassat vardagsstöd för att skapa goda levnadsvillkor”. Äntligen får funktionshinder-
området möjlighet att synas både med kvantitet och kvalitet på kommunernas medarbetare.

Att synliggöra 
funktionshinderområdet

inte har adekvat gymnasieutbildning. I statistik 
kan man alltså förledas att tro att funktionshin-
derområdets personal är outbildad.

Företrädare för funktionshinderverksamheter 
på olika ställen i landet har upprörts över, och 
försökt förmå parterna att ändra denna märk-
ning och på så sätt synliggöra området och kom-
petensen. Det har bland annat skett genom att 
flera kommuner/kommunalförbund tagit fram 
en gemensam titulatur för sin personal, något 
som startade i Göteborgsregionens kommunal-
förbund 2011. Många kommuner har följt efter 
och idag är stödassistent och stödpedagog tit-
lar som blir allt vanligare inom de kommunala 
verksamheterna. I takt med att titlarna blir mer 
homogena i landet har också SKL och arbets-
tagarparterna kommit överens om nya etiketter 
för området som nu möjliggör rätt märkning av 
anställningarna.

AnnBrith 
Davidson har 
arbetat med per-
sonalkompetens 
i nästan hela sitt 
yrkesliv. Från att ha 
varit chef på olika 
nivåer i olika kom-
muner, jobbar hon 
sedan ett år tillbaka 
som utvecklingsle-
dare för funktions-
hinderområdet i 
Göteborgs stad.

Det kommunala stödet till personer med 
funktionsnedsättning har alltsedan kommu-
nen tog över från landstinget varit osynlig-
gjort i all personal- och lönestatistik. Det går 
helt enkelt inte att veta hur många medar-
betare som arbetar inom funktionshinder-
området. Det beror på att den märkning av 
anställningar som görs i kommunen inte 
särskiljer personal inom funktionshinderom-
rådet från övrig hälso- och sjukvård. 

Av AnnBrith Davidson
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Det finns stora kunskapsbrister om personlig as-
sistans, även bland myndigheter som arbetar med 
frågan. Det är främsta orsaken till att regeringen 
tillsatt en utredning om yrket, menar utredaren 
Lars Lööw. Dessutom är det länge sedan reformen 
genomfördes.
– Mycket har hänt sedan dess, säger Lars Lööw.

L ars Lööw kallar utredningen ett kunskapsupp-
drag. 

– Det handlar om kartläggning och att få 
bättre koll på läget. Det finns på sätt och vis en del 
kunskap men den är ganska gammal och det gäller 
även de myndigheter som jobbar med de här frågor-
na. 

Personlig assistent – ett speciellt yrke
Att vara personlig assistent är på många sätt ett myck-
et speciellt yrke. En personlig assistent går inte till en 
vanlig arbetsplats utan istället till en annan persons 
hem.

– Som personlig assistent utför du arbetet på många 
olika ställen, hemma hos någon eller på någon an-
nans arbetsplats. Det är i stor utsträckning ett ensam-
arbete vilket medför en speciell utsatthet, säger Lars 
Lööw.

Minska konfliktytor
I assistansyrket finns en rad olika intressen som 
krockar, eller riskerar att krocka med varandra: den 
assistansberättigades behov, assistenternas rätt till 
ett tryggt arbete, arbetsgivares strävan efter att tjäna 
pengar etc. 

En av utredningens viktigaste uppgifter är att ”mins-
ka konfliktytor”. En sådan konfliktyta är den mellan 
assistansanvändarens behov av integritet och själv-
bestämmande och assistentens behov av en god ar-
betsmiljö. Lars Lööw tar ett vanligt förekommande 
exempel.

– När en assistansberättigad i en omvårdnadssitua-
tion ska lyftas i och ur en säng kan det till exempel bli 
en konflikt mellan hur den assistansberättigade vill ha 
det och vad arbetsmiljön ställer för krav. 

Olika behov
En del assistansanvändare har flera funktionsnedsätt-
ningar och en intellektuell funktionsnedsättning el-
ler autism. Men Lars Lööw värjer sig något mot att 
just den gruppen skulle sticka ut mer än andra. Han 
menar att det finns många olika målgrupper som har 
personlig assistans och att komplexiteten i yrket är 
stor. 

– Ibland är det vuxna och ibland är det barn, vissa 
behöver medicinskt stöd och andra inte. Och utgångs-
punkten ska alltid vara individens egna val.

På det viset uppstår många gränsytor och gränsdrag-
ningar som utredningen måste titta närmre på.

– När det till exempel gäller personer som behöver 
medicinskt stöd kommer vi in på gränsdragningen 
gentemot hälso- och sjukvården. 

Utbildning och kompetens
Utredningen ska också titta på kompetens, fortbild-
ning och introduktioner. Däremot inte på eventuella 
krav på grundutbildning. 

Det beror bland annat på att man inom personlig-
assistans-rörelsen är starka motståndare till utbild-
ningskrav på assistenter. De har varit rädda för en 
”professionalisering” av yrket som de tror kan leda 
till att de får assistenter som ”vet bättre” än den as-
sistansberättigade själv hur hen ska leva sitt liv. Samti-
digt vill företrädarna för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar ha utbildade assistenter för 
den målgruppen.

– Det är klart att det är olika förutsättningar men 
jag är säker på att vi inom utredningen kommer att 
få höra starka röster för båda perspektiven. Det finns 
organisationer som FUB och JAG som kommer att 
lyfta den gruppens intressen så jag är säker på att alla 
perspektiven kommer med. 

Gruppbostad eller assistans? 
Det finns många assistansanvändare som beskriver 
personlig assistans som den överlägset bästa av alla 
insatser som ges till personer med funktionsnedsätt-
ningar och att den skulle kunna ersätta en hel del av 
de andra insatserna. Men Lars Lööw säger att alla de 

Assistansyrket utreds 

”Det handlar om att få bättre koll på läget”
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tio rättigheterna i LSS behöver behållas och utvecklas 
för att det ska fungera så bra som möjligt.  

– Min utgångspunkt är att vi behöver insatser som 
passar för var och en. Personlig assistans är en alldeles 
utmärkt lösning för många men inte för alla.

Många av dem som är starka anhängare av personlig 
assistans kan vara kritiska till gruppbostäder och me-
nar att det är en form av institution. 

– Som utredare är det inte meningen att jag ska säga 
så mycket om det, även om jag tycker en del. Jag anser 
kort sagt att båda insatserna behövs.

Lars Lööw poängterar att själva LSS-insatsen heter 
Boende med särskild service och säger att det är för stort 
fokus på just gruppbostad.

– Det skulle kunna finnas en ännu större variation än 
mellan gruppbostad och servicebostad. Om jag bara 
talar utifrån att jag är pappa till Carl Fredrik så tror 
jag att en annan boendeform skulle hjälpa honom att 
utvecklas mer än vad personlig assistans skulle göra.

Starka röster
Klart är att det finns många olika intressen som ris-
kerar att krocka med varandra inom den personliga 
assistansen. Det är många olika aktörer som strider 
för sin sak och alla söker stöd i olika lagar, till exem-
pel LSS och Arbetsmiljölagen. De olika parterna är 
också företrädda av starka organisationer; funktions-
hinderrörelsen, facken och arbetsgivarorganisatio-
nerna som bevakar respektive parts intressen. Men 
Lars Lööw tror det kommer att gå bra.

