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För några år sedan beslöt regeringen att alla särskilda boenden för barn och ungdomar 
skall inspekteras två gånger om året, den ena utan föranmälan. Att döma av senare tids 
inspektionsrapporter har detta haft god effekt – endast undantagsvis kan man läsa om 
något missförhållande.

Skandalen kring tillsynen
Det motsatta förhållandet gäller för LSS-bostäder för vuxna. Där sker praktiskt taget 
ingen inspektion. Socialstyrelsens tillsynsregioner anger att resurserna helt enkelt inte 
har räckt till, de har gått till barnboendet. Det stämmer väl med vad som framkommer 
vid en genomgång av tillsynen av gruppbostäder under december förra året som Intra 
har gjort. Den visar att endast några enstaka av landets över 3 000 gruppbostäder har 
inspekterats och då först efter en särskild anmälan. På region Sydväst anger man att man 
aldrig har genomfört någon samlad tillsyn av bostäderna med särskild service för vuxna 
i kommunal regi.

Om detta är den centrala ledningen av Socialstyrelsen väl medveten. I en uppmärksam-
mad artikel i Dagens Nyheter (2011-05-04) skriver överdirektören och tillsynschefen att 
tillsynen inom området funktionshinder behöver förstärkas då det finns överhängande 
risk för övergrepp och missförhållanden. Behovet av mer personal på Socialstyrelsen 
är akut. Det inser man då det nu framkommit att man inte ens hinner med att anmäla 
de kommuner som inte  gett en person insats inom skälig tid till domstol för eventuell 
straffavgift. 

Överdirektören har ett särskilt ansvar för frågorna kring funktionshinder, men Soci-
alstyrelsens generaldirektör prioriterar andra områden. Han gillar inte överdirektörens 
öppenhet och tvingade denne att avgå i vintras. En skandal och en allvarlig bakstöt för 
utvecklingen av insatserna för funktionshindrade.

Lika allvarligt är det janusansikte som den ansvariga ministern,  Maria Larsson, visar. 
Redan 2007 sa hon till Intra (nr 1/07) att tillsynen är för svag och behöver stärkas. I ett 
pressmeddelande 2008, då ansvaret  för tillsynen gick över till Socialstyrelsen, sa hon att 
det behövs en kraftfull tillsyn – den är statens viktigaste styrinstrument. Men hon har 
aldrig gett Socialstyrelsen den personal som behövs.

I en intervju 2011-05-04 i P3 tog hon ännu ett steg in i förljugenheten och påstod att 
regeringen satsar extra mycket på tillsynen för att förhindra att funktionshindrade råkar 
illa ut. ”Vi vill att brister som görs i kommunernas omsorg ska komma upp på bordet”. 

Det sägs att fördelen med dubbelmoral är att om man förlorar den ena så har man den 
andra kvar. Men det finns de som förlorar båda.
        K G 

Med detta nummer följer ”God man”, en ny skrift i Intras skriftserie.

Vi hoppas att denna skrift ska läsas av både personal och gode män. Och att den 
därigenom ska bidra till ett förbättrat samarbetsklimat! 
   Tyvärr hyser personalen ofta en misstro mot de gode männen. Ibland beror 
detta  på att de anställda inte vet vad den gode mannens uppdrag går ut på. Varje 
anställd behöver känna till de regler som styr den gode mannen och även vilka 
befogenheter som överförmyndaren har. 
   På samma sätt är det många gode män som inte har klart för sig vilka regler 
som styr verksamheten vid t ex en gruppbostad. Det är nödvändigt att man be-
söker sin huvudman tillräckligt ofta och är med då man gör upp en individuell 
plan eller en genomförandeplan.
   Vårt område är speciellt då det är så många föräldrar som är gode män. De särskilda krav som det 
ställer på personalen behandlas i skriften.
    Vill du beställa fler ex av skriften kan du göra det från vår hemsida: www.intra.info.se.
   Pris/ex = 90 kr. Pris 5 ex = 75 kr per exemplar.
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Arbete med diagnoser
Två olika bilder av arbetet med barn och vuxna som har olika diagnoser.
            Funktionsolika, av Ellinor Bjertsjö.                   Sid     8
             Att förstå eller förklara, av Ingalill Stefansson.               Sid  11

Många som arbetar i gruppbostäder och dagliga verk-
samheter försöker förena arbetet med konstnärligt utö-
vande. En del lyckas, andra inte.

Dubbelliv

        Sid 14

Råd och stöd
Råd och stöd enligt LSS funderar inte! Karl Grunewald har undersökt hur 
olika landstingen arbetar med denna insats.

Till min kära dotter...
Olov Andersson har skrivit ett brev till sin dotter.         Sid 22

        Sid 24

Privat eller kommunal regi
Hur fungerar LSS-verksamheterna som marknad? Blev det bättre med 
privata utförare?

        Sid 26

Att leva med utvecklingsstörning och svår ångest
Kajsa Råhlander har skrivit en viktig bok om sin son.

        Sid 28

Att bli slagen
Stödet till personal som blir utsatta för våld måste förbättras.

Framtidens LSS-stöd
Metodinriktat arbete. Ständig dokumentation, utvärdering och 
uppföljning. Kommer personalens arbete att se ut så i framtiden?
Ett reportage från två nyöppnade gruppbostäder.

        Sid 30
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Catharina Wiborgh, boendestödjare och musiker.

”Det som får ta stryk
är ju alltid musiken”

Det hänger ett halsband runt Catharinas hals, med en liten 
saxofon i silver. Hon är en av alla dessa som har som har sitt 
jobb i omsorgen mest som en födkrok vid sidan om ett större 

intresse, en passion rent av, i det här fallet musiken.
Det är onsdagskväll och vi i sitter på Tellus, ett kulturkafé och ide-

ell förening, i Midsommarkransen, söder om Stockholm. Varannan 
onsdag brukar det vara ett jam där på kaféet. Gäster droppar in efter 
hand och ibland andra musiker. Flera av dem känner Catharina:

– Hej! Är du tillbaka? Hur var det i Spanien?
Till vardags jobbar Catharina på ett serviceboende i Sandsborg, 

också söder om Stockholm. Efter flera års jobb som vikarie har hon 
nyligen blivit ”inlasad” och har en anställning på halvtid. Det är ett 
tufft liv hon beskriver.

– När man jobbar med annat tar ju det tid och energi. Jag måste 
hela tiden kompromissa och det som tar stryk är ju alltid musiken. 

Catharina är född 1961 och har spelat sen början av 80-talet. När 
hon berättar om hur hon mötte jazzen och hur den blev hennes liv 
glimrar det i hennes ögon.

– På gymnasiet pryade jag på regionsmusiken i Västerås och där 
fanns en trummis som kallades för Boppen som började berätta om 
jazzmusik, bebop och Charlie Parker och sånt. Så jag blev nyfiken och 
började lyssna och gillade jazzmusik på en gång. Jag hittade liksom 
hem. 

Nuförtiden spelar Catharina altsax i en rad olika band och konstel-
lationer. Tillsammans med Dani Rambla har hon just spelat in en 
platta som ska mixas, men det är ännu inte bestämt när den kommer. 

Catharina är också utbildad träblåspedagog, och hon skulle inte 
ha något emot att ta elever. Men än så länge kan hon inte livnära sig 
på sin musik. Förr kunde man hanka sig fram med A-kassa genom 
att stämpla mellan spelningarna. Men det går inte längre. Det har ju 
gjort att många inte kunnat fortsätta som musiker. Men Catharina kan 
tack vare arbetet på serviceboendet. Och som födkrok betraktat trivs 
hon med jobbet. Men det är svårare nu när hon är fast anställd. Hon 
var lite tveksam till det, hade föredragit den frihet som det innebär 
att vara timvikarie. Ansvaret har blivit större.

– Jag måste engagera mig mer på jobbet. Det tillkommer en massa 
som kräver mer av mig. Kommer alltid upp saker som man ska göra. 
Det är lättare när man är vikarie, man är mer fri. Jag har ju hela tiden 
i tanken att säga upp mig. Hitta andra lösningar som kan funka bättre.

Hon har svårt att se att det skulle gå att utnyttja hennes kompeten-
ser i jobbet hos brukarna. Hon upplever det som att hon går mellan 
två olika världar. 

Jag undrar om hon aldrig funderat på att lägga av med musiken. 
Hon skrattar.

– Nej nej nej. Aldrig i livet! Det känns som det är sån stark kraft. Den 
går inte att leva utan. 

Många av dem som jobbar inom omsorgen har arbetet mest som en 
födkrok vid sidan om en stor passion i livet – ett intresse de brinner 
för. De är konstnärer, musiker, författare… För flera av dem blir det ett 
dubbelliv med två totalt olika yrken. Somliga ger upp sitt konstnär-
skap medan andra lyckas förena de båda yrkena i sitt jobb. 

DubbellivDubbelliv
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Birgitta Göransson, 
enhetschef och 
textilformgivare.

”Båda jobben 
handlar om 
att vara kreativ”

B irgitta är textil-
konstnären som 
sadlade om för ett 

arbete i gruppbostad.
Hon utbildade sig till 

formgivare på högskolan 
i Borås och arbetade som 
det i tio år. Bland annat  
skaffade hon sig en butik 
i Gamla stan. Men det var 

scha… att det liksom kräver kreativa lösningar. Det 
var en process det med, att inse att också det jobbet 
gav tillfredsställelse. 

Men jobbet på gruppbostaden fick henne även att 
se livet med andra ögon, att ”ifrågasätta sin egen exi-
stens”, som hon säger. Hon jämförde det med konst-
närsjobbet. 

– Varför gör jag det här och för vems skull gör jag 
det? Jobbar man med personer med funktionshinder 
gör man ju alltid gott på nåt sätt. Bara det här att 
”sitta på sina händer”. Att få se att någon klara något 
på egen hand som han inte gjort förut… att få se nå-
gon växa som människa. Ju mer man jobbar med det, 
desto mer inser man vilket svårt jobb det är och hur 
mycket man måste komma på om sig själv.

Som chef är ju Birgitta i den positionen att hon 
sitter ”på andra sidan bordet”. Hur tänker hon idag 
om ”unga Birgittor”, personer som lever dubbelliv 
och har sitt viktigaste arbete någon annanstans? Hon 
inser att det finns problem:

– Det kan vara en nackdel för verksamheten med 
personer som jobbar väldigt lite, att de inte är så en-
gagerade. Hon känner en man som har fått ändra på 
sig, att arbetskamraterna krävde det av honom. 

Men generellt tycker Birgitta att det är bra att ha ett 
passionerat intresse bredvid jobbet. 

– Att man har ett starkt intresse utanför jobbet kan 
ge mycket både till brukare och arbetskamrater. 

Just nu är inte Birgittas alls aktiv med sin konst, hon 
”håller det nere”, som hon säger. Det finns inte tid 
helt enkelt. 

– Det är läxor som ska göras, det ska tvättas och 
lagas mat och man ska plocka ihop gympakläder… 
Men när jag är ledig längre perioder, då kommer det 
ju upp, då kommer jag inte undan, säger hon och 
börjar skratta, då måste jag hålla på med nånting. Allt 
ifrån att jag börjar klippa sönder gamla läskburkar 
och borrar och fixar och så… alltid blir det nånting 
av det. Det är väl det man får försörja sig på när man 
blir pensionär och inte kan leva på sin statliga tjäns-
tepension för att man haft roligt i tio år…

svårt att få det att gå ihop, ”det lossnade aldrig riktigt” 
som hon säger och när hon fick familj ställde det hög-
re krav på ordning och ekonomi.

– Jag kan ju leva på gröt varje dag men det kan jag ju 
inte förvänta mig att mina barn ska göra, säger hon.

Så hon började dryga ut sin inkomst med att jobba 
som timvikarie på en gruppbostad i Sandsborg.  Hon 
hade blivit tipsad av en annan mamma på barnens 
dagis.

Från början var det bara tänkt som ett kort påhugg.
– För mig var det här värsta lågstatusjobbet som jag 

aldrig någonsin hade tänkt skulle bli långvarigt. 
Ekonomin blev bättre men det blev svårt att klara 

av att stressa mellan de olika jobben. Livet gick inte 
riktigt att få ihop. Hon fick sitt tredje barn och på 
hösten före millennieskiftet kände Birgitta att hon 
inte orkade längre. Hon sålde butiken i Gamla stan .  

– Plötsligt tog det bara stopp. Jag hade ingen lust 
att trycka några mer tyger i hela mitt liv. Och då, på 
den tiden, pratade man ju inte om utbrändhet, så jag 
visste inte vad det var frågan om.