– Jag tror att alla är medvetna om att konfliktytorna 
finns och att det finns en gemensam bild av att de bör 
minska i antal. I de samtal jag har haft hittills så upp-
lever jag att alla välkomnar utredningen och att det 
finns ett gemensamt önskemål att tydliggöra ett antal 
saker. Jag skulle ha mycket svårare att sova om jag var 
LSS-utredare nu, kan jag säga.

Erik Tillander

Översyn av yrket personlig assistent
Utredningen ska undersöka personliga assistenters ar-
betsvillkor, belysa möjligheterna till introduktion och 
fortbildningsinsatser och vid behov föreslå åtgärder. 
Utredningen ska enligt direktiven inte föreslå ändringar 
i något som rör rätten till personlig assistans, i arbets-
miljörättslig lagstiftning, eller i frågan om grundutbild-
ningen för personliga assistenter. Den ska vara klar 15 
januari 2020. 

Personlig assistans
Personlig assistans är en av de 10 insatser personer 
med funktionsnedsättningar kan få enligt LSS, Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade. Per-
sonlig assistans är den insats som kostar samhället mest 
pengar vilket gjort insatsen omstridd. Vill man veta mer 
om personlig assistans så kan man läsa nättidningen 
assistanskoll.se som erbjuder en stor faktabas riktad 
till assistansanvändare, assistansanordnare och assis-
tenter.

Den pågående LSS-utredningen
Lars Lööws utredning kan sägas vara ett komplement 
till den pågående stora LSS-utredningen som startade 
2016 och ska presentera sitt resultat den 15 december 
i år. LSS-utredningen har varit mycket omstridd då di-
rektiven från början manade till besparingar på assis-
tansen.  Direktiven ändrades inför valet 2018. 

Personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar och assistans
Förutom FUB företräds gruppen av till exempel av JAG 
(Jämlikhet, Assistans och Gemenskap). JAG är en assis-
tansanordnare som bland annat riktar sig till personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar. 

Assistansyrket utreds 

”Det handlar om att få bättre koll på läget”
Lars Lööw
Lars Lööw är i grunden jurist och har ett långt förflutet inom funktionshin-
derrörelsen. Han började på FUB 1994 och har sedan dess bland annat varit 
ordförande i Handikappförbunden (nuvarande Funktionsrätt Sverige), chef 
för Handikappombudsmannen, HO, (som det hette innan det uppgick i Dis-
krimineringsombudsmannen, DO) och varit kommunikationsdirektör och 
utvecklingsdirektör vid Samhall. Han har en son med Downs syndrom.
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SVT Nyheter Väst berättade i oktober att en 
kaféägare i Mellerud klagat på att kom-

munen snedvrider konkurrensen genom att man dri-
ver tre kaféer där personalen har daglig verksamhet 
enligt LSS.

Det är en fråga som ofta kommer upp: Får daglig 
verksamhet utföra arbete som innebär att man erbju-
der tjänster (och ibland varor) till lägre priser än vad 
som hade varit fallet om det varit en privat verksam-
het? 

Kommunernas dagliga verksamheter har försökt 
lösa det genom att bara erbjuda tjänster på ställen 
där ingen annan vill etablera sig och genom att hålla 
marknadsmässiga priser. Men ibland, som i Mellerud, 
kan det inte hjälpas att man konkurrerar om kunder 
på olika villkor.

Det är 3 kap. 27 § i Konkurrenslagen som reglerar 
detta. Där står:

Staten, en kommun eller ett landsting får förbjudas 
att i en säljverksamhet ...  tillämpa ett visst förfarande, 
om detta

 1. snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsätt-
ningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, 
eller

 2. hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten 
eller utvecklingen av en sådan konkurrens.

Förbud får inte meddelas för förfaranden som är 
försvarbara från allmän synpunkt.
En kommun eller ett landsting får även förbjudas att 
bedriva en viss säljverksamhet i fall som avses i första 
stycket. En sådan verksamhet får dock inte förbjudas, 
om den är förenlig med lag.
Det framgår också av Konkurrenslagen att samma 

regler gäller för privata vårdbolag som bedriver daglig 
verksamhet som är skattefinansierad.

Konkurrensverket eller ett företag kan väcka talan 
mot kommunen vid Patent- och marknadsdomsto-
len om man upplever oschyst konkurrens. Men om 
det rör sig om en daglig verksamhet lär man inte ha 
någon framgång. Konkurrensverket förtydligar inne-
börden i paragrafens något snåriga formulering:

”Vid förfarandeförbud ska domstol väga det offentliga 
ändamålet med ett konkurrensbegränsande beteen-
de mot konkurrensintresset. Om domstolen anser att 
det offentliga ändamålet med ett beteende ska väga 
tyngre än konkurrensintresset är det konkurrensbe-
gränsande beteendet försvarbart och får inte förbju-
das.”
Hittills har inte heller något företag av konkurrens-

skäl kunnat stoppa en verksamhet som bedrivits av 
den kommunala dagliga verksamheten.

Peter Delden på Konkurrensverket menar ändå att 
kommunerna bör vara försiktiga med verksamheter 
som uppenbart snedvrider konkurrensen.

– Det är viktigt att ha en dialog med lokala närings-
idkare, säger han. 

Samtidigt tror han att Konkurrensverket skulle ha 
svårt att driva frågan till domstol med stöd av nuva-
rande regler.

Så Sophia Vikström, kommunchef i Mellerud, kan 
vara lugn. Daglig verksamhet kan fortsätta med att 
servera kaffe till medborgarna i Mellerud. Så här sä-
ger Sophia Vikström till SVT:

– Vi har haft daglig verksamhet där i flera år. För de 
som jobbar där betyder det jättemycket och handlar 
om personer som befinner sig långt ifrån arbetsmark-
naden som på detta sätt blir en del av samhället och 
det tycker jag är superviktigt.

     HH

Kan daglig verksamhet vara olaglig konkurrens?

”Verksamma inom socialtjänstens områden har 
länge efterfrågat ett samlande begrepp för alla 

de som får insatser från socialtjänsten”, skriver Social-
styrelsen som nu rekommenderar att man använder 
brukare för detta begrepp. 

Riktigt klart är det inte om man anser att detta be-
grepp också ska användas i LSS-verksamhet. Däremot 
tycker Socialstyrelsen att det ibland är bättre att man 
använder mer precisa begrepp som t ex assistansan-
vändare, arbetstagare i daglig verksamhet, gäst på 
korttidsboende, hyresgäst, person med ledsagarser-
vice, person med stöd av kontaktperson osv. 

Brukare ska det heta (tycker Socialstyrelsen) 

          och inte kund
Socialstyrelsen avråder också från ordet kund som 

samlande begrepp. Så här skriver man: ”Insatser från 
socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. 
Därför är kund, som används för att beskriva en av 
parterna i en civilrättslig relation inom det privata 
näringslivet, inte lämpligt att använda som samlande 
begrepp.”

Läs mer på Socialstyrelsens termbank,
www.socialstyrelsen.se
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Alexander Nilsson 

”Jag är en snart 24 år kille som arbetar 
på Framtiden i Kirseberg, Malmö, med 
hopp om att göra en förändring i samhäl-
let. I dagsläget studerar jag ett år framåt, 
men har tankar att återvända. På fritiden 
älskar jag att läsa böcker, och har själv 
planer att skriva en bok.”

N är LSS trädde i kraft år 1994 följde insatser med som skulle 
tillgodose brukarnas behov och garantera goda levnads-
villkor. Daglig verksamhet, som i dagsläget är en form av 

sysselsättning, var en av dem. Den skulle vara till för människor som 
har svårt för att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden, men 
även för att de skulle kunna vänja sig vid arbetslivet och utvecklas 
som individer.

För sex månader sedan, i april, blev jag inskriven på en sådan dag-
verksamhet här i Malmö, och det var kanske det bästa som har hänt 
mig sedan jag blev utredd för autism. Men rent ekonomiskt har det 
blivit en stor förlust, eftersom en dagslön är vad en bussresa kostar, 
och en lunch minst dubbelt så mycket.

Förr brukade det inte hindra mig. Ibland unnade jag mig nya kläder, 
en trevlig biokväll med nära och kära eller en god fika ute på stan. 
Men eftersom jag har nått den där åldern då det är rekommenderat 
att man är förutseende med sina besparingar, så har mina tanke-
banor förändrats och jag har blivit smärtsamt medveten om min 
ekonomi.

Nu kanske du tycker att jag är en sådan där snål liten jäkel, och det 
värsta är att du troligtvis har rätt. Alla mina intjänade pengar går 
direkt till sparkontot, medan jag försöker dra in på mina utgifter så 
gott jag kan. Vi i Malmö Stad har tur som får åtta kronor i timmen, 
men när lönen inte ens täcker resekostnaderna fram och tillbaka, ja, 
då tycker jag att man har all rätt att vara en sådan där snål liten jäkel.

Efter att ha pratat med mina kollegor har jag upptäckt att det är fler 
än bara jag som har det här problemet. Vi kom också fram till att 
den ständiga rädslan att bli diskriminerad för sitt funktionshinder är 
en av de främsta orsakerna till varför vi föredrar att stanna kvar.

I skrivande stund är daglig verksamhet den största insatsen inom 
LSS. Trots detta, och trots de ekonomiska orättvisorna som råder 
uppmärksammas det väldigt lite av svensk media. Om det inte hade 
varit för att flera kommuner höjer habiliteringsersättningen efter ett 
x antal protester skulle man nästan tro att vi inte är av intresse för 
politikerna längre, och att daglig verksamhet är något som drivs i 
skymundan.

Det borde snarare vara tvärtom, för i slutändan skulle det även 
gynna den svenska välfärden om vi som är inskrivna i en dagverk-
samhet fick en gedigen lön i stället för den summa som vi får nu. 
Jag kan förstås inte tala för alla andra som har ett funktionshinder, 
men jag tror att de flesta håller med mig när jag säger att någonting 
inte stämmer när Sveriges värsta mördare och förbrytare tjänar mer 
än vad vi gör.

Alexander Nilsson

Är vi dömda 
till fattigdom?

23
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Att personer med intellektuella funktionsnedsätt-
ningar inte idrottar eller motionerar i tillräcklig grad 
handlar inte om brist på motivation utan främst 
om att tillgängligheten är dålig. Det menar Helena 
Nordén som skrivit ett examensarbete i ämnet.

M ånga studier visar att ohälsan är betydligt 
större bland personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar och att de i högre 

grad är drabbade av livsstilsrelaterade sjukdomar. 
Man vet också att utövandet av idrott och motion är 
betydligt lägre i den gruppen. 

Helena Nordén, tidigare sportjournalist och nu 
projektassistent på Mittuniversitetet i Östersund, har 
uppmärksammat detta i examensarbetet Faktorer som 
påverkar fysisk aktivitet hos ungdomar och unga vuxna med 
utvecklingsstörning. 

Hon säger att de hon intervjuat ofta spenderar sin 
fritid inom hemmets fyra väggar och att beteendet 
etableras redan i unga år. Hon jämför med hur det 
var för henne själv då hon var liten:

– När jag ville börja spela fotboll så var det bara för 
mamma och pappa att ta kontakt med en förening el-
ler att anmäla mig till en fotbollsskola. Men så funkar 
det ju inte alltid för de här barnen...

”Den rena idrottsglädjen”
Helena Nordén har intervjuat åtta ungdomar och 
unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. 

– När de idrottar är det rena idrottsglädjen. Jag har 
levt i idrottens värld hela mitt liv, dels som aktiv dels 
som journalist, och har sett både fram- och baksidor. 
Att se de här personerna idrotta är garanterat en 
framsida!

Av intervjuerna framgår att problemen med för lite 
motion främst beror på brister i omgivningen och 
inte i bristande motivation hos dem själva. Tvärtom 
har Helena Nordén sett en mycket stor glädje hos 
dem som får chansen att idrotta. 

– De tycker idrott är kul men de känner sig ibland 
inte alls inkluderade. De vet kanske inte hur de ska 
göra eller vart de ska vända sig för att själva få chansen 
att vara med. De är inte vana vid att få synas eller få 
tycka eller tänka och är ofta beroende av de personer 
de har i sin närhet.

Bäst med integrerade verksamheter
Helena Nordén och hennes handledare Marie Ohls-
son, universitetslektor i Hälsovetenskap vid Mittuni-
versitetet, säger att de helst skulle vilja se mer integre-
rade verksamheter – att idrottsföreningarna ger plats 
och möjligheter för alla. 

– Men det krävs kompetens hos ledare för att kunna 
skapa enkla aktiviteter som skapar trygghet för alla. 
Barnen måste bli sedda på sina villkor, säger Marie 
Ohlsson. 

Viktigt att någon stöttar
Förutom tillgången på aktiviteter är det viktigt att 
personer i nätverket; boendestödjare, personliga as-
sistenter och anhöriga, är med och initierar och stöt-
tar. Dels för att få barnen och ungdomarna att komma 
igång men också för att få dem att fortsätta när de 
väl börjat med en fysisk aktivitet. Där menar Helena 
Nordén att det verkar som anhöriga bitvis spelar en 
avgörande roll.

– Flera av dem är mer aktiva hemma där de där har 
stöttning av syskon och föräldrar. När de till exempel 
bor på elevhem under veckorna sjunker aktiviteten 
eftersom de inte har samma skyddsnät där. 

Att få känna sig trygg
Marie Ohlsson berättar en sorglig historia om en 
flicka som blev illa behandlad på en innebandyträ-
ning.

– Några av de andra barnen hade använt henne som 
”måltavla” och skjutit bollar på henne och hon drog 

”Idrott när den är som bäst!”
Examensarbete om idrott och personer med intellektuella funktionsnedsättningar:
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därefter slutsatsen att innebandy aldrig är kul för ”då 
skjuter man bollar på mig och det gör ont.”  

Sådana upplevelser kan vi alla var med om, men vi 
kan ha olika förmåga att klara av dem. 

– När jag sett svaren från Helenas respondenter så 
har jag tänkt att det är ju så här vi alla känner men 
kanske inte vågar säga, menar Helena Nordén. Jag vill 
också känna mig trygg när jag går på gympa, jag vill 
inte heller känna mig utstickande och jag vill också 
vara bra på det jag gör. Det är naturliga saker. 

Hälsobegreppet diffust
För de flesta av oss bottnar vårt motionerande i kun-
skapen om att vi bör göra det för att det är nyttigt och 
bra för våra kroppar. Många av oss motionerar trots 
att vi kanske tycker det är jobbigt och tråkigt…

– På idrottslektionerna i skolan pratar man om häl-
sa och man kan till exempel säga att ”man ska inte 
äta socker för då blir man fet”. Men jag vet inte om 
personer med intelektuell funktionsnedsättning har 
förmåga till en djupare förståelse av vad det innebär, 
eller kan dra slutsatser i ett längre perspektiv, säger 
Helena Nordén.  

En annan studie har visat att hälsobegreppet är dif-
fust och svårt att förstå för en person med utvecklings-
störning.  