Sedan gick allting ganska snabbt för Birgitta. Hon 
blev erbjuden en tjänst som samordnare i den grupp-
bostad där hon vikarierat. Och sedan blev hon en-
hetschef.

Just nu sitter hon i ett kontor vid Svedmyraplan 
söder om Stockholm. På väggen på hennes kontor 
hänger ett stort mönstrat tyg.

– Just det, den där har jag gjort, säger hon.  Den 
är från en utställning 1998 som hette ”Blommor och 
bin”. Jag hängde den där som en påminnelse om vem 
jag är. För att binda ihop mig.

Att ge upp konstnärskapet var inte lätt för Birgitta. 
– Det var en sorgeprocess. Det var ju min identitet, 

jag hade ju vetat det sen jag var 10 – 12 år att jag 
skulle jobba med konst i mitt liv. Det var hela mitt 
jag. Men efter något år kände jag att jag fick utlopp 
för en massa kreativitet genom att jobba med perso-
ner med olika handikapp. Det kändes märkligt att 
det fanns något annat som kunde vara så kreativt. Att  
till exempel försöka komma på hur man kan komma 
vidare med en person som har problem med att du-
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Fredrik Lernmark, konstnär och 
stödjare på daglig verksamhet.

”Vi brukar framhålla 
att vi har konstnärligt 
utbildad personal 
när vi raggar kunder”

P å Fredriks jobb, Kar-
laplans dagliga verksam-
het, jobbar det flera 

konstnärer som lever ”dubbel-
liv”. 

– Man kan säga att det är lite av 
vår nisch, säger Fredrik. Vi bru-
kar framhålla att vi har konst-
närligt utbildad personal när vi 

Fredrik jobbar med en rad olika tekniker: han 
tecknar och målar, har hållit på med skulptur, 3d-
program och Photoshop, men håller just nu mest på 
med torrnålsgrafik. Han längtar efter att ha en ateljé 
men sitter nu mestadels hemma vid köksbordet och 
jobbar. Men för några veckor fick han ett glädjande 
besked, han har fått plats i en konstnärsverkstad där 
han har möjlighet att trycka sina grafiska blad. 

Fredrik tror själv att han kanske inte är tillräckligt 
målmedveten. 

– Nja, jag har nog inte så mycket såna egna tyd-
liga målbilder. Det finns en massa olika saker som jag 
tycker skulle vara roligt att jobba med, men jag har 
inget riktigt mål. Jag är väl mycket ”i nuet”. Jag hade 
nog kommit längre om jag hade haft tydliga mål att 
jobba mot. 

Han tror att han har samma problem som många 
andra konstnärer:

– Om man är en bra konstnär är man oftast ingen 
säljartyp. Inte bra på att sälja sina grejer. De som det 
går bra för som illustratörer har ofta den där säljande 
förmågan. De har inget emot att stjäla lite här och 
där eller kan haka på någon trend bara för att få mer 
jobb.  

Det har hänt att han funderat på att lägga av med 
konsten.

– Ja, jag har tänkt lite på det. Jag var inne på att 
bli tandtekniker eller att göra proteser. Jag höll ju på 
mycket med att gjuta så jag fantiserade lite om det. 
Men det är ju ändå teckna som jag vill syssla med. 

På Fredriks arbete är det naturligt att ha ett konst-
närsjobb vid sidan om. Minst två av de andra i per-
sonalen lever som han. En av hans kollegor jobbar 
till exempel halvtid i daglig verksamhet och halvtid 
med konstnärligt skapande och Fredrik tror att hon 
är ganska nöjd med det. Men Fredrik själv drömmer 
om att en dag kunna leva helt på sin konst. Och han 
känner sig optimistisk:

 – Det ser ganska ljust ut ändå. Det känns som det 
kommer att lösa sig. Jag har lite kontakter och har 
några grejer på gång med grafiken som jag håller på 
med.

Text och bild: Erik Tillander.

raggar kunder.
Fredrik har läst ett år på omvårdnadsprogrammet 

på Komvux. Men som konstnär har han pluggat i 
sammanlagt sju och ett halvt år. 

– Jag har tecknat så långt jag kan minnas, men jag 
har aldrig vetat exakt vad jag vill hålla på med. Jag 
förstod att jag ville jobba med det redan på högsta-
diet. Men jag visste inte hur jag skulle ta mig dit så 
jag drogs med av kompisarna och gick samhällsve-
tenskaplig linje. Visste inte vilka gymnasier som var 
inriktade på konst.

Efter gymnasiet och lumpen blev det folkhögskola 
som skarvades på med praktik på ett dataspelsföretag 
där han sen jobbade ett tag. Men så blev det dåligt 
med jobb och han fick sluta och fortsatte sedan med 
ytterligare en treårig utbildning, den här gången 
med inriktning på illustration.

Fredrik ska fylla 38 i år, han har flickvän och en 
son som är tre, och han jobbar åttio procent på Kar-
laplans dagliga verksamhet. Nio brukare jobbar där 
men alla är inte där samtidigt. På tisdagar gör han 
chokladpraliner med en tjej. Och med en kille gör 
han en serie: brukaren skriver på en historia och 
Fredrik tecknar till den. I övrigt hoppar han in där 
det behövs. ”Hjälper till med konsten”, som han sä-
ger. 

Även Fredrik beskriver ett livspussel som är svårt 
att få ihop. Han har en helt ledig en dag i veckan, för 
närvarande måndagar, och tanken är att den ska vara 
reserverad åt egen konstnärlig verksamhet. Men som 
småbarnsförälder brukar det vara problematiskt att 
få den dagen ren från andra göromål.

– Det är svårt, det är väldigt mycket hushållsgrejer 
som måste göras.  Men jag blivit bättre, har kunnat 
lära mig att vara disciplinerad och verkligen jobba 
den tid som jag har.

Jag undrar om det inte kan vara svårt att orka kon-
centrera sig på jobbet när han är där.  Han funderar 
en stund och svarar lite tvekande.

– Ja, så har det väl varit ibland, när jag gör pap-
persarbetet. Men när jag är med brukarna är jag så 
mycket ”i situationen” så då är det inga problem.
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Inom skälig tid

Det förutsätts i LSS att en beviljad insats ska ges 
omgående eller i varje fall inom skälig tid. Har 

det tagit mer än tre månader ska det rapporteras till 
Socialstyrelsen och därefter var tredje månad tills 
det verkställts. Socialstyrelsen ska ansöka hos förvalt-
ningsrätten om att en särskild avgift ska utdömas då 
skälig tid passerats. 

Regeringen har aldrig definierat vad som menas 
med skälig tid, men det har JO gjort (2000-09-06). 
Han ansåg att när det gäller bostad med särskild ser-
vice får den inte överstiga tre månader.

Socialstyrelsen fick in ungefär lika många rappor-
ter på överskriden tid förra året som under året dess-
förinnan (ca 2 500). Hur många av dessa som består 
av sexmånaders fördröjning, niomånaders fördröj-
ning etc kan man inte ge besked om. Inte heller kri-
terierna för ansökan hos domstol om särskild avgift, 
endast att man gör en individuell bedömning.

Förra året gjorde Socialstyrelsen 200 sådana an-
sökningar och året dessförinnan 100. Att de endast 
utgör en bråkdel av alla dem som borde böta är up-
penbart. Förra året skrev man ”Det har inte funnits 
resurser för att prioritera dessa ansökningar.” I år 
skriver man inget om det i sin årsredovisning.

Fördelning i procent på typ av insats 
som ej verkställts inom tre månader.

Boende vuxna  38
Korttidsvistelse   7
Dagverksamhet   9
Kontaktperson  35
Ledsagning    7
Avlösarservice    2
Övriga      4

                         100 %

Det är en underlig och oroande situation när den 
myndighet som ska se till att LSS följs själv bryter mot 
dess regler. Det devalverar förtroendet för Socialsty-
relsen och undergräver kommunernas respekt för 
lagen. Att en tredjedel av insatserna utgörs av kon-
taktperson är särskilt anmärkningsvärt då det inte 
kan bero på brist på pengar.

     K G

Socialstyrelsen brister

Å r 2010 överfördes den statliga tillsynen över so-
cialtjänsten till Socialstyrelsen från länsstyrel-

serna. Tillsynen utgör en särskild avdelning med 500 
anställda (halva antalet av alla !) fördelade på sex 
regionala kontor. Nu har Statskontoret gjort en ut-
värdering. Den är mycket ingående och konstruktiv. 

Den kritik som man framför gäller bland annat att 
beslutsvägarna och handläggningstiderna är långa 
och att man inte har något system för att kunna följa 
upp dem. Över 17 000 ärenden står öppna, 355 av 
dem längre än ett år.

Man hinner inte heller med att återföra sina iakt-
tagelser från inspektionerna och än mindre har man 
någon samlad dokumentation av dessa. Tillsynen är 
inte enhetlig då det saknas bedömningskriterier som 
inspektörerna ska tillämpa. Därigenom brister tillsy-
nen i förutsägbarhet. 

Över huvud taget har det kontrollerande inslaget i 
tillsynen betonats till nackdel för den stödjande  och 
vägledande om hur regelverket ska tillämpas.

Statskontoret pläderar för en renodlad inspek-
tionsmyndighet för hälso- och sjukvården och social-
tjänsten. En sådan skulle kunna ge regeringen bättre 
möjligheter att styra dessa områden. Kunskapsåter-
föringen skulle bli bättre. (Senare, 2012-03-22, med-
delade Maria Larsson att regeringen avser att föreslå 
en sådan.)

I rapporten finns inga uppgifter om frekvensen av 
tillsynen av olika verksamheter, än mindre något om 
hur stort behovet är. 

      K G

Statskontoret. Utvärdering av tillsynsreformen. 
Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälso- och 
sjukvård. Publikation 2012:11. 87 sidor.

I Finland

R egeringen i Finland har tillsatt en arbetsgrupp 
som ska utarbeta riktlinjer för hur man ska 

kunna minska antalet platser för utvecklingsstörda 
personer på institutioner till förmån för en bostad i 
närmiljön. Kommunerna måste ta sitt ansvar för det-
ta och utveckla sin närservice. Idag bor det 1 790 per-
soner på institutioner och så många som ca 13 000 
hemma eller hos någon anhörig. 

Sluten stödenhet

Personer med utvecklingsstörning döms till fäng-
else trots att miljön där inte alls är anpassad till 

deras behov. Ofta behandlas de nedsättande och blir 
utnyttjade. 

År 2002 föreslog en statlig utredning att man skul-
le skapa särskilda gruppbostäder istället för fäng-
else för personer med utvecklingsstörning. Trots ett 
brett remisstöd har ingenting hänt förrän nu när Psy-
kiatrilagsutredningen i sitt betänkande (SOU 2012:17) 
återigen föreslår att vissa lagöverträdare med utta-
lad kognitiv  funktionsnedsättning ska få avtjäna sitt 
fängelsestraff eller få rättspsykiatriska vård i ett slags 
gruppbostäder som kallas slutna stödenheter.

De ska drivas av kriminalvården. ”Verksamheten 
inom LSS bör kunna tjäna som förebild vid upp-
byggnaden av den nya organisationen och för att di-
mensionera och rätt bemanna personalen”, skriver 
utredningen.

Läs mer om personer med utvecklingsstörning 
som döms till fängelse i Intra 1/2010  (sid 4). Finns 
i vårt nätarkiv på www.intra.info.se 
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Barnet behöver tid att landa
En del av de barn som kommer till Mora Park har 
varit på många ställen förut. Där har det inte fung-
erat för dem. Barnet kan då först behöva landa och 
det får ta sin tid. Ibland flera månader. Tiden behövs 
för att eliminera bakslag och bygga upp förtroende 
och stabilitet.  I början får man minimera kraven och 
skolan blir kanske under de första månaderna ”livets 
skola”, dvs det basala, att  göra frukost, diska, ta en 
promenad, tvätta, städa, läsa osv. Efter några veckor 
börjar man bygga upp samspel och rutiner. Man bör-
jar t ex gå och simma först en, sen två dagar i veckan. 

Detta gäller de barn där tilliten till vuxna är mycket 
bräcklig, där vi inte kan låta våra egna principer stå 

Arbete med diagnoser
Ellinor Bjertsjö och Ingalill Stefansson ger var sin bild av arbetet 
med barn och vuxna som har olika diagnoser.

   Funktionsolika
    Av Ellinor Bjertsjö

V i måste våga se och använda oss av de fördelar diagnoser/funk-
tionshinder för med sig. Kanske måste vi rent av ha tillit till att 
diagnosen har något att lära oss? En person med t.ex ADHD har 

oftast följande positiva egenskaper:

kreativ/entusiastisk
varmhjärtad/humoristisk
flexibel/passionerad
känslig/intuitiv
villig att ta risker
glömmer bort sina brister
försöker göra bättre ifrån sig nästa gång

Den här artikeln handlar om de barn som kommer till oss på Mora Park 
i Järna. Även om den bygger på erfarenheter som vi fått i arbetet med 
barn tror jag att mycket kan användas i arbetet med människor med 
särskilda behov i alla åldrar.

först. Man får inte ha förutbestämda föreställningar 
om vad skola är. Jag hörde för några år sedan en lä-
rare säga i en föreläsning ”man kan inte fungera i 
skolan eller på jobbet när det pågår ett världskrig 
hemma”. Eller som en av våra lärare sa: ”Det är bar-
net som är läraren”.

Tid till tillit och tålamod
För de här barnen handlar det om att hitta en indivi-
duell utvecklingsplan/handlingsplan: ”vad behöver 
det här barnet just nu?” Tilliten är så bräcklig att det 
är som att gå på nattgammal is. Det finns inte utrym-

Diagnosens betydelse

SID 8
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me för några misstag mer. Rutinen är därför A och 
O. ”Vi fortsätter precis som igår hur många utbrott 
du än får”, är vad vi signalerar till barnet. 

Vi bygger upp trygghet i form av rutiner så att platt-
formen består fast det blåser isiga vindar. Vi gör inte 
så stor affär av utbrotten i det här läget, ”hoppsan, det 
blev lite bökigt ett tag!”

Alla medarbetare måste vara mentalt övertygade 
i sin inre hållning med de här barnen, medvetna i 
sitt tysta budskap till barnet: ”Jag vill ha dig här, jag 
vill vara med dig, jag tror på dig”. 
Med hela sitt förhållningssätt och 
sitt väsen måste medarbetarna 
lita på barnets förmåga att så små-
ningom förlita sig på dem.

Slutligen landar dessa barn 
även i skolan, först lite för sig 
själva med sin lärare, sedan med 
andra barn i en klass. Vi har sett 
barn göra fantastiska framsteg 
med hjälp av framförallt tillit, tå-
lamod och tid. Utifrån dessa tre 
T kan vi sedan arbeta vidare med 
andra hjälpmedel. I den antropo-
sofiska människosynen och inom 
läkepedagogiken och socialtera-
pin utgör detta en grund för ar-
betet.

Vilka vill delta i arbetet?
Det finns barn som har mycket 
svåra problem, framför allt stark 
ångest och är kraftigt utåtage-
rande. 

Inför arbetet med dessa barn 
har vi först samlats i ett tänkbart arbetslag och varit 
väldigt ärliga mot varandra.  Vilka vill delta i arbetet? 
Alla kanske inte känner sig övertygade om att det här 
är rätt uppgift för dem. Vi visar varandra respekt in-
för det. Vi är olika, vissa är fantastiska på de lugna 
inåtbundna barnen och får dem att lysa. Andra har 
lätt att läsa av de utåtagerande barnen och ser deras 
utvecklingsväg som en utmaning. 

Det är väl det som är meningen med att vi är ”funk-
tionsolika”, ett fantastiskt ord som  jag snappat upp i 
något sammanhang.

Hos oss förekommer det att medarbetare med tex 
ADHD arbetar tillsammans med medarbetare utan 
funktionshinder i ett team. Därigenom kan man ge 
vissa barn den bästa förståelsen för sig själva. Här 
handlar det också om tillit. Tillit till styrkorna, även 
om man vet att det finns svagheter. 

I många av våra anställningar handplockar vi med-
arbetare som ska passa till särskilda barn, ofta går de 
sen vidare till nya barn med samma problematik och 
blir oerhört duktiga på att hjälpa barn med viss pro-
blematik att utvecklas.

Att inte vara stressad
Jag arbetade med en autistisk man en gång på en 
daglig verksamhet.

Varje morgon gick jag för att hämta honom till ar-
betet, då hade han för det mesta låst in sig i sitt sov-
rum. Jag slog mig ned i hans vardagsrum och tittade 
i någon bok och kommenterade högt vad jag läste 
emellanåt så han förstod att jag var kvar. Med hela 
min varelse var jag inställd på att inte vara stressad, att 
vara och förbli i nuet. Slutligen vreds nyckeln om i lå-
set, han kom ut och började prata men var ännu inte 
redo för nästa övergång. Jag satt kvar i soffan och vi 
pratade om ditt och datt. När han till slut sa ”Nä, jag 

ska inte bråka med Ellinor mer”, 
reste jag mig och han krokade i 
sin arm i min och tillitsfullt gick 
vi arm i arm till jobbet.

Tid, tålamod och tillit. Tillit till 
att han kommer till beslut, att han 
klarar att klättra över gränsen om 
jag ger honom tålamod och tid 
och litar på, med hela mitt väsen, 
att han, i framtiden, kommer över 
tröskeln med egen kraft.

En man som kan se runt hör-
net, varför skulle jag inte lita på 
att han har starka inneboende 
resurser? Autister är enligt Iris Jo-
hansson, som själv är autistisk och 
har skrivit boken ”en annorlunda 
barndom”, experter på att läsa av 
stämningar och ”osagda saker”. 
En dag när jag satt i hans soffa sa 
han ”det är någon som har glömt 
att städa”.

Jag for upp och mindes att jag 
hade glömt att det varit min tur 
att städa mina barns fritids under 

helgen som gått.
Idag går den här mannen själv till sitt arbete och 

är med och delar ansvar. Något som kom sakteliga, 
steg för steg, men fullbordades först när han passerat 
45….man slutar aldrig att utvecklas… 

Jag är mitt främsta redskap
Inom antroposofin uppmuntras också medarbetaren 
till att arbeta med sig själv och sin egen utveckling, 
vilket också ingår i en del av våra fortbildningar.

”Jag är mitt främsta redskap”
Den personliga utvecklingen till självinsikt är här 

mycket viktig. Som Sören Kirkegaard säger:  ”All äkta 
hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill 
hjälpa, och därmed måste jag förstå att detta med att 
hjälpa, inte är att härska utan att vilja tjäna. Kan jag 
inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon”.

När man arbetar med barn eller vuxna med sär-
skilda behov gäller det att släppa alla sina duktighets-
principer. Man måste ha både tid, tålamod med och 
tillit till sig själv.

Att stå tillbaka själv och med öppet sinne iaktta alla 
små nyanser av utveckling. Att fånga upp önskningar 
och tillmötesgå dem och inte alltid ha lösningarna i 
förväg.

Tilliten till att det ibland händer mycket när det 
verkar som om inget händer.

Ellinor Bjertsjö är ansvarig för 
Mora Parks korttidsboende i Järna. 

SID 9
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Tilliten till sin egen förmåga att vänta och lyssna 
och se det som knappt hörs.

Tilliten till den trygghet jag själv förmedlar.

Några frågor
Här är några frågor man kan ställa sig och fundera 
på. De är tagna ur en bok som Peggy Strobel, koor-
dinator och sjuksköterska på Mora Park, skrivit med 
titeln ”Ibland kan undervisning se annorlunda ut”. Efter 
frågorna kommer ett kort avsnitt från samma bok om 
betydelsen av ”närvaro”.

Vilken betydelse har mitt förhållningssätt 
till barnen?
På vilket sätt kan jag påverka barnen 
så att de får möjlighet till utveckling?
Vad påverkar den psykiska och fysiska miljön?
Vilken betydelse har min egen utveckling 
för barnens utveckling?
Vad är det väsentliga i mitt arbete?
Vad ligger till grund för mitt arbete?
Ett medvetet förhållningssätt är grundläggande, 
eftersom det påverkar hur jag stödjer barnet i 
det dagliga arbetet. En viktig aspekt är att jag 
hela tiden håller tankarna på barnet vid liv även 
om jag lämnar rummet för att diska eller om 
barnet går för att vila. Dessutom krävs att jag är 
helt närvarande i det jag gör. Om jag målar med 
barnen gör jag det. 

Samlar på sig misslyckanden
Under fem år arbetade jag som bild- och slöjdlärare 
på en stor kommunal skola i en förort till Stockholm 
med ”normalfungerande” barn. (Jag gör citat runt 
normalfungerande för att vi hittar alltid ”funktionso-
lika” i alla sammanhang.)

Med min tidigare erfarenhet av människor med 
särskilda behov, kände jag direkt hur de barn som 
befann sig i diagnosernas eller den inre stressens 
gränsland, kanske på grund av yttre omständigheter 
som svårigheter hemma, började samla på sig miss-
lyckanden som riskerade att resultera i en mycket 
dålig självbild. I nästan varje klass hade jag en ”funk-
tionsolik” som i nio fall av tio var en pojke. 

Jag bestämde mig  för ett experiment i årskurs 4 
(tre klasser), tillsammans med en av deras lärare. Det 
blev en omfattande schematisk förändring som inte 
var så populär i alla led. Jag tog de tre ”funktionso-

lika” pojkarna, en från varje klass, och skapade en 
grupp av dem. De fick en egen slöjdtimme på en hål-
timme jag hade. Den var 60 minuter istället för 80 
vilket jag gjorde dem medvetna om. Det var ju en av 
deras styrkor, att arbeta kort, snabbt och intensivt när 
de inte blev störda av en massa annat. De ville dess-
utom gärna visa att de hann lika mycket på 60 min 
som deras kamrater på 80…

För att uttrycka mig så tydligt som möjligt: Jäklar 
vad de sydde denna termin, de hann ju aldrig tappa 
ork och fart eftersom jag var där hela tiden och inled-
de nästa steg så fort det första var klart. Det fanns inga 
mellanrum, inga väntetider för att göra något annat. 
Och det fanns inget annat som tog deras uppmärk-
samhet än två likasinnade och en lärare som intensivt 
fångade upp dem i varje mellanrum innan de hann 
tappa fokus. Det fanns tid, tålamod och tillit. 

Jag förberedde mig mentalt inför dessa lektioner 
med att tänka på de tre pojkarna en stund och att jag 
verkligen trodde på deras förmåga.

De var tre stolta killar, som hade fått tillbaka sitt 
självförtroende och som, när terminen var till ända, 
visade upp en svart, en meter bred och mycket väl-
sydd fladdermus, modell ” gosedjur” som hängde 
i  taket. Dessutom en lika välsydd fotbollströja med 
ränder, siffror och namn, samt en enkel men mycket 
fantasifull riddarutrustning.

De här pojkarna var ”funktionsolika” på sitt sätt 
och behövde andra verktyg. De behövde individuell 
undervisning som fick de bra sidorna i deras ”funk-
tionsolikhet” att växa. De behövde inte ytterligare 
förstärkning av deras mindre bra sidor och de be-
hövde inte fler misslyckanden som ledde till att de 
blev besvärliga i en stor grupp som de inte förmådde 
hantera.

Vi är alla funktionsolika
Vad är det att vara ”normal”? Kanske vi ska fråga oss 
hur stor del av det onormala vi skapar genom att hela 
tiden sträva efter att alla ska vara perfekta för att passa 
in och genom att framförallt tid och tålamod inte 
alltid är efterfrågade kvaliteter.

Vi är ”funktionsolika” för att vi ska fylla olika funk-
tioner. Alla ska naturligtvis få mesta möjliga hjälp och 
hjälpmedel för att utvecklas, det ena motsäger inte 
det andra.

På en föreläsning hörde jag en chef för en LSS-
myndighet säga ”funktionshindret finns först där 
samhället begränsar”.

Diagnosens betydelse

SID 10



10                                 INTRA 2 • 12 INTRA 2 • 12                                            1111                                 INTRA 2 • 12

Hur pratar vi om vårt arbete? Hur pratar vi om och 
med de personer som vi har att stödja och hjälpa? 
Vilket språk är i funktion inom sociala omsorgsverk-
samheter? Vissa händelser och fenomen är svåra att 
få fatt i och tala om. Man får inte syn på annat än vad 
man har en begreppsapparat för.

Ett fenomen som är viktigt och samtidigt så var-
dagligt att man inte tänker på det som något särskilt 
är människors önskan att förstå 
livet. Livsförståelse är inte enkelt 
att tala om och förstå med hjälp 
av vardagens språkbruk. Hur ska 
jag kunna prata om det och göra 
det möjligt att arbeta med livsför-
ståelse? 

I mitt tycke har existensfiloso-
fin passande ord och begrepp att 
använda och jag är övertygad om 
att tillgång till dessa begrepp kan 
stärka personalen så att de kan 
finnas till hands vid svårigheter 
som rör själva levandet. 

Makt och språkbruk 
Uttryck som ”språk är makt” och 
”maktspråk” gäller  också inom 
social omsorg. En del av omsorgs-
kunskapen är att veta att man har 
makt över en annan människa 
och att veta hur man på bästa sätt 
handskas med den makten. 