– Flera av dem säger att det är skönt att röra på sig 
men att därifrån koppla det till att må bra på längre 
sikt är det inte säkert att mina respondenter gör. 

Försummat forskningsområde 
Trots de negativa följderna av den stillasittande livs-
stilen för många personer med intellektuell funk-
tionsnedsättning så är det enligt Helena Nordén ett 
försummat forskningsområde. Hon berättar att de 
forskningsinsatser som görs ofta handlat om kvanti-
tativa projekt. De bekräftar den negativa bilden, men 
söker inte problemens orsaker.

– Man använder stegräknare och räknar och mäter 
aktivitetsnivåer och konstaterar att den här gruppen 
av människor rör sig mycket mindre än sina jämn-
åriga men det vet man ju redan. Det jag har velat ta 
reda på är vad det beror på. 

Tillräckliga kunskaper finns
Klart är att det redan nu finns tillräckligt med kun-
skaper för att motivera ett förändringsarbete inom 
LSS-verksamheterna och särskolan. Helena Nordén 
berättar om idrottslektionerna på en särskola hon be-
sökt där de helt och hållet anpassat innehållet så att 
det ska vara lustfyllt för ungdomarna.

– Det är schemalagt, det finns en struktur och det 
finns lärare och assistenter som är med och vet vad 
den här gruppen behöver. De har både konditions-
träning och är i nere i gymmet och alla tycker det är 
jätteroligt. Men att sedan ta det därifrån till att göra 
det utanför skolans värld verkar svårare.

”Måste vara glädjefyllt”
På frågan om vad som skulle göras för att få det att 
”hända utanför skolans värld” funderar Helena och 
Marie en stund och svarar sedan att det kanske skulle 
behövas en tydligare politisk styrning där idrott, mo-
tion och rörelse får ett större fokus. Men Marie Ohls-
son betonar att det måste vara lustfyllt:

– Det får inte ske med piska utan det måste vara 
något som är socialt och glädjefyllt!

     Erik Tillander.

”Idrott när den är som bäst!”

Helena Nordén och Marie Ohlsson.
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BÄTTRE

SKL
(Sveriges kommuner och landsting) 
har tagit fram en skrift som vill inspire-
ra till ett förbättrat hälsoarbete inom 

kommunernas LSS-verksamheter och i landstingens 
stöd till personer med funktionshinder. Författare är 
handläggare Anna Thomsson.

– Bakgrunden till mitt uppdrag är de alarmerande 
rapporter om ohälsa hos personer med funktionsned-
sättningar som kommit. Jag undersökte vilken forsk-
ning som fanns och om det fanns några positiva ex-
empel. Det jag kunde konstatera var att det ser väldigt 
olika ut i landet, stödet till ett hälsosammare leverne 
är verkligen ojämnt fördelat. Vissa kommuner är väl-
digt duktiga och gör ett bra arbete medan andra kan 
bli bättre.

Det går inte att tvinga någon att leva hälsosammare. 
Det handlar om ett långsiktigt motivationsarbete.

– Och det är viktigt att personalen föregår med gott 
exempel, när man t ex äter middag ihop.

Arbetet med att motivera personer inom LSS-verk-
samheterna till att leva ett hälsosammare liv är en vik-
tig kompetensfråga för personalen. 

Ett nytt studiematerial!
– Att kunna arbeta för förbättrad hälsa borde ingå 

som en del i den kompetens som man behöver i LSS-
verksamhet, säger Anna Thomsson. För att kunna 
ställa krav på personalen är det viktigt att de som arbe-
tar i gruppbostäder och dagliga verksamheter har bra 
utbildning och riktiga yrkestitlar. SKL har accepterat 
att Stödpedagoger och Stödassistenter är de titlar som ska 
användas, även om det fortfarande är kommuner som 
har kvar de gamla beteckningarna. 

– SKL styr ju inte över kommunerna utan är deras 
intresseorganisation och stöttar dem, säger Anna 
Thomsson.

Men framför allt, menar Anna Thomson, är hälso-
arbetet en arbetsledarfråga.

– På flera håll behöver kompetensen om hälsa bli 
bättre hos cheferna så att de kan stötta sina medarbe-
tare i det hälsofrämjande arbetet. Många kommuner 
har börjat köpa in högskolekurser för LSS-cheferna, 
vilket är positivt.

          H H

Anna Thomsson.

På sid 25–27 finns ett redigerat utdrag ur skriften!
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Det finns många goda exempel på hur man inom landsting och kommuner arbetar för att 
förbättra hälsan för personer med funktionsnedsättning. Alltifrån regelbundna hälsokontroller 
och längre tid vid läkarbesök, till hälsosamma val och gruppträning. 

HÄLSA!

GODA EXEMPEL 
Boende i gruppbostad i Umeå 
utmanar sig själva 

U
ttervägens hjältar är fem personer med 
intellektuell funktionsnedsättning som 
bor på en gruppbostad i Umeå. De utma-

nar sig själva och omgivningens stigma genom att 
bland annat genomföra en Toughest tävling. De 
har gjort träning till en vardaglig rutin. 
  Genom sin regelbundna träning märker de en 
förbättrad fysisk och psykisk hälsa. 
   En av de boende uttrycker att hen inte längre är 
”lika arg”. Samtliga klarar av mer fysisk aktivitet 
än de trodde att de kunde innan. 
Läs mer om gruppbostad Uttervägens hjältar på
www.uttervägenshjältar.se

Praktiska tips i arbetet på gruppbostad 

F
orskningsarbetet Hälsosam gruppbostad i Stock-
holms läns landsting har tagit fram konkreta 
exempel på arbetssätt att använda i vardagen 

för att stimulera aktivitet och inspirera till mer hälso-
samma val. Några av deras exempel är:

• gå ”fotopromenad” eller tipspromenad 
  (med olika teman – exempelvis fota fåglar, 
   bilmärken, vägskyltar, trädslag etc.), 

• låna en hund att promenera med, 

• spela tv-spel med sportfunktion, typ Wii-sport, 

• gör Danceaoke – alltså dansa till 
   musikvideor på Youtube, 

• spela boule eller krocket. 
Läs mer på Folkhälsoguiden om hälsofrämjande gruppbostad 
och skriften: Äta röra sig och må bra på
www.folkhalsoguiden.se/gruppbostad

Årliga läkarkontroller, habiliteringsläkare och regional, medicinsk riktlinje 

V
ästra Götalandsregionen har specialutsedda habiliteringsläkare och genomför årliga läkarkontroller 
av samtliga personer inom LSS personkrets. I primärvården har patienten en fast läkarkontakt och 
likaså en fast sjuksköterskekontakt. 

Regionen har en medicinsk riktlinje vars syfte är att säkerställa en medicinskt säker och effektiv vård för 
vuxna med medfödd funktionsnedsättning. Riktlinjen tydliggör ansvarsfördelning mellan primärvård, läns-
sjukvård respektive vuxenhabilitering. 