Personer med utvecklingsstör-
ning, precis som du och jag, vill 
förstå livet.  I särskolan har jag 
uppmärksammat att elever – när 
de så får tillåtelse – arbetar ak-
tivt och intensivt med att försöka 
förstå vilka de är. De vill lära sig 
handskas med världen. Jag kallar det för att de utför 
ett livsförståelsearbete. De fina honnörsord som nu 
finns inskrivna i värdegrundstexter och deklarationer 
om mänskliga rättigheter kräver ett särskilt arbete av 

de människor som inte med självklarhet kan gå ut i 
världen och säga: Här är jag, jag ska också vara med!  

Med diagnoser – och de är många inom sociala 
omsorgsverksamheter – följer ofta direktiv om peda-
gogiska metoder och förhållningssätt som anses vara 
de optimala. Jag ser det som bekymmersamt att det 
språkbruk som medföljer diagnosen inte innehåller 
”livsförståelseord”, ord att tala och tänka med, som 

hjälper oss att förstå vad det är 
för syfte och mening som ligger 
bakom till synes konstiga uttryck 
och beteenden.

Orden är annorlunda om vi ta-
lar med ett språk relaterat till livet 
än om vi talar med ett språk rela-
terat till diagnosen. Inte bara or-
den utan bemötandet blir olika. 
Pedagogik för människor inom 
särskola och sociala omsorgsverk-
samheter beskrivs med ett särskilt 
språkbruk. Ord som struktur, för-
utsägbarhet, träningshierarkier 
och beteendens situationsbun-
denhet, mentalism eller theory 
of mind är några exempel. 

Jag ska försöka konkretisera 
hur bemötandet av en elev, hans 
tillvaro och chans att arbeta med 
sin livsförståelse, kan vara olika, 
beroende på vilket språk som är 
i funktion.

Det blev besvärligt för Fredrik 
när han skulle köpa kaffe under 
rasterna på särvux. Han föredrog 
att handla för pengar präglade 
”onda år”. De ”goda årens” mynt 
ville han behålla. Goda år var ex-
empelvis sådana då Sverige tog 
medalj i ishockey. Varför vissa år 

var onda år fick jag så småningom veta. Det ville Fred-
rik ofta prata om. Ett ont år kunde vara när presiden-
ten i USA blev skjuten eller när något hemskt hänt på 
det privata planet. 

Ingalill Stefansson är speciallärare 
inom Särvux i Söderhamn. Hon har 
doktorerat i pedagogiskt arbete 
vid estetisk-filosofiska fakulteten i 
Karlstad. 
Läs mer: Ingalill Stefansson. Värl-
dens opålilighet – Begreppsanalys 
av livsförståelsearbete i särsko-
lan. Karlstads universitet. 2011. 
Kan beställas från: www.kau.se

    Att förstå eller förklara
    Av Ingalill Stefansson

D et är bekymmersamt att det språkbruk som medföljer en diagnos inte 
innehåller ”livsförståelseord”, ord att tala och tänka med, som hjäl-
per oss att förstå vad det är för syfte och mening som ligger bakom 

till synes konstiga uttryck och beteenden.

SID 11
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Diagnosens språk
Diagnosens språk berättar att Fredrik har utretts och 
fått diagnosen X. Lärarna och personalen runt Fred-
rik har fått utbildning i X. Diagnosen säger vad han 
har för svårigheter. Vad han behöver lära sig har tes-
tats fram. Jag vet vad jag ska göra för att möta hans 
identifierade behov. 

Vi upprättar ett åtgärdsprogram. Eftersom Fredrik 
inte kan överblicka vad som väntar och blir orolig när 
han inte vet vad som ska hända, behöver han en fast 
struktur. Han ska få veta hur lång tid en uppgift tar 
och vem han ska arbeta tillsammans med. 

Jag måste som lärare ligga steget före, jag måste 
förutse vad som kan hända i situationen och söka 
förenkla eller förändra denna så att Fredrik inte blir 
utsatt för något han inte klarar. Fredrik ska tränas i 
det som uppgiftsanalyser visar att han är ”på väg till”. 
Vi ska fokusera på Fredriks starka sidor och se till 
att han i sina uppgifter känner att han lyckas. Vi ska 
anpassa uppgifterna till hans faktiska och icke ålders-
adekvata utveckling. Beteendens situationsbunden-
het är viktigt att uppmärksamma och Fredrik bör 
tränas i att generalisera sina kunskaper till att gälla i 
olika situationer. Vi ska sträva efter att sätta upp del-
mål som är lätta för Fredrik att nå och vi ska utvärdera 
dessa. Vi ska samverka med de andra i Fredriks liv och 
sträva efter att även hans fritid blir strukturerad och 
tillrättalagd på samma sätt som i skolan. Vi upprättar 
träningshierarkier: det viktigaste kommer först. Fred-
riks träning ska alltid ses i ett livsperspektiv. 

Situationsanalys ska göras över ”köpa fika”. Vilka 
moment ingår?  Vilka av dessa klarar han? Vilka kla-
rar han inte? Det till synes konstiga beteendet, det 
maniska sorterandet av pengar, ska han få hjälp med. 
Det han inte klarar, dvs att förstå pengars riktiga vär-
de och låta bli att sortera pengarna efter det årtalsbe-
grepp han använder, ska ingå i hans arbetsuppgifter 
på lektionerna. När han klarar det momentet kan 
han också självständigt köpa fika på Särvux. Här är 
fokus satt på att förändra beteendet.

Att ha kännedom om Fredriks diagnos är naturligt-
vis viktigt för dem som på något sätt har till uppgift 
att behandla honom, medicinskt eller på annat sätt. 
Men diagnosen säger inget om Fredriks önskningar 
att komma till rätta med livet, inget om hans dröm-
mar, hopp och sorger. Därför hör diagnosens språk 
inte hemma vare sig i skolan, i de dagliga verksamhe-
terna eller i hans boende. Där är det inte behandling 
utan livet och levandet som gäller! 

Livsförståelsens språk
Om jag använder mig av det jag kallar livsförståelse-
arbetets språk blir berättelsen om Fredrik och funde-
ringar över vad jag kan göra för honom annorlunda. 
För att förstå det måste vi titta på några grundläg-
gande begrepp:

Att det är skillnad på lek och lek det vet barn. Lek 
kan vara på riktigt och lek kan vara på låtsas. Om det 
är ”på riktigt” är det på elevens villkor, det är eleven 
själv som väljer. I den självvalda leken lär sig barn om 
livet och bearbetar sina upplevelser.  Leken ”på låt-

sas” är lärarens aktivering av eleverna och den har ett 
bestämt syfte – för läraren. 

Märta gick i en klass där lek tilläts på bestämda tider 
eller efter lärarens anvisningar som en del i ett visst 
moment av ett ämne. En dag när Märta hälsade på en 
kompis i en annan klass där barnen lekte fritt hörde 
jag henne säga något märkligt. Hon stod mitt i det 
till synes kaotiska rummet med de många lekarna på 
gång, lekarna som bestämdes av eleverna, och sa: Hos 
oss är det bara på låtsas. 

Den lilla flickan förstod skillnaden mellan riktig lek 
och låtsaslek. Lek kan vara barnets lek som barnets 
eget arbete med att förstå livet eller lek kan vara ett 
inslag i den vuxnes aktivering av barnet på den vux-
nes betingelser, ”lek på låtsas”. Märtas ord ger oss ett 
redskap för att beskriva två olika förhållningssätt i det 
pedagogiska arbetet.

Efterföljande eller styrande förhållningssätt
I särskolan liksom i övriga skolformer väljer läraren 
pedagogiskt förhållningssätt. Olika sätt kan skilja sig 
åt just beträffande om, och hur, de möjliggör arbete 
med livet och levandet. Medan små barn leker lär de 
större barnen sig om livet genom vad de själva väljer 
att arbeta med i skolan. Ibland kan det vara knepigt 
att förstå vad de är ute efter. 

Tycker jag det är viktigt att elever ska få bringa ord-
ning i livet och lära sig förstå sig själva och världen på 
sina egna villkor bör jag välja ett efterföljande förhåll-
ningssätt. Motsatsen är styrande förhållningssätt vilket 
naturligtvis också ger en livsförståelse – men av ett 
annat slag.  Med de båda sätten följer olika risker. 
Efterföljande kan till exempel tolkas som att det be-
tyder låt-gå och att förhålla sig styrande kan innebära 
att eleven kränks.     

Att leda någon vid handen
Termen pedagogik härstammar från Grekland. Peda-
goger var de slavar som hade till uppgift att följa her-
remännens gossar till skolan. Att pedagogik betyder 
att leda någon vid handen har en illustrativ poäng 
vad det gäller den grundläggande skillnaden mellan 
efterföljande och styrande förhållningssätt. Lärarens 
och elevens positioner visar skillnaden.

För de barn eller vuxna som har ett arbete att göra 
innan de blir nyfikna på vad andra, t ex läraren, har 
att lära ut behövs ett efterföljande förhållningssätt. 
När väl det arbetet är gjort och eleven längtar ut i 
världen och till andras kunskaper, ”yttre kunskaper”, 
är det dags för det styrande förhållningssättet. För 
elever i särskola och särvux kan det hända att det ef-
terföljande förhållningssättet bör vara det domine-
rande. 

Olika slags arbeten
Livsförståelsearbete kan ses som olika slags arbeten, 
alla viktiga för att möjliggöra delaktighet och trygg-
het i en opålitlig värld. Livsförståelsearbete ska för-
stås som 

Diagnosens betydelse

SID 12
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• ett arbete där eleven förstår sig själv och sitt liv,

• ett arbete där eleven upparbetar en förmåga 
att skapa en livsförståelse som möjliggör ett 
varande i världen i gemenskap med andra,

• ett arbete där pedagogen biträder och möj-
liggör elevens livsförståelsearbete för att våga 
möta världens opålitlighet.

De olika livsförståelsearbetena graderas inte, har 
inte olika dignitet eller turordning. De ingår alla i 
lärprocessen.

”Enbart genom vår hållning till varandra bidrar vi till att 
ge varandras värld dess gestalt. Vilken omfattning och 
färg den andres värld får för honom själv, är jag med om 
att bestämma genom min hållning till honom. Jag bidrar 
till att göra den vid eller snäv, ljus eller mörk, skiftande 
eller enformig – och inte minst bidrar jag till att göra den 
hotande eller trygg. Inte genom teorier eller åskådningar 
utan genom min blotta hållning. Därför finns det ett out-
talat, så att säga anonymt krav på oss om att ta vara på 
det liv som tilliten lägger i vår hand.”

  K.E. Løgstrup, teolog, ur Det etiska kravet 1994, sid 50-51.

Fredriks matematikstudier
Studierna i matematik handlade för Fredrik om gott 
och ont, om livets tvetydigheter. Att söka svar på frå-
gorna om gott och ont var vad Fredrik ville använda 
sin tid på särvux till. Hans sorterande av pengar, kan 
man kalla kretsande. Det har ett syfte och en mening. 
Han kretsar, han uppehåller sig vid något, som en 
ritual. Det ger oss ledtrådar till att något är viktigt 
för Fredrik att bearbeta. Det hjälper oss att förstå vad 
som är hans livsfrågor. Även om vi förstår hans frågor 
kan vi kanske inte ge svar, men vi kan ändå hjälpa 
honom att sätta ord på dem så att han lättare kan 
hantera dem. 

Fredrik är vuxen och pratar bra, han har orden för 
att beskriva goda år och onda år och säger det i klar-
text till oss. Det är inte svårt att få veta vad han vill 
arbeta med och söka svar på. Det är bara att lyssna 
och inte betrakta hans handlingar som beteendestör-
ningar utan som konkreta livsfrågor. 

I det arbetet finns ett etiskt krav att ha omsorg om 
den andra människans liv. Vi måste försöka förstå vad 
som är bäst för eleven i situationen (situationsetik). 
Det finns ingen metod eller träningsprogram som vi 
kan hålla oss till och som säger hur vi ska hjälpa Fred-
rik med att handskas med pengar. 

Man kan också se Fredriks arbete som en modig 
kamp. Han kämpar med att förstå ont och gott och 
knyter det till sin tillvaro och händelser i livet – något 
som inte alla orkar göra. 

Ett av säkert flera möjliga sätt vore att hjälpa ho-
nom att skaffa ett kontokort för att reducera tillfälle-
na till sorterandet.  Jag reducerar däremot inte hans 

livsförståelsearbete. Jag finns med honom för att dela 
glädjen av vad som finns inbyggt i de goda åren och 
hjälpa honom att bearbeta händelser och upplevel-
ser från de onda åren. Fokus är satt på förståelse av 
vad det kan vara för syfte och mening med beteendet.

Att förklara eller att förstå
Ett annat sätt att se på skillnaden mellan de olika 
förhållningssätten är att koppla dem till olika veten-
skapssyner. I humanvetenskapen har förståelse prio-
ritet, medan naturvetenskapens metoder försöker 
förklara människans psyke. Förstår jag elevens bete-
enden eller uttryck som något som har ett syfte och 
en mening eller förklarar jag elevens beteende som 
en följd av elevens (hjärn)funktionsnedsättning? Just 
denna till synes enkla betydelseskillnad ser jag som 
klargörande och en ledtråd till att bli medveten om 
grunden i min ambition att hjälpa eleven. 

Söker jag förstå eleven eller söker jag förklara elev-
en? I det första alternativet lyssnar jag till elevens in-
tentioner och ställer frågan: Vad vill du göra? Vad är 
viktigt för dig att studera? I det andra alternativet har 
jag metoden som medföljer elevens diagnos att rätta 
mig efter. Jag vet utifrån denna vad eleven behöver 
lära sig. Väljer jag att försöka förstå blir förhållnings-
sättet efterföljande, väljer jag att försöka förklara blir 
förhållningssättet styrande.

Medvetenhet
Även om det finns lagar, förordningar och styrdoku-
ment som reglerar omsorgerna måste en tolkning 
till inför valet av vilka förhållningssätt som lämpar sig 
bäst. Till hjälp vid tolkningen behövs något att hänga 
upp det vi ska tolka på, något att skåda genom, vil-
ket är betydelsen av begreppet teori. Resonemangen 
ovan har jag kallat teorier om livsförståelsearbetets 
språk och diagnosens språk. Enligt mitt sätt att se kan 
de hjälpa mig i valet av förhållningssätt.

Men är det då min privatsak som personal att själv 
leta upp och ta ställning till lämpliga omsorgsteorier? 
Jag med mina teorier som förklarar mina strategier 
ingår i ett kollektiv, i en arbetsgrupp, och förväntas 
samverka med de andras strategier – som kanske byg-
ger på andra teorier. Låt oss tänka att varje person 
i arbetsgruppen medvetandegör sina teorier. Snart 
har vi mängder av teorier och tyckanden. Kanske det 
stämmer det jag hörde någon säga: ”Omsorgsverk-
samhet, det är tyckarnas marknad.”  Chefen – vad 
tycker hon eller han, vilka teorier har hon eller han? 
Har hon eller han överhuvudtaget någon medveten 
teori om t ex makt och språkbruk genom vilka perso-
nalen förväntas agera?

Enligt mitt sätt att se är det chefens ansvar att klar-
göra, ta ställning till, verka för och utbilda persona-
len i de teorier som ligger bakom användbara för-
hållningssätt. 

SID 13
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Råd och stöd
Av Karl Grunewald

Råd och stöd av experter är en av de nio insatserna man har rätt till enligt LSS. 
Men det fungerar inte! Åtskilliga landsting rapporterar att inte någon fått 
insatsen under året som gått. Man menar att det ingår i den habilitering 
landstinget erbjuder. Intra har frågat ett antal chefer hur det egentligen ligger 
till. Här återges deras svar. Allt tyder på att det måste ske en lagändring.

Stockholm – habiliteringscenter ger insatsen
Landstinget i Stockholm har en organisation ”Ha-
bilitering & Hälsa” som ger råd och stöd till LSS 
målgrupp. Insatsen ges tillsammans med andra 
habiliteringsinsatser och dokumenteras som sådan. 
I praktiken får så gott som alla som får insatser från 
ett habiliteringscenter även råd och stöd enligt LSS. 
Den enskilde kan begära ett särskilt beslut om råd 
och stöd oberoende av boendeform – det utnyttjas 
dock av mycket få. Det finns ett femtontal lokala 
habiliteringsteam i länet uppdelade i barnteam och 
ung/vuxenteam. Det finns därtill närmast lika många 
team inriktade på särskilda tillstånd och behov. Det 
bedrivs ingen regelrätt uppsökande verksamhet av råd 
och stöd, däremot en mängd förebyggande arbete i 
form av olika informations- och utbildningsinsatser. 
Råd och stöd är en viktig insats. Ansvaret för den bör 
ligga kvar på landstingen. 
Agneta Svensson. Hillevi Penton.

Sörmland – ett fåtal ansökningar
Habilitering ingår i landstingets organisation och 
sysslar både med hälso- och sjukvård och råd och 
stöd enligt LSS. Om brukaren bedömer att insatsen 
inte är tillräcklig kan ansökan enligt LSS göras i be-
rörd landstingsverksamhet. Ett fåtal ansökningar har 
inkommit under de senare åren, år 2011 en  enda. 
Man anger att det ibland blir en begreppsförvirring 
mellan insatsen behandling och stöd. I gemensamma 
journalsystem används begrepp som patient och be-
handling m.m., vilket bidrar till en otydlighet kring 
det stöd som kan erhållas.
Eva-Charlotte Bernthson.

Jönköping – ca 200 ansökningar per år
Till habiliteringsorganisationen kommer det råd- 
och stödansökningar nästan uteslutande från bruka-
re i gruppbostäder och servicebostäder. Sammanlagt 
rör det sig om ca. 200 per år. De dokumenteras som 
en LSS-insats. Råd- och stödansökningar gällande 
barn och ungdomar har inte förekommit på flera år. 
De ansökningar som berör brukare som inte ingår 
i habiliteringens målgrupper handläggs av en kura-
tor/LSS-handläggare i annan basenhet i landstinget. 
Man anser det önskvärt med ett förtydligande vad 
som ska ingå i råd- och stöd enligt LSS och tydligare 
avtal mellan landsting och kommunerna om vem 
som har ansvar för vad. 
Monica Berg.
 
Kalmar södra – 46 beslut om råd och stöd
Det är kurator och psykolog inom habiliteringen som 
ger råd och stöd. Det innefattar även konsultation 
till personal inom boende och dagverksamhet. Det 
fortlöper under ett år varefter det eventuellt tas ett 
nytt beslut. Det bedrivs ingen särskild uppsökande 
verksamhet. Antalet beslut om råd och stöd var förra 
året 46 för hela länet. Personer med funktionshinder 
skulle få den hjälp de behöver från ett och samma 
ställe. Avgränsningarna mellan LSS och HSL är för-
virrande för brukare och deras anhöriga. Mycket 
kompetens går förlorad och det är kostsamt för sam-
hället. 
Berith Ramsell.

Kronoberg – ett tiotal ansökningar årligen
Utvecklingen har gått mot allt färre ansökningar. 
Vuxenhabiliteringen har ett tiotal nya LSS-ansök-
ningar årligen. Det är framför allt från personer med 
förvärvade och omfattande hjärnskador/rörelsehin-
der. Personer som ingår i habiliteringens målgrupp 
söker sällan och utvecklingsstörda i stort sett aldrig. 
Barn- och ungdomshabiliteringen får mycket få eller 
inga ansökningar. Olika behandlingsinsatser, funk-
tionsbedömningar och diagnosutredningar är ex-

Så här olika arbetar man med 

råd och stöd i landstingen!

”Det har blivit en röra mellan 
vad som är habilitering och vad 
som är råd och stöd enligt LSS.”  

  Lena Boberg Ekström. Kronoberg.

”Avgränsningarna mellan LSS och HSL 
är förvirrande för brukare och deras 
anhöriga. Mycket kompetens går förlo-
rad och det är kostsamt för samhället.”                                  
Berith Ramsell. Kalmar Södra.

”Råd och stöd bör tas bort och ha-
biliteringens roll förstärkas som en 
särskild insats till varje person med 
funktionsnedsättning, oavsett andra 
samhällsinsatser.”
Maj-Lis Olsson, Blekinge.
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Det var på 1960-talet som vi började använda be-
teckningen habilitering istället för rehabilite-
ring för att markera den nya inriktningen på 

insatserna för personer med utvecklingsstörning. In-
tresset från beteendevetarna och de s. k. paramedi-
cinska specialisterna var stort. För att bara nämna 
psykologerna – de ökade från cirka 60 1970 till 300 
tio år senare. Det bildades särskilda team i alla lands-
ting inriktade på utvecklingsstörda barn eller vuxna, 
distriktsteam och centrala team. 

Verksamheten var vildvuxen men avgörande för att 
den nya ideologin skulle få fäste. Motsättningen till 
landstingens mera medicinskt inriktade insatser till 
andra grupper av barn blev dock betydande. Därför 
började vi lansera begreppet samordnad habilite-
ring. 1979 publicerade Omsorgskommittén en sär-
skild bok om detta (Ds S 1979:12). 

I sitt förslag till en reviderad omsorgslag 1981 fö-
reslog omsorgskommittén att rådgivning och annat 
personligt stöd skulle vara en rättighet. Omsorgs-
nämnden borde heta habiliteringsnämnden och få 
som uppdrag att samordna landstingens och andra 
huvudmäns insatser ”för att habilitera handikappade 
barn och ungdomar” (SOU 1981:26). 

1985 års lag
Men i 1985 års 0msorgslag stod det ingenting om ha-
bilitering, däremot fanns rätten till rådgivning och 
annat personligt stöd med. Den insatsen skulle vara 
av övergripande natur, stod det. Den skulle utgöras av 
expertstöd och ges till alla som tillhörde personkret-
sen. Den skulle ges fortlöpande och den angavs vara 
viktigt även för vuxna. 

Råd och stöd byggdes ut och teamen samverkade 
med de andra insatserna. Landstingen ansvarade ju 
för alla. Det förekom ingen motsättning till den ännu 
inte lagstadgade samordnade habiliteringen. Man 
gav behandling inom båda. 

Under de närmaste åren efter det att 1985 års om-
sorgslag trätt ikraft kom det en rad domslut på att de 
som tillhörde personkretsen hade företräde framför 
andra till expertinsatser. Det var nog den första gång-
en i vår historia som personer med funktionshinder 
fick ”förkörsrätt” framför andra medborgare (A Eve-
ritt, K Grunewald, Att klaga på omsorgerna. Rättsfall 
enligt omsorgslagen. Publica 1088). Det kom att be-
tyda mycket rent ideologiskt.

empel på insatser som inte beviljas som råd och stöd 
enligt LSS. Personer som är aktuella för habilitering 
får, om behov finns, råd och stöd integrerat i habili-
teringsinsatserna.

Som jag ser det, så har LSS-lagen, dess intentioner 
och som rättighetslag, påverkat utvecklingen av ha-
biliteringen. Det finns ett behov av förtydligande av 
LSS råd och stöd som pluslag och rättighetslag. Skall 
man se det som att det företrädesvis är en mer social 
inriktning med delaktighet och jämlikhet i samhället 
som riktmärke för råd och stöd, medan habilitering 
är mer medicinskt inriktat, men där delaktighet vägs 
in? 
Lena Boberg Ekström

Blekinge – inga ansökningar
Habiliteringen har två mottagningar i länet, omfattar 
både barn och vuxna och ligger under samma förvalt-
ning som psykiatrin. Man informerar om rättigheter, 
kartlägger funktionsförmåga, behandlar, stödjer nät-
verket samt förmedlar kontakt med kommuner m fl. 
Man erbjuder viss specialistbehandling som komple-
ment till den kommunala habiliteringen, till exem-
pel kommunikation och nutrition. 

Det gjordes inga ansökningar om råd och stöd år 
2011. Man anser att råd och stöd bör tas bort och ha-
biliteringens roll förstärkas som en särskild insats till 
varje person med funktionsnedsättning oavsett andra 
samhällsinsatser.
Maj-Lis Olsson

Skåne – 1 000 får råd och stöd
I Region Skåne får drygt ca 1 000 personer insatsen 
råd och stöd under ett år. Cirka ett hundra är barn 

och ungdomar. De allra flesta bor i Malmö och syd-
västra Skåne. Det beror på att innan man bildade Re-
gion Skåne fick de flesta som beviljades en LSS-insats 
även råd och stöd där. Antalet ansökningar om råd 
och stöd har minskat stadigt sedan ett flertal år. Det 
är teamen inom habiliteringen som ger råd och stöd. 
Det finns ett avtal mellan Region Skåne och kommu-
nerna om habiliteringen, men det är svårt med av-
gränsningen mot råd och stöd. Det behövs allmänna 
råd från Socialstyrelsen.