Utdrag från den regionala, medicinska riktlinjen VG-regionen: 
Helhetssyn och vårdens ansvar 
”Vården ska präglas av en helhetssyn, där insatser anpassas till den enskilde patientens behov och förutsätt-
ningar. Det är vårdgivarens ansvar att t.ex. underlätta kontakt, anpassa besök, inhämta information från 
patientens nätverk, kalla till kontroller, och remittera till annan vårdgivare istället för att hänvisa. 
Anpassningar 
Anpassningar kan behöva göras, till exempel i bemötande och undersökningsteknik, alternativ kommuni-
kation, t.ex. bilder eller tecken, och att avsätta extra tid för besök, hembesök och samverkan. 
Samverkan 
Samverkan mellan vårdgivare är viktig, då många i patientgruppen har flera olika funktionsnedsättningar 
och hälsoproblem. Patienter med vård- och omsorgsbehov av såväl regionens sjukvård som av kommunen 
bör ha en samordnad individuell plan (SIP), för att förtydliga planering och var ansvaret ligger.” 
Läs mer om Västra Götalandsregionens medicinska riktlinjer på: www.vgregion.se  + sök på ”alla RMR”  + Ansvarsfördelning 
för medicinskt omhändertagande av vuxna med medfödd funktionsnedsättning.På sid 25–27 finns ett redigerat utdrag ur skriften!
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Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa 

I
nspirationsskriften ”Fysisk hälsa vid psykisk 
ohälsa” tar upp möjliga vägar till sundare 
livsstil för personer med psykisk ohälsa, med 

konkreta exempel och berättelser från verklighe-
ten. 
  Genom att röra sig regelbundet förbättras inte 
bara den fysiska hälsan utan även den mentala 
hälsan. Det skapar förhoppningsvis en positiv spi-
ral. 
Inspirationsskriften finns på: www.nsph.se + om oss + 
informationsmaterial.

Specialanpassade vårdcentraler 

I 
Sörmland har man specialanpassade vårdcentraler för personer som tillhör LSS personkrets ett och 
två, eller som har omfattande rörelsehinder såsom cerebral pares eller ryggmärgsbråck. Detta utifrån 
att de kunde konstatera att målgruppen ofta for illa. De sökte antingen ingen vård alls eller konsume-

rade stora mängder vård. För de personer som inte sökte vård var hälsan ofta kraftigt nedsatt när vården 
väl kopplades in. Ingen tog ansvar för patientgruppen, utan de hänvisades hela tiden vidare till andra vård-
inrättningar. 

För att förbättra situationen för målgruppen infördes ett flertal åtgärder. Personalen har nu kompetens 
om personer med funktionsnedsättning och man avsätter längre tid (en timme) vid varje besök. Vårdcen-
tralens personal har regelbundna möten med habiliteringen och kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. 
Man har en ”vårdlots” som stöttar i att hitta rätt hjälp och tillser att årliga läkarkontroller genomförs. 

Under/efter förbättringsarbetet noterade man följande framgångsfaktorer/ lärdomar: 

•  Börjat med ”det lilla”, patient för patient. 
•  Ta lärdom av varandra – olika huvudmän, olika professioner. Samverkan är en viktig framgångsfaktor!
•  Lösningsfokuserat synsätt. Det mesta går att göra lite bättre. 
•  Envishet, att inte ge upp.
•  Stor målgrupp med skilda behov.
•  Olika synsätt/behov/förväntningar från olika huvudmän/myndigheter/professioner. 

Läs mer om SMO – samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna personer med funktionsnedsättning på:  
www.landstingetsormland.se +  sök på SMO.

Hälsosamma val även för personalen 

E
tt omsorgsföretag såg att personalen i grupp- 
och servicebostäder inte var goda förebilder 
när det gällde kost under arbetstid. Vid aktivi-

teter med brukare köpte personalen ofta själva pizza, 
läsk, stora bakverk och så vidare. 
  Eftersom företaget har en uttalad hälsoprofil och 
vill stötta brukare till en mer hälsosam livsstil tog de 
beslutet att när personal åt för så kallat ”ADL-peng”, 
det vill säga när företaget står för personalens mat- el-
ler fikakostnader, skulle hälsosamma val göras. 
  Personalen ska vara goda exempel och välja sallad 
och vatten istället för pizza och läsk till lunch. Och 
kanske smoothie istället för bulle när man går på 
café. Förhoppningsvis kan personalen på så vis  inspi-
rera till mera hälsosamma val. Brukarna får så klart 
välja att äta och dricka vad de vill. 
  Som grund för vad som är bra och mindre bra mat, 
har man utgått från Livsmedelsverkets rekommen-
dationer. 
Livsmedelsverkets information om måltid i gruppbostad finns 
på: www.livsmedelsverket.se + sök på gruppbostad.

Policy för funktionshinderfrågor 

L
jusdals kommun har tagit fram en kommun-
övergripande policy om hur man ska arbeta 
för att efterleva FN:s konvention om rättighe-

ter för personer med funktionsnedsättning. I po-
licyn finns punkter om såväl tillgänglig hälso- och 
sjukvård som möjligheter och rättigheter till ett häl-
sosamt liv. 
Ljusdals kommuns policy finns på: www.ljusdal.se + 
policy för funktionshinderfrågor.

Diskussionsfrågor för personal 

I 
Region Jönköpings har man tagit fram en 
mängd diskussionsfrågor för personalen. 
Frågorna kan användas som underlag för 

diskussion i den egna arbetsgruppen, men också 
som utgångspunkt för samtal med individen. 
   De kan också vara till hjälp för att stödja indivi-
den. Exempel på frågor i materialet är: 

 Vad kan vi på vår arbetsplats göra för att öka 
samverkan och bidra till en jämlikare hälso- och 
sjukvård? 

  Hur kan vi hjälpas åt att identifiera hälsorisker 
och främja hälsa? 
Materialet heter Att främja en hälsosam livsstil hos personer 
med psykisk funktionsnedsättning och finns på: 
www.rjl.se + region plus + somatisk hälsa vid psykisk 
sjukdom.
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HÄR HITTAR DU MER INFORMATION:

Att förbättra munhälsan hos personer med funk-
tionsnedsättning: www.mun-h-center.se

Autism och tillgänglighet i vården: 
www.autism.se + sök på tillgänglighet i vården.

Engelska widgitsymboler för hälsa: 
www.widgit-health.com + sök på downloads.

Forum Carpes yrkeskrav – hälsofrämjande arbete : 
www.forumcarpe.se

Hälsosam gruppbostad: 
www.ces.sll.se + sök på hälsofrämjande 
gruppbostad.

Information om mammografi på lättläst:
www.cancercentrum.se

Rutin vid hälsokontroll för personer med Downs 
syndrom: www.rjl.se + sök på Downs syndrom.

Socialstyrelsen webbutbildning om hälsa och mat: 
www.socialstyrelsen.se + sök på samtal om 
matvanor.

Stöd och verktyg- funktionsnedsättning: 
www.vardgivarguiden.se + sök på
 funktionsnedsättning.

Mobila psykiatriska team ger vård i hemmet 

P
sykiatrin i Sörmland har arbetat med mobila team 
som åker till patienten och ger psykiatrisk vård i 
hemmet, istället för att bli inlagd på slutenvårdsav-

delning. Detta underlättar samarbetet med kommunens 
boendestödjare och blir bättre ur ett brukar/patientper-
spektiv då individen får stöd i sitt hem istället för på sjuk-
hus. 

Kostnadsfritt bildstöd 

P
å den kostnadsfria sidan bildstod.se finns en 
mängd bildstöd för olika situationer, färdiga att 
användas. Genom att använda bilder för att för-

klara viktig information eller kommande händelser 
blir informationen mer lättillgänglig, enhetlig och 
tydlig. Bilder är ett stöd även för personer som kan 
tala och läsa enklare texter. 

Att till exempel med bilder och text förklara hur 
en provtagning eller ett besök hos tandläkaren kom-
mer gå till gör att individen får mer egen kunskap 
och känner sig tryggare. Det utgör också ett stöd så 
att personal i boendet ger samma information. Är 
man som brukare/patient orolig för vad som kom-
mer att hända blir det ofta så att man frågar personal 
upprepade gånger vad som ska ske. Om personalen 
då varje gång svarar på olika sätt, ökar oron troligtvis 
snarare än att den minskar. Med bilder och text som 
stöd, kan personalen ge samma information vid varje 
tillfälle och därmed trygga individen. 
Mer information på: www.bildstod.se

Bildstöd i landstinget 
I Region Dalarna har man infört bildstöd i många 
delar av landstingets verksamhet. Såväl receptionen 
som förlossning, primärvård, provtagning och psy-
kiatrin på Säters sjukhus arbetar med bildstöd. Ini-
tialt var det framtaget som ett kommunikationsstöd 
till nyanlända då tolk inte alltid fanns på plats eller 
att tillgå. Men man såg snart att det var användbart i 
kontakten med flera andra grupper, såsom personer 
med funktionsnedsättning, strokepatienter och vid 
demenssjukdomar. 

Stöd vid besök hos vården 

A
rvsfondsprojektet ”Kom-hit” i Västra Götalandsregi-
onen har tagit fram en mängd material som under-
lättar besök hos tandvård och sjukvård med anpas- 

sade kallelser och bildstöd inför, under och efter besök.
Läs mer och få kunskap om bildstöd i sjukvård och tandvård på:
www.kom-hit.se

Hur skapar vi bättre hälsa för personer med 
funktionsnedsättning? Beskrivning av ojämlik-
heter idag samt förslag på förändrade arbets-
sätt. Sveriges Kommuner och Landsting. 
2018. 30 sidor. Kan laddas ner från 
www.skl.se
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Många personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning (IF) som åldras hamnar i undersysselsättning 
efter att man har nått pensionsåldern. Kommunerna 
behöver bli medvetna om deras behov. Varför inte 
låta någon daglig verksamhet anordna en träffpunkt 
för dem?

A ndelen äldre personer med IF har ökat kraf-
tigt under de senaste åren. Förr var det relativt 
få som blev gamla. Nu närmar sig medellivs-

längden för personer med lindrig utvecklingsstör-
ning medellivslängden för normalbefolkningen. 

För ca 25 år sedan, när LSS antogs, tänkte man inte 
på gruppen äldre eftersom de var så få. I LSS står det 
att man har rätt till daglig verksamhet om man tillhör 
personkrets 1 eller 2 men bara de ”personer i yrkesverk-
sam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig”. 
Som ”yrkesverksam ålder” har räknats den som gäller 
för övriga samhället, dvs för närvarande 67 år. Därför 
tvingas deltagarna i daglig verksamhet i de flesta kom-
muner att sluta vid 67 år. 

Det hänger på personalen i gruppbostaden
Många personer med IF som har nått pensionsålder 
har inga anhöriga kvar, eller så är de anhöriga så gam-
la att de inte orkar ge det stöd som de kanske tidigare 

gav. För att komma ut kunde man tidigare få stöd av 
insatser som ledsagare och kontaktperson men de ges 
numera sällan. Följden blir att många är helt hänvi-
sade till sin gruppbostadspersonal för att få någon sys-
selsättning eller komma ut på aktiviteter. Ändå är det 
inte alltid som personalresurserna i gruppbostaden 
ökar när personerna går i pension.

Många personalgrupper är stressade över att de för-
väntas sysselsätta den eller de personer som gått i pen-
sion med samma personalstyrka som tidigare. Många 
tar också upp problemet att de flesta aktiviteter kostar 
pengar och att personerna med IF ofta inte har råd. 
”Vad gör vi då?” undrar personalen. ”Våra möjligheter 
att ordna bra sysselsättning är mycket begränsade.” 

Personalen ser också problem med att personerna 
med IF blir så isolerade. Ibland samarbetar man med 
andra gruppbostäder för att lösa en del av problema-
tiken. Men det blir ändå svårt att få till bra aktiviteter.

Förberedelse inför pension
Att sluta arbeta är en stor livsförändring för oss alla. 
Vissa längtar till pension, andra fruktar den. Mycket 
i livet förändras när man blir pensionär och man be-
höver förbereda sig inför det. 

För en person med IF är det ännu viktigare att kunna 
förbereda sig och förstå vad pensioneringen innebär. 
De flesta har inga barn och därmed inga barnbarn. 

Av Kia Mundebo

”Gamla människor med 

utvecklingsstörning

blir bara sittande efter 

pensionen. Det finns 

inget att göra.”

”Politikerna förstår 
inte att vi inte har 
något att göra som 
pensionärer och inte 
kommer att ha råd att 
göra några aktiviteter”

Och efter 
pensioneringen . . . ?

”De har sällan tid med mig. Ibland gör vi något, annars tittar jag på tv.”
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De har för det mesta ett väldigt litet nätverk och kan 
behöva stöd för att hålla kontakt. 

Många har dessutom dålig eller mycket dålig eko-
nomi. Det är därför extra viktigt att denna grupp får 
stöd i att aktivera sig”.

Stora olikheter
Vilka möjligheter och vilka val som finns – om det ens 
finns några – varierar stort mellan olika kommuner. 
Det finns en del kommuner, t ex Växjö, Gävle och 
Uddevalla som har mötesplatser för pensionärer med 
IF. Och Vetlanda som driver dagverksamhet för per-
soner med IF och demens. Fler kommuner behöver 
följa efter! 

Daglig verksamhet borde driva träffpunkter!
På en föreläsning jag höll nyligen fick deltagarna, som 
bestod av anhöriga och personer med IF från samtliga 

kommuner i Hallands län, diskutera kring frågorna 
om sysselsättning på äldre dagar. Man pratade både 
om hur det faktiskt ser ut och hur man önskar att det 
ska se ut. Då kom det bästa förslag jag hört hittills 
om lösning på sysselsättningsproblematiken från en 
kvinna med IF. 

Hon föreslog att deltagare på daglig verksamhet 
med stöd av personalen skulle kunna driva en träff-
punkt för pensionärerna med IF. På träffpunkten kan 
man träffas och äta, fika och prata. 

Träffpunkten skulle också kunna utvecklas med pro-
gram av olika slag, gärna med inriktning på hälsosam-
ma aktiviteter som att gå promenader tillsammans, 
gympa, dansa, lyssna på musik och sjunga, spela spel 
och annat. Det skulle bli ungefär samma verksamhet 
för pensionärer med IF som för dem utan, men med 
det extra stöd som den här gruppen kan behöva. 

Extra bonus med förslaget är att det blir tydligare 

”Varför inte låta 
någon daglig 
verksamhet 
anordna en
träffpunkt för 
pensionärer 
med intellektuell 
funktionsnedsättning?”

”Jag vill 
jobba så 
länge som 
möjligt”

Citat från deltagarna  vid olika träffar och workshops om intellektuell funktionsnedsättning och ålderdom.

”Vi vet – men 
man pratar 
över huvudet 
på oss. Man 
måste fråga 
oss.”

”Det är skönt att 

vara pensionär. Då 

får man sköta sig 

själv och behöver inte 

passa tider. Men jag

saknar jobb och 

arbetskompisar”

Kia Mundebo har 
tidigare arbetat på 
Riksförbundet FUB. 
Nu driver hon eget 
företag där hon 
utbildar om åldrande, 
intellektiuell funktions-
nedsättning och 
demens. Hemsida: 
www.kiamundebo.se

fortsättning på nästa sida.
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De aktiviteter som erbjuds bör förstås vara subven-
tionerade så att de blir gratis eller nästintill för besö-
karna så att de har ekonomisk möjlighet att delta. En 
idé som är väl värd att fundera vidare på och prova!