I ett ärende avslog Region Skåne ansökan om råd 
och stöd med motiveringen att det rör sig om samtals-
stöd av psykolog för bemötandet av en person med 
beteendestörningar. Länsrätten ansåg emellertid att 
det primära syftet var att underlätta i det dagliga livet 
och allmän rådgivning av stödjande karaktär. Kam-
marrätten instämde (2008). Regeringsrätten gav ej 
prövningstillstånd. 
Gull-Britt Feldt

Halland – ansvaret har återförts till landstinget
Vid LSS-reformen kom ansvaret för råd och stöd att 
delas så att ansvaret för personkrets tre låg hos lands-
tinget och för personkrets ett och två hos kommu-
nerna. Detta ändrades 2010 då ansvaret för allt råd 
och stöd återfördes till landstinget.
Bo Rundberg
 
Göteborg och Södra Bohuslän 
– 165 personer har råd och stöd
1999 beslöts det att Västra Götalandregionen ska an-
svara för habiliteringen enligt HSL och man inrät-

Råd och stöd – en historik
Fortsättning på nästa sida –

Fortsättning på nästa sida –
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Råd och Stödtade en särskild förvaltning ”Habilitering och Hälsa”. 
Alla som då hade ett icke tidsbestämt beslut om råd 
och stöd enligt LSS erbjöds fortsatt sådan, inklusive 
behandling som ansågs ingå i beslutet vid den tiden. 
Insatsen ges inom ramen för habiliteringen. Det gäl-
ler fortfarande ett antal personer idag. För dem som 
fått beslut om råd och stöd efter 1999 gäller den in-
riktning som anges i LSS och vägledande domslut.

Regionens policy är att habiliteringen ska vara så 
väl utbyggd att den enskilde inte ska behöva begära 
råd och stöd. Man är dock skyldig att informera om 
rätten till sådan. 

Inom barn- och vuxenhabiliteringen arbetar en 
bred expertgrupp, inklusive habiliteringsläkare. Nå-
gon målinriktad uppsökande verksamhet bedrivs 
inte. De i särskilt boende som har beslut om råd och 
stöd vid ingången av 1999 får fortfarande behand-
ling. De övriga har rätt att söka sådan.

Den 1 oktober 2011 hade, Göteborg och Södra Bo-
huslän 165 personer – alla utom tre i personkrets 1 
– insatsen råd och stöd. 22 beslut om råd och stöd 
fattades under året. 

Domslut har fastställt att behandling inte ingår i 
råd och stöd, men berörda myndigheter har i övrigt 
haft olika tolkningar av begreppet. Det är angeläget 
med ett nationellt förtydligande.
Peter Novak.

Örebro – åtta ansökningar
Ansökan om råd och stöd används som en bedöm-
ning av om den sökande tillhör personkretsen för 

LSS. Under de senaste två åren behandlades åtta an-
sökningar om råd och stöd. Endast en av dem  ledde 
till ansökan om annan LSS-insats, de övriga fick så-
dan genom HSL.
Anita Ohlson.

Uppsala – integrerad med habiliteringen
Det finns inget särskilt råd och stödteam i landstinget, 
utan beviljad insats verkställs framförallt inom habili-
teringen. Den samordnade barnhabiliteringen bygg-
des upp från 1980 och vuxenhabiliteringen från 1994 
för att kunna fortsätta att erbjuda ett sammansatt och 
tvärprofessionellt stöd till vuxna. De har ett råd och 
stödinriktat arbetssätt, informerar och handleder, 
inte bara den enskilde och dennes nätverk utan även 
personal kring barnet/ungdomen eller den vuxna. 

Det finns en innehållsrik kurskatalog med grupp-
verksamhet och kurser som riktar sig direkt till den 
det berör, nätverket samt personal. Tack vare rätten 
till råd och stöd har habiliteringen kunnat utveckla 
sina verksamheter både kvalitativt och kvantitativt på 
ett sätt som troligen annars inte hade varit möjligt. 
Råd och stöd är i allt väsentligt integrerad och sam-
ordnad med habiliteringen.

Uppsökande verksamhet sker bl a genom den  all-
männa informationen om funktionsnedsättningar, 
som finns i landstingets Infotek tillika Mini-Infotek i 
länets alla kommuner. 

Kommunernas biståndsbedömare/LSS-handlägga-
re är viktiga för att fånga upp de insatser som lands-
tinget kan ge, då vi har ett gemensamt ansvar för 

1989 års handikapputredning
1989 års handikapputredning gjorde en ingående 

beskrivning av behovet av råd och stöd och av habi-
litering/rehabilitering. Råd och stöd ska ges av både 
medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska 
experter, skrev man. Och vidare: ”Vissa av de exper-
ter som anlitas kan under delar av sin tjänstgöring 
arbeta med habilitering”. Utredningen föreslog att 
landstinget skulle erbjuda habilitering och rehabili-
tering genom HSL Så blev det samtidigt som rätten 
till rådgivning och annat personligt stöd togs in i LSS 
ungeför så som det stod i 1985 års omsorgslag. Det 
blev den enda av insatserna som kommunen inte ska 
stå för.

I de flesta landsting började nu en utbyggnad av 
habiliteringen och gränsdragningen mot råd och 
stöd blev ett ökat problem. Det var då (1997) som Re-
geringsrätten fastslog att ”habiliteringsåtgärder ryms 
inte inom råd  och stöd”. En del landsting byggde 
ut antalet särskilda råd och stöd-team, andra lät allt 
oftare insatsen bli en del av habiliteringen. Där do-
kumenterades de som en LSS-insats hos några lands-
ting, i andra som en HSL-insats. Följden av det sist-
nämnda blev att antalet i den årliga rapporteringen 
till Socialstyrelsen angavs med en nolla. Det samlade 
antalet för hela landet sjönk år för år. 

En första statlig utredning
Regeringen beslöt om en utredning. I sitt betänkan-
de 2004:103 skrev utredningen att råd och stöd oftast 
är inriktad på rådgivning, samordning och kunskaps-
förmedling och därför artskild från habiliteringen. 
Av intervjuer som en forskare hade gjort framgick att 
stödet betyder särskilt mycket för hjälp med kontak-
ter med myndigheter och att det var ett ”bollplank” 
för olika frågor. Utredningen föreslog att det borde 
heta särskilt personligt stöd, för att skilja det från ha-
bilitering, men – skrev man – det borde naturligtvis 
kunna kompletteras med habiliterande insatser. Det 
var det enda den föreslog! 

En andra statlig utredning
Regeringen ansåg tydligen att förslaget inte var radi-
kalt nog, så den gav 2006 LSS-kommittén direktiv att 
åter utreda råd och stöd-insatsen. 

Antalet personer som fått råd och stöd har halv-
erats under de senaste tio åren, skrev man, och för-
delningen är mycket ojämn över landet. Över 40 % 
av dem som får råd och stöd bor i Norrbotten och 
Västerbotten, medan det finns landsting som anger 
att ingen får råd och stöd, till exempel Stockholm, 
Södermanland, Örebro och Gävleborg. Bortsett från 
Skåne anger de andra länen mycket låga siffror. 

I sitt betänkande 2008:77 skriver LSS-kommittén 
att huvudmännen såväl som kommittén anser att in-
satsen bör ligga kvar hos landstingen och förtydligas 

Råd och stöd – en historik, fortsättning...
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LSS-lagstiftningen i sin helhet. Det var en besvikelse 
att det inte blev ett förtydligande av lagen efter allt 
utredande om insatsen. En namnändring till särskilt 
expertstöd hade kunnat undanröja sammanbland-
ningen med socialtjänstens råd och stöd.

De som bor i bostad med särskild service kan få 
insats utifrån HSL och/eller LSS från habiliteringen. 
Det finns tjänster som är  samfinansierade av kommu-
ner och landsting i länet eftersom vi har ett gemen-
samt ansvar för LSS-lagstiftningen i sin helhet.

Samverkan och faktiskt samarbete runt den person 
det gäller, liksom gemensamma planeringar, är avgö-
rande för kvaliteten i lagstadgad stöd och service. Ett 
frågetecken är hur den övriga sjukvården kan utveck-
la och vidmakthålla ett tvärprofessionellt stöd samt 
uppmärksamma behovet av råd och stöd till personer 
som kan bedömas tillhöra personkrets 3 enligt LSS.
Ragna Kihlström.

Dalarna – 44 får råd och stöd
I Dalarna är det flera kliniker som tar emot ansök-
ningar om råd och stöd och de ansvariga verksam-
hetscheferna som har rätt att besluta. Det gäller en-
heten för habilitering, de medicinska och psykiatris-
ka klinkerna i länet samt reumatologen. På alla dessa 
ingår olika yrkesgrupper. 

År 2010 gavs råd och stöd till 44 personer. Det 
som avgränsar råd och stöd är att det inte innefat-
tar behandling. Insatserna vid klinikerna förtecknas 
som en LSS-insats. Det bedrivs ingen uppsökande 
verksamhet vad jag känner till. En person som bor 

i gruppbostad kan få visst råd cho stöd, bortsett från 
själva boendet, efter vad jag förstår.

Det borde skapas tydlighet i vad det är som är råd 
och stöd. Det är viktigt att frågan tas upp med jämna 
mellanrum och att den formas till att bli en garant för 
att personens behov blir tillgodosedda.
Kerstin Nilsson.

Jämtland                                              
De åtta kommunerna ansvarar för råd och stöd vad 
avser vuxna och landstinget vad avser barn och ung-
domar.

Västerbotten – 1 800 får råd och stöd
Västerbotten tillhör de landsting/regioner som rap-
porterar om ett stort antal personer som får insatsen 
råd och stöd, ca. 1 800 år 2010, varav ca halva antalet 
rör vuxna. Liksom några andra landsting prioritera-
de man på 1990-talet en utbyggnad av råd och stöd 
för vuxna framför utbyggnaden av habiliteringen. 
Numera kan man i praktiken betrakta dessa två som 
sammanslagna.

Landstinget har en särskild nämnd för funktions-
hinder och habilitering. Nämnden ansluter sig till 
förändringen av begreppet habilitering från den ti-
digare mera medicinskt inriktade till det mera psy-
kosociala och  pedagogiska perspektivet (se SOSFS 
2008:20). Som konsekvens av det har landstingets 
verksamhet för vuxna numera beteckningen Särskilt 
stöd och habilitering för vuxna och arbetar både utifrån 

för att få en klar gräns mot behandlande åtgärder. 
Men den enda förändring man föreslår är att råd 
och stöd bör heta särskilt expertstöd, uppenbart helt 
otillräckligt. Insatsens kärna bör som hittills vara kun-
skapsstöd, det vill säga

• information om rättigheter och skyldigheter,
• kartläggning, planering och vägledning 
   (till exempel delta i upprättandet av individuella
   planer) och
•  förmedla kontakt med olika LSS-verksamheter.

Vad ansåg remissinstanserna?
Flertalet ansåg att ändringen till särskilt expertstöd 
inte räcker som ett förtydligande. Sveriges Kommu-
ner och Landsting, SKL, skriver att förslaget inte mot-
svarar de förväntningar på ett tydligare innehåll som 
finns bland verksamhetsansvariga. Ett antal landsting 
skriver att avsaknaden  av precisering är en brist i en 
rättighetslag, vilket riskerar att medföra att den en-
skilde brukarens rättssäkerhet äventyras. Sveriges Psy-
kologförbund anser att de som ska ge expertstöd bör 
definieras. Några beklagar att man inte närmare har 
undersökt varför insatsen har minskat så markant.

Det är märkligt att kommittén inte tog hänsyn till 
den milt sagt enorma utveckling som råd och stöd 
hade genomgått sedan insatsen motiverades för 30 
år sedan. Det gäller inte minst under de senaste fem-
ton år som gått sedan LSS infördes. Idag finns det 

breda kunskaper hos vår befolkning tack vare litte-
ratur och internet. Därtill kommer skyldigheten för 
kommunen  att upprätta en genomförandeplan och 
samverka med  närliggande områden. Allt detta har 
förändrat både innehållet och utformningen på råd 
och stöd.

Detta gäller idag
Idag gäller fortfarande det som anges i specialmotive-
ringen i LSS: Varje person med LSS-insatser har rätt 
till att få råd och stödjande samtal av bl. a. kurator, 
psykolog, dietist, sjukgymnast, logoper, arbetstera-
peut, konsultläkare m. fl.  yrkeskategorier. Det inne-
bär en rätt till bedömning av tillståndet och eventu-
ellt förslag till särskilda åtgärder t. ex. hjälpmedel el-
ler habiliterande insatser. Rätten omfattar även den 
som har en bostad med särskild service eller deltar 
i daglig verksamhet. Insatsen ska ges utan kostnad 
för den enskilde. Landstinget kan sluta avtal med en 
kommun att den tar över ansvaret för råd och stöd. 
Det har skett på några enstaka håll.  