Med tanke på att gruppen äldre personer med IF 
bara kommer att öka är det hög tid att ta tag i de 
olika utmaningar som finns. Sysselsättning på äldre 
dagar är bara en av utmaningarna. Men en mycket 
viktig utmaning som betyder oerhört mycket för livs-
kvaliteten. 

 ”Åldern har sin rätt 
– om att åldras med 

intellektuell funktionsnedsättning”

En nätutbildning om åldrande och 
intellektuell funktionsnedsättning

finns på:
www.demenscentrum.se

Den är gratis och finns i två versioner.
En som riktar sig till personer med 
intellektuell funktionsnedsättning.

Och en som i första hand vänder sig till per-
sonal inom LSS-verksamheter och anhöriga.

(Till våren kommer också en studiecirkel ”Åldern har sin 
rätt” med material för personer med IF som tas fram i sam-

arbete med Studieförbundet Vuxenskolan.) 

för deltagarna i daglig verksamhet vad man kan göra 
som pensionär. 

Det blir också en naturlig kontaktpunkt, så att man 
kan hålla kvar sitt nätverk. 

Dessutom blir det en viktig och meningsfull syssla 
för deltagarna på daglig verksamhet. Deras arbete 
blir betydelsefullt för pensionärerna som kommer till 
verksamheten och de kan med rätta känna att de gör 
ett riktigt och viktigt arbete. Något som alla på daglig 
verksamhet inte upplever. 

Tips inför pensionering
Kommunerna behöver fortlöpande inventera  hur 
många personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning som går i pension och vilka behov de har av 
olika aktiviteter, så att de har något att erbjuda. 

Personalen behöver prata med de äldre långt innan 
pensioneringen om hur det är att bli äldre och vad 
pensionering innebär. De personer som ska gå i 
pension behöver god tid till att förbereda sig. 

Som stöd kan ni använda webbutbildningen 
Åldern har sin rätt för personer med IF. 
Även personalen som arbetar med äldre bör gå 
webbutbildningen ”Åldern har sin rätt”. 

”Viktigt med 
aktivitet eller 
dagcenter, 
även när man 
är äldre.”

”Jag är van att 

jobba, jobbigt att 

inte jobba. 
Kommer bli 
rastlös och klättra 

på väggarna”

”Det finns inget attgöra 
för personer med 
utvecklingsstörning.”

”Jag vill jobba hela livet”

Citat från deltagarna  vid olika träffar och workshops om intellektuell funktionsnedsättning och ålderdom.

FUB har gjort sex häften på lättläst som riktar sig till äldre med intellektuell funktionsnedsättning. 
Finns på www.fub.se. Pris 25 kr/st. Alla sex kostar 100 kr. De är utmärkta att ha som underlag!
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Vad innebär det att ta tillvara sina demokratiska 
rättigheter när man har en intellektuell funk-
tionsnedsättning, IF. Vi har nyss haft val i Sve-

rige och vi vet att det är procentuellt färre med IF 
som röstar än övriga befolkningen. Vilka möjligheter 
har personer med IF att vara delaktiga i den politiska 
debatten och göra informerade val?

Kognitiv tillgänglighet
Begreppet KASAM, känsla av sammanhang, tar upp 
tre viktiga förutsättningar:

1. Det måste vara begripligt
2. Det måste han vara hanterbart
3. Det måste vara motiverande. 

I Sverige satsas det skattemedel för att göra politik 
och nyheter kognitivt tillgängligt genom de förträff-
liga webbplatserna 8-sidor och Alla Väljare. Texten är 
enkel, den går att få uppläst, det finns tydliga bilder 
med tillhörande, förklarande bildtext och det finns 
tillgängliga kommentarsfält. 

På kursen Anpassad IT brukar vi använda detta i 
undervisningen. Det höjer helt klart motivationen 
när man kan kommentera och se vad andra tycker 
om en artikel man precis tagit del av. Det är också av 
värde när vi sett någon kommentar som inte är ok, 
som vi enkelt har kunnat anmäla och fått se att den 
varit borttagen när vi kommit tillbaka från fikat.

Politik kan vara många svåra ord
Politik är svårt att förstå, många svåra ord och orsaks-
samband. Men det går att göra det tillgängligare. Kur-
sen Anpassad IT ordnade i samarbete med Rättvik, 
2018 års e-Hälsokommun och lokala FUB-föreningen 
ett begripligt politikersamtal på initiativ av en kurs-
deltagare. 

Tre riksdagsledamöter kom till Mora Folkhögskola 
en månad innan valet. Politikerna hade förberett sig 
med Studieförbundet Vuxenskolans utbildningsma-
terial ”Bli en lättläst politiker” och 8-sidors ”Ordlista för 
politiker”. Deltagarna i kursen Anpassad IT hade för-
berett frågor som vi filmade. Alla som kom fick röda 
kort de kunde sträcka upp om det var något de inte 
förstod. Kvällens moderator hjälpte också till att hålla 
koll så samtalet blev begripligt.

Men om man har en IF, hur får man reda på att det 
är en politikerkväll, hur blir man intresserad, hur tar 
man sig till folkhögskolan en måndagskväll kl 18? Vi 
hade annonserat i två lokala annonsblad, informerat 
genom FUB och genom 7 närliggande kommuners 
LSS-verksamheter. Ändå kom bara personer med 
IF som har anknytning till kursen Anpassad IT, och 
några som bodde i samma gruppbostad eller kände 
någon i kursen. Det kom ett 40-tal personer, både 
föräldrar från FUB och lokala politiker, Klartext och 
SVT. Kvällen filmades och finns på FUB.se

Hur informerar vi?
Kvällen väckte en rad frågor. Hur informerar vi som 
personal på gruppbostäder om politik och nyheter? 
I Rättvik åkte de hem och ordnade ett lokalt val-fika 
veckan efter. Det resulterade i både medborgarför-
slag och att politiker önskade lokalt val-fika varje år. 
Hur får man stöd på valdagen? Finns det extrainsatt 
personal som har möjlighet att följa till vallokalen? 
Hur går det till i vallokalen? FUB och Alla Väljare har 
gjort animerade filmer som visar hur det går till. Men 
hur många får ta del av detta. En förutsättning är att 
man har tillgång till en dator/surfplatta, att det finns 
wi-fi där man bor och arbetar samt att det finns kun-
skap om, samt tid och vilja att introducera, alla dessa 
kognitivt tillgängliga möjligheter.

Demokrati
och intellektuell 
funktionsnedsättning

Av Kerstin Gatu

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

I tidigare nummer av Intra har Kerstin skrivit om datorn som hjälpmedel (nr 4/2015), om olika hjälpmedel för att 
klara av pengar (1/2016), om hur man använder en Handi (2/2016), om olika sätt att underlätta vardagen med 
hjälpmedel (4/2016), om svårigheten att få kognitiva hjälpmedel (1/2017), om film som kognitivt stöd (3/2017), 
om nätet som en säker plats (4/2017), om Cromecast (1/2018) och om bilder som stöd (3/2018).

Hemsidan ”Alla Väljare” har lättläst text.
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Kulturlabbet, 
November 2018
Runt omkring den bruna tegelbyggna-
den i Biskopsgården bär träden fortfa-
rande en hel del gula och orangea löv, 
hösten är mild i år i Göteborg. Tegel-
byggnaden, som en gång verkade som 
kyrka, är nu hemvist åt den i år tjugo år 
gamla verksamheten Kulturlabbet. 
   Kulturlabbet är en daglig verksamhet 
för scen-, bild och ordkonstnärer med 
intellektuella funktionsnedsättningar. 
Vad det i praktiken innebär färgas 
oerhört av vilka det är som jobbar där, 
både handledare och arbetstagare. 