Kommunen är skyldig att bedriva en uppsökande 
verksamhet. Kommunen ska fortlöpande följa upp 
vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av 
stöd och service är. Den ska även sörja för att de som 
ingår i personkretsen får sina behov tillgodosedda. 
Beslut och genomförandet av LSS-insats ska doku-
menteras och särskiljas från dokumentation av insat-
ser enligt annan lag.

Fortsättning på nästa sida –

Fortsättning på nästa sida –
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Råd och StödLSS och HSL.  En samordnad barn och ungdomsha-
bilitering har funnits sedan 1991.

Man erbjuder personerna inom vuxenhabilite-
ringen en beskrivning enligt ICF av vederbörandes 
situation inom olika livsområden. Brukarens behov 
av stöd formuleras sedan tillsammans med denne i 
en plan. Många av dem med stora och omfattande 
funktionshinder har svårt att ta ställning till olika val 
och att fungera autonomt i dagens samhälle. De be-
höver ett professionellt stöd som lotsar dem rätt för 
att kunna leva som andra.

Det är svårt att särskilja vad som är råd och stöd 
respektive habilitering enligt HSL och LSS. Viktigt är 
dock att LSS ger dem som ingår i personkretsen en 
utkrävbar rätt till individuellt utformat stöd. Stödet är 
ett komplement till habilitering/rehabilitering och 
insatsen är kostnadsfri. Utvecklingen sedan handi-
kappreformen har inneburit att det är mer som över-
lappar och förenar idag än när LSS tillkom under 
början av 90-talet.
Gunilla N Larsson. Agneta Nilsson.

Norrbotten – 136 har beviljats råd och stöd
Det finns fyra distriktsteam för råd och stöd bestå-
ende av socionom, sjukgymnast och arbetsterapeut. 
Det finns även ett länsövergripande team bestående 
av psykolog och läkare som besöker distriktsteamen.

Den som söker har inte alltid så lätt att definiera be-
hovet. Då måste professionen hjälpa vederbörande. 
Beslutet om personkrets och insatsen råd och stöd tas 
av chefen för Länsenheten Särskilt stöd/Funktionsned-
sättning som är en länsorganisation. För den som får 
råd och stöd upprättas en genomförandeplan med 

Inga allmänna råd
Det är anmärkningsvärt att Socialstyrelsen inte har 
utfärdat några föreskrifter eller allmänna råd om råd 
och stöd efter det att LSS trädde ikraft 1994. Man 
har i sin tillsyn inte reagerat på att fem landsting rap-
porterar att ingen får råd och stöd. Det har bidragit 
till att de högst varierande uppfattningarna om råd 
och stöd har ökat. Otillfredsställelsen är stor bland 
ledande tjänstemän som vill få ett underlag för att 
kunna utveckla verksamheten.

 Ett särskilt problem som man bör utreda är det 
splittrade ansvaret för habilitering, rehabilitering 
och råd och stöd. Landstinget har ansvar för råd och 
stöd åt alla. Men ansvaret för habilitering och reha-
bilitering för dem som får LSS-insatser är olika vad 
gäller dem som har bostad med särskild service och 
daglig verksamhet (kommunens ansvar)  och dem 
som har övriga LSS-insatser (landstingets ansvar). 

Särskilt mindre kommuner har inte ett underlag 
för att anställa experter, vilket medför att livslångt 
svårt funktionsnedsatta medborgare inte får den ha-
biliterande behandling som de behöver. Socialstyrel-
sen har utfärdat särskilda föreskrifter för samordning 
av insatser för habilitering, SOSFS 2008:20.

Vad bör man göra?
Situationen kräver en lagändring men det är uppen-
bart att regeringen inte har ett tillräckligt underlag 
i de två utredningarna. Det krävs en mera djupgri-
pande utredning där man tar hänsyn till det ändrade 
behovet av råd och stöd och att innehållet i habili-
teringen har breddats under de gångna åren. I spe-
cialmotiveringen i LSS står det att man ska främja 
psykiskt och fysiskt välbefinnande hos den enskilde, 
medan det numera heter att man ska skapa goda vill-
kor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande 
i samhällslivet (SOSFS 2008:20). Därtill kommer be-
hovet av expertmedverkan vid upprättandet av en 
genomföringsplan och en individuell plan.

Frågan om detta var uppe då habilitering infördes 
i HSL 1994. I propositionen skrev departementsche-
fen att flertalet handikapporganisationer föresprå-
kar en sådan lagstadgad rätt och att han har sympati 
för en sådan. Men att det för närvarande inte är en 
framkomlig väg så länge som habilitering och reha-
bilitering inte är klart avskiljbara områden. – Det bör 
man kunna göra idag med 17 års erfarenhet ! Rät-
tigheten borde kunna skrivas in i LSS som ett tillägg 
till paragrafen om omvårdnad så här: Den enskilde 
har rätt till sådan habilitering och rehabilitering varom 
stadgas i hälso- och sjukvårdslagen.

angivande av behovet, hand-
läggare, samordning, tid för 
uppföljning  m.m.. 

År 2011 kom det in 158 be-
gäranden om råd och stöd av 
vilka 136 beviljades. Antalet 
har minskat successivt under 
de senaste åren. I genomför-
andeplanen preciseras den 
sökandes behov i tio livsom-
råden enligt ICFs klassifika-
tion. Fritid/gemenskap och 
Arbete/ekonomi var de vanligaste, i praktiken behov 
av stöd i myndighetskontakter.

Länsenheten Särskilt stöd/Funktionsnedssättning 
har kontinuerliga samverkansmöten med bl. a. so-
cialtjänst, försäkringskassa och arbetsförmedling. 
Intresset för deltagande i dessa är stort. Därigenom 
är begreppet och insatsen råd och stöd väl förankrat 
med hänvisningar därifrån för rätt person. De omfat-
tas i stort sett alltid av LSS personkrets och har stora 
behov av stöd i olika områden i livet. De som bor i 
gruppbostäder kan söka råd och stöd enligt LSS som 
andra. Det är primärvården som har basansvaret för 
vuxenhabiliteringen. På länsnivå är vuxenhabilite-
ringen under uppbyggnad för att stödja primärvår-
den. Det finns ett särskilt neuropsykiatrisk vuxen-
team. Man har uppfattningen att flertalet landsting 
i landet inte har sett den grundläggande tanken och 
stora tillgången som råd och stöd enligt LSS faktiskt 
är som en i lag fastställd rättighet. Nämnden har en 
utmärkt 20-sidig årsrapport om LSS Råd och Stöd.
Agnetha Jatko.

Råd och stöd – en historik, fortsättning...

”Det är mer som 
överlappar och förenar 
råd och stöd och 
habilitering. Numera 
kan man i praktiken 
anse dessa två som 
sammanslagna.”
 Gunilla N Larsson. 
Agneta Nilsson. 
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N är Intra och andra krävde att regeringen 
skulle fastställa vilken kompetens som ska 
gälla för vår personal svarade Maria Larsson 

”jag kommer att pröva möjligheterna att fastställa en 
tydligare vägledning för vilken kompetens som ska 
krävas”, (Intra nr 2/2011). Men istället för att begära 
att få ett underlag för att fastställa en sådan kompe-
tens begärde Maria Larsson att Socialstyrelsen skulle 
ta fram ett informationsmaterial som arbetsgivaren 
kan använda vid anställningar! Fortfarande inget om 
ett underlag för regeringens beslut om kompetensen 
för yrket som personal inom funktionshinderområ-
det.

Nu har Socialstyrelsen publicerat den information/
vägledning som regeringen begärde. Det har blivit 
en mycket välskriven, allsidig och avslöjande skrift. 
Avslöjande därför att den så tydligt visar på bristerna, 
bl.a. med spridda utbildningar både här och där i 
vårt land – alla med olika inriktningar. 

Få går gymnasieskolan 
Socialstyrelsen slår fast att den som driver en verk-
samhet enligt LSS har ansvar för att alla medarbetare 
har en grundläggande lägsta kompetens för sina ar-
betsuppgifter. Det är staten som ansvarar för att med-
borgarna får den utbildning som arbetslivet kräver. 

När kommunerna fick ansvar för LSS litade man 
på att gymnasieskolans vård- och omsorgslinje skulle 
ge baskunskaper för bland annat arbete med vuxna 
personer med funktionshinder. Det höll några år, 
men det senaste decenniet har intresset för den ut-
bildningen minskat drastiskt. Därför hör det numera 
till undantagen att någon därifrån söker sig till ett 
jobb i ett  LSS-boende. Däremot anställs sommarvi-
karier, övertaliga inom äldreomsorgen, undersköter-
skor och mentalskötare. Ett mindretal är kvar sedan 
landstingstiden med den utbildning dessa gav.  

Allmänna råd kommer
Så mycket vägledning om vilka grundläggande kun-
skaper de verksamhetsansvariga bör kräva vid ny-
anställning blir det inte i skriften. Det beror på att 
Socialstyrelsen avser att beskriva detta utförligare i 
kommande allmänna råd. Men att skriva sådana utan 
någon inventering av vilken utbildning som vår per-
sonal har, än mindre vilken kompetenshöjning de 
fått, är som att bygga sitt hus på sanden. 

I följebrevet till departementet påpekar också So-
cialstyrelsen att det inte  finns någon nationell statis-
tik över antalet anställda, än mindre om deras kom-
petens. Och att behovet av kompetensutveckling är 
minst lika angeläget som inom äldrevården.

I denna skrift tas endast tre kunskapsområden upp 
helt kort och mera som exempel. De förtecknas un-
der rubrikerna Förhållningssätt, Bedömningsförmåga, 
Kommunikation och Regelverk.  Det betonas även att ge-
nerella kunskaper måste kompletteras med specifika 
kompetenser. 

Cheferna är inte närvarande!
Brister i kompetensen kan i viss mån kompenseras 
av en kontinuerlig handledning av föreståndaren för 
verksamheten. Men från det att denne förr fanns i 
verksamheten hela sin tid visar nu Socialstyrelsen på 
brister i chefernas närvaro i det brukarnära arbetet. 
Det finns de som inte besöker en sådan mer än en 
gång i veckan. 

Samtidigt har, skriver man, brister i bemötandet 
uppmärksammats allt mer. Det handlar om kränk-
ningar av enskildas integritet med inslag av hot och 
våld. I det läget tycker jag att det är obegripligt att 
inte Socialstyrelsen fastslår att föreståndaren för en 
verksamhet (ofta kallad enhetschef) ska befinna sig 
på sin arbetsplats minst hälften av sin arbetstid.

Handlingsplan
År 2004 redovisade Socialstyrelsen, tillsammans med 
nio andra myndigheter, en handlingsplan för reger-
ingen hur man i framtiden ska klara kompetensför-
sörjningen inom kommunernas vård och omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning. Och 
förra året beskrev de hur kommunerna borde plane-
ra. Man skrev att år 2015 förväntas en brist på 200 000 
personer med omvårdnadsutbildning. 

Någon redovisning i siffror över vad som skett sen 
2004 ges tyvärr inte. Det ska dock nämnas att förra 
året presenterade nio myndigheter förslag på hur 
kommunerna kunde planera för kompetensförsörj-
ningen.

Från och med i höstas har gymnasieskolan orga-
niserats om. Där finns nu ett vård- och omsorgspro-
gram och ett barn- och fritidsprogram, båda med  
programfördjupningar vad gäller funktionshinder.

I Socialstyrelsens skrift får man en bra redovisning 
av eftergymnasial utbildning och av begreppet vali-
dering. På några sidor beskrivs dagens möjligheter 
till kompetensutveckling inom området funktions-
hinder. I Malmö och Örebro finns en 180-poängsut-
bildning och på några håll finns yrkeshögskole(yh)-
utbildningar.  De senare är ett- eller tvååriga och an-
passade efter arbetsmarknadens behov. Det står klart 
att det finns ett stort behov av en sådana, enhetliga 
grundutbildningar, över hela landet.   

      K G

Rätt kompetens
Socialstyrelsen. Rätt 
kompetens hos personal 
i verksamheter för 
personer med 
funktionsnedsättning. 
Vägledning för 
arbetsgivare. 
48 sid. 2012.
Art.nr 2012-2-17. Kan laddas 
ner som pdf-fil från www.socialstyrelsen.se

”Det är mer som 
överlappar och förenar 
råd och stöd och 
habilitering. Numera 
kan man i praktiken 
anse dessa två som 
sammanslagna.”
 Gunilla N Larsson. 
Agneta Nilsson. 
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Kommunal ska ha fokus på 
kompetensutveckling och arbetsmiljö!