Halloweentema
I entrén till Kulturlabbet gör sig hösten 
åter påmind: här är handlar det om 
Halloween. Pumpor och fladdermöss 
och allt möjligt Halloween ramar in en 
soffa som tar emot gäster och pu-
blik. Kulturlabbet har arbetat hårt de 
senaste åren på att etablera sin egen 
scen, dels för att vara en del av Biskops-
gårdens kulturliv men också för att det 
är enklare att spela större sceniska pro-
jekt på hemmaplan. Detta kulminerade 
under 2016 då Kulturlabbet satte upp 
”Spring till Livet” – en scenisk gestalt-
ning av en diktbok med samma namn. 
Den sattes upp tolv gånger inför fulla 
hus och närmare 600 besökare såg den 
sammanlagt. 
   Uppföljaren ”Prins Fifty”, som sattes 
upp 2017, gjorde i det närmsta om 
bedriften och detta har lett till att Kul-
turlabbet verkligen börjat bli ett namn 
på Göteborgs kulturscen.

Modelejon och Katla
Vidare upp på andra våningen i Kul-
turlabbets lokaler så möts man av 
storslagna bilder ur projektet Modele-
jon och Katla. Det är arbetstagare från 
Kulturlabbet på bilderna, poserande 
med de kläder som de själva skapat. 
Det finns en oerhörd lekfullhet kring 
bilderna som ackompanjeras perfekt 
av den professionalitet som kan ses i 
hantverket med kläderna. I juni i år revs 
det av en modevisning i Trädgårds-
föreningen, Projektet Modelejon och 
Katla drevs fram av två handledare som 
länge velat jobba med textil och kläder, 
vilket till slut blev det en hel klädkollek-

tion av omgjorda kläder. Namnet kom 
sig av en arbetstagares stora passion 
för Bröderna Lejonhjärta. Ett perfekt 
exempel på hur olika drivkrafter möts 
och skapar något tillsammans.
   På grund av projektet Modelejon 
och Katla blev Kulturlabbet kontaktat 
av Erikshjälpen för ett samarbete kring 
remake av kläder. Projektet startade 
under hösten och i ateljén kan man se 
högar av kläder som är på väg att bli 
till något nytt. Kärnan är att ta till vara 
på arbetstagarnas kreativitet och det 
är upp till handledarna att guida och 
assistera dem, både konstnärligt och 
socialt. För det är mycket folk på Kultur-
labbet, 24 arbetstagare och 8 handle-
dare. Kulturlabbet är en gruppbaserad 
verksamhet, som sätter individen i 
fokus men där det nästan alltid arbetas 
i grupp. 

Musiken
Ända sedan Kultur-
labbet startade har 
musiken varit en 
stor del av verksam-
heten. För ett par 
år sedan startade vi 
ett regelrätt band: 
Kulturlabbets Po-
porkester. Bandets 
främsta mål var, 
och är, att spela 
in en skiva. För att 
uppnå detta valde 
de att söka sig 

utanför sina egna väggar och spela in 
i en studio på Brew House i centrala 
Göteborg. Skivan är till hälften klar och 
förhoppningsvis blir den helt färdig 
någon gång under 2019. 
   Skivan präglas av arbetstagarnas 
egna texter och som bandnamnet 
vittnar om så hamnar vi någonstans 
i genren pop, även om begreppet är 
flytande. 

Saker på gång
När man kommer in i den stora salen 
på Kulturlabbet, den som också funge-
rar som scen för de föreställningar som 
sätts upp, så märker man att det är 
saker på gång. På väggarna hänger det 
anteckningar och scheman, i sorterade 
högar ligger rekvisita och kostym. Det 
pågår nämligen två sceniska processer 
parallellt i huset. Ett av dessa projekt är 

Igor Lichtva arbetar fram sina bilder 
med en frenetisk penna som skapar 
en lyster och täthet. Bilderna kan till 
synes vara abstrakta men Igor ar-
betar utifrån en extremt tydlig, inre 
bild.
Igor Lichtva är bosatt i Biskopsgår-
den i Göteborg och har arbetat på 
Kulturlabbet sedan 2015.

Omslagets konstnär
Igor Lichtva
Kulturlabbet
Göteborg
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i
Intra nr 1/2019 kommer ut i mars.

Du som vill prenumerera på INTRA: Betala  380 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!

”Det susar i säven”, som görs till-
sammans med två andra dagliga 
verksamheter i Göteborg: Teater 
Konfekt och Teater Phantastisk. 
Enligt planerna ska premiären ske 
någon gång i februari/mars men 
något spikat datum finns inte.
   Det andra projektet som är i 
gång är fortfarande lite hemligt. 
2014 satte Kulturlabbet upp 
dansbandsmusikalen ”Margareta 
fick alltid dansa” och den infor-
mation som finns är att det nu 
planeras en ny musikal, men med 
väldigt lite dansband. 

Lång lista
Förutom allt som redan nämnts 
så är flera små projekt på gång 
i huset: filminspelning, porträtt-
fotografering, skönhetssalong, 
poesiförfattande (Kulturlabbets 
diktsamling från 2016 finns att 
beställa), externa utställningar 
(Modelejon och Katla finns som 
ambulerande fotoutställning), 
spelningar, diverse mindre konst-
projekt – listan kan göras längre 
och än mer skrytsam men vi släp-
per det för nu. 
   Ska nämnas att Kulturlabbets 
hemsida är under konstruktion 
och kommer att komma upp 
under vintermånaderna, besök 
gärna Kulturlabbet på facebook – 
finns som Kulturlabbet Göteborg, 
eller på Instagram.
  Ska också nämnas att det är 
Studieförbundet Sensus som är 
huvudman för vår verksamhet.

Sebastian Pommer.
Kulturlabbet

Kulturlabbets arbetstagare poserar med kläder som de själva har skapat.
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POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

Båda för 250 kr

Gruppbostaden

M assor av bra  läsning 
om gruppbostäder.  

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

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

funktionshinder.

God man

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

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

Pris per ex   100 kr 
10 ex             80 kr per ex

Pris per ex   100 kr 
10 ex            80 kr per ex

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

Här finns kunskap, inspiration och intres-
sant läsning!

daGliG verksamhet

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

Prenumerera på Intra!

Intra är en fri och obunden tidskrift som riktar sig till 
personal, tjänstemän, anhöriga och förtroendevalda 
och andra som är intresserade av funktionshinder och 
samhälle. Intra kommer ut med 4 nummer per år. 
En prenumeration kostar 380 kronor och gäller för fyra 
nummer när du än börjar.

lss och andra laGar
och bestämmelser

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

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

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

som man som ny undrar över. Och lite till.

välkommen!

Pris per ex    60 kr 
10 ex           40 kr per ex 

Nu kommer en rad nya ledamöter till 
kommunernas fullmäktige och 
nämnder. 
De behöver kunskap! 
De behöver veta om bakgrunden till 
dagens LSS-stöd!
De behöver känna till lagstiftningen 
och organisationen!
De behöver förstå vad olika begrepp 
betyder och de behöver veta var de 
kan få ytterligare information.
Skriften ”Till dig som är förtroen-
devald” ger viktig och nödvändig 
information. 
Perfekt att sätta i händerna på ny-
valda ledamöter! 
Bra att använda vid studiedagar!

Förtroendevalda 
behöver kunskap!

20 sidor.
Pris 80 kr st.   
10 ex = 60 kr per ex.