M arie Boström är ny som ansvarig för arbetslivsut-
vecklingsfrågorna inom funktionshinderområdet på 

Kommunals förbundskontor:
– Nu är det dags att jobba hårt med kompetens- och ar-

betsmiljöfrågorna för dem som arbetar inom LSS-verksam-
heterna, säger hon till Intra. Våra medlemmar inom LSS-
verksamheterna har  ofta en mycket utsatt arbetssituation. 
De gör en viktig insats och behöver ha bra fortbildning och 
en bra och trygg arbetsmiljö. Så är det inte för alla idag.

Kommunal organiserar ca 32 500 personliga assistenter 
och ca 28 200 vårdare/boendestödjare/stödpedagoger. 
Just detta med den stora floran av yrkestitlar för samma ar-
bete tycker Marie Boström är ett problem. 

– Om man ska ställa krav på höjd kompetens så under-
lättar det så klart om man vet vilka yrken man pratar om. 
Idag finns det en vildvuxen flora av både titlar och utbild-
ningskrav. Det borde vara en prioriterad fråga att hitta mer 
enhetliga titlar och utbildningar.

– Det är viktigt för Kommunal att lyssna på vad medlem-
mar anser att vi ska jobba med.

Marie Boström kommer från Majorna i Göteborg där hon 
arbetade som vårdbiträde i hemtjänsten in nan hon blev 
ombudsman. Hon tycker det ska bli intressant att syssla med 
yrkesfrågor för anställda inom funktionshinderområdet. 
Och hon vill gärna fortsätta samarbetet med Intra som hit-
tills resulterat i två uppmärksammade skrifter, Svåra frågor 
1 och 2, som tar upp moraliska och etiska frågor i arbetet 
med stöd och service. 
      HH

Marie Boström  är ny som ansvarig för arbetslivsutveck-
lingsfrågor som berör anställda inom funktionshinder-
området.
– Jag arbetar med alla frågor utom de som rör lön, för-
handlingar eller avtal, säger hon. 

För få läkare

L äkarförbundets ordförande Marie Wedin säger 
att det behövs mer läkarmedverkan i den kom-

munala vården. Läkarförbundet har föreslagit att 
det anställs en kommunal överläkare som ska svara 
för att alla som har hemsjukvård eller som bor i sär-
skilda boenden har en namngiven ansvarig läkarkon-
takt. Det är allmänt sett för dålig läkarmedverkan i 
särskilda boenden. Grundproblemet handlar dock 
om att primärvården inte är tillräckligt utbyggd. All-
mänläkarna är för få och har svårt att hinna med att 
komma ut till de patienter som inte själva kan ta sig 
till vårdcentralen. Läkartidningen 13/2012.

Autism och spegelneuroner

I ntill det område i våra hjärnor, som styr vår moto-
rik, finns ett område med vad man kallar spegel-

neuroner (neuron = nervcell). Spegel därför att de 
tar upp (speglar) det vi ser och hör. Det är förutsätt-
ningen för att vi ska kunna ta efter, kunna imitera.

Barns förmåga att leka förutsätter att de kan imitera 
och kommunicera. Har de svårt för det har de även 
svårt för att leva sig in i vad den andre vill och känner, 
att känna på sig den andres intention och reaktion. 
Så kan det även vara för en vuxen. Fungerar inte spe-
gelneuronerna får vi svårt för att uppleva den andre i 
oss själva. Den förmågan är själva grunden för mänsk-
liga relationer, för ett samspel människor emellan

Forskare anser att dåligt utvecklade spegelneu-
roner eller bristande funktioner hos dem är orsak 
till autism. Studier med magnetkamera stöder det. 
Detsamma gör EEG-studier av de regelbundna och 
synkroniserade  svängningarna i spegelneuronernas 
aktiviteter. Det förklarar dock inte det så ofta före-
kommande tvångsmässiga upprepandet hos perso-
ner med autism.
Ref.: M. Lövtrup, Läkartidningen 1-2/2012 

Down och Alzheimer

Det är välkänt att risken för att få Alzheimers 
 syndrom är stor för dem med Downs syndrom. 

Det uppges att redan vid 40-årsåldern har 10 % av 
dem den diagnosen och att det ökar till över halva 
antalet för dem som är 60 år och äldre.

Idag finns det en bromsmedicin mot Alzheimer, 
men tyvärr har det ingen effekt hos dem med Downs 
syndrom. Det visar en noggrann och långvarig ame-
rikansk undersökning.
Tidskriften Lancet 2012, 379:528-36.
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Personalens roll
Olov Andersson. Den tredje kraften. Om påverkans-
krafter under avvecklingsprocessen av de svenska 
vårdhemmen för personer med utvecklingsstörning. 
102 A4-sidor. Wigforsgruppen. Högskolan Halmstad 
2011. Går att ladda ner på http://hh.diva-portal.org 
och vidare på Olov Andersson.

Bengt Hagberg i Göteborg var under 1970- och 
1980-talen den i vårt land mest engagerade barn-

läkaren för barn med flerfunktionshinder. Han lyck-
ades öppna tre vårdenheter med tolv platser i varje i 
gamla Göteborgs Barnsjukhus 1976. Det fick namnet 
Multihandikappenheten, MHK.  Tjugo år senare flyt-
tade MKH till ett före detta sanatorium, för att läggas 
ner fem år senare. 

Den tidigare vårdchefen Marianne Lindblom och 
läkaren Barbro Westerberg har skrivit om dessa 25 år 
i en liten vackert utformad skrift. 

Den första tiden tog man in barn med svåra hjärn-
skador för utredning. De hade ofta  epilepsi och nu-
tritionsproblem, Metoderna förbättrades efterhand  
som behovet minskade, men barnen var sjukare och 
vårdtiden ökade. Dödligheten var betydande. Under 
någon tid var uppemot halva antalet platser belagda 
med barn till invandrare eller asylsökande. En viktig 
funktion blev schemalagd avlastning för barn med 
flerfunktionshinder som bodde hemma och perso-
nalen hjälpte till med  utbildning och uppläggningen 
av omhändertagandet i nyinrättade gruppbostäder.

  Författarna ger korta och gripande exempel på 
barn och familjer. ”Läkarna hade sagt att vi som familj 
inte skulle klara detta hemma. Vi kände oss odugliga 
som föräldrar. Efter ett par år av funderingar om rätt 
eller fel ökade ambitionen och självförtroendet att 
ha barnet hemma…. Det kändes rätt och våra skuld-

känslor minskade. Vår son fick leva sina sista år till-
sammans med oss och sina syskon.”

”På barnkliniken skakade läkaren på huvudet och 
sa ’ha inga förväntningar – var glada för det ni får.’ 
Från sitt femte år blev Lisa kvarboende på HMK.... 
När Lisas pappa dog fick jag en ny chans….Jag ville 
ha henne nära. Många tvivlade men med stöd, hjälp 
och stöttning från olika håll fick Lisa komma hem. Vi 
anpassade vårt hem efter Lisas behov och fick assis-
tenthjälp. Den dagen jag för första gången körde in 
Lisa i vårt hem var min lycka gränslös. Vi kunde läsa 
sagor, sjunga och vara i varandras närhet. Lisa skrat-
tade och visade sin glädje med sina småsyskon…. Ef-
ter åtta månader tillstötte komplikationer och Lisa 
lämnade livet omsluten av sin familj.”

Samverkan med föräldrarna ökade under åren. Det 
anordnades föräldramöten och gemensamma utflyk-
ter, individuella vårdplaneringar och föräldrar deltog 
i arbetsgrupper. Allt gjordes för att de skulle känna 
trygghet och tillit till vården. 

Det är både en saklig och känslostark liten skrift om 
en viktig epok i omsorgernas historia.
      K G

Multihandikappade barn – en historik

M. Lindblom, B. Westerberg. Multihandikapp. 
Annedalkliniken / Renströmska. En tjugofemårig 
epok. 52 sid. 2012. Pris 150 kr, 031-21 37 80.

Det fanns som mest 180 anstalter för personer med 
utvecklingsstörning i vårt land. Där bodde cirka 

15 000 barn och vuxna med utvecklingsstörning och 
där arbetade lika många anställda. Från 60-talet och 
framåt rådde förändringens vindar på vårdhemmen. 
Experter från olika områden hade då formulerat den 
nya ideologin (normaliseringsprincipen och öppna 
omsorger). De fick stöd i media och från organisatio-
ner. Nytänkandet ledde till att alla anstalter lades ner 
under 1900-talets tre sista decennier.

Personalen var både för och emot 
Bland anhöriga, politiker och tjänstemän fanns både 
de som stretade emot och de som välkomnade ut-
vecklingen och aktivt medverkade till förändringen. 

Likadant var det med den direkt berörda persona-
len. Många försökte bromsa utvecklingen. De hade 
svårt att ta till sig de nya idéerna som direkt eller in-
direkt innebar en anklagelse mot den omsorg som de 
tidigare utövat. De såg med oro på förändringar som 
kunde innebära krav på att byta jobb och kanske till 
och med bostadsort.

Men det fanns också personal som inte accepterade 
sina arbetsförhållanden och det torftiga liv som an-
stalterna erbjöd. Som med liv och lust deltog i för-
ändringsarbetet.

Den tredje kraften
Det har skrivits mycket om experternas betydelse och 
de nya ideologierna, men ingen har beskrivit perso-
nalens roll, hur de tog till sig normaliseringsprinci-
pen och blev påverkade av den allmänna samhällsut-
vecklingen under 1970- och 1980-talen. 

Olov Andersson är fil. mag. och har i många år varit 
en drivande kraft inom FUB, både lokalt och cen-
tralt.  Han har forskat vid Högskolan i Halmstad om 
personalen som ”den tredje kraften” vid avveckling-
en av vårdhemmen och publicerat en skrift om det. 
I den beskriver han de ideologiska framgångarna vid 
denna tid och hur motsättningarna mellan olika in-
tressen tog sig uttryck under 70-talet.

 Radikal personal som engagerade sig på olika sätt, 
främst i fackföreningarna, kunde ibland, med stöd av 
media, driva beslutsfattarna framför sig. 

Det har blivit en sammanställning som ingen tidi-
gare har gjort och ett dokument för historiker i de-
ras analys av vad som egentligen hände inom omsor-
gerna om utvecklingsstörda under några dramatiska 
decennier på 1900-talet.

      Red.
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V i är gamla nu – jag och din mamma. Det var tungt och smärtsamt att veta 
att vi en dag kommer att överge dig. Vi undrar om vi hade kunnat förbere-
da dig. Vi ser att du frigjort dig från beroendet av oss i ditt dagliga liv, men 

inser också att de känslomässiga bindningarna är starka. Ändå har vi en tilltro till 
att du ska klara att hantera det på ditt sätt och vi vill inte problematisera döden.

Det är så mycket vi föräldrar går och funderar på nu när vi börjar bli gamla 
och orkeslösa. Gjorde vi rätt? Kunde vi gjort på ett annat sätt? Vi vägrade en gång 
när du var liten att lämna dig till något vårdhem. Det var rätt, men ställde vi för 
stora krav när vi försökte behandla dig så likt din syster som möjligt? Visst var vi 
irriterade på dig ibland, men ofta överraskade du oss med sådant som vi trodde 
att du inte skulle kunna. 

Nu håller livet på att bli svårt och smärtsamt när ålder och sjukdom kombine-
ras. Far får en stroke, mor blir trött och rullstolsberoende och läggs in på sjukhus. 
Vi hör din oro i din röst när vi talas vid i telefon. Hur mår mamma?  Hur förklarar 
man varför mor ligger på sjukhus och vilken behandling hon får? Och hur länge 
hon behöver vara där, när du saknar tidsbegrepp? Man tassar fram för att inte 
öka din oro! Så kommer reaktionen: ”Så skönt att hon får hjälp. Hälsa henne 
och ge henne en kram från mig.” Du överraskar oss ständigt. Varför krånglar vi 
alltid till så mycket när det gäller dig? Frågor, frågor!

Gjorde vi rätt när vi ”flyttade ifrån dig” till en annan stad när vi blev pensio-
närer?  Svek vi dig? Vi tror inte det. Du var klok nog att vilja stanna kvar i din 
då nya lägenhet i gruppbostaden och vi kollade kommunikationerna, så att vi 
skulle kunna hälsa på varandra. Din stad var din, du känner den bättre än vad vi 
gjorde, dina vänner och bekanta var dina. Du berättar ständigt om dina möten 
med bekanta, dina och ibland våra. ”Vet du vem jag mötte idag? Gissa! Han/hon 
hälsade till er.” 

Sorg och livskriser möter vi alla i våra liv. Men din sorg och dina kriser bekym-
rar oss mer, vi tror inte du kan hantera dem. Vi underskattar dig så ofta. Kanske 
är det vi gamla föräldrar som reagerar så och kanske hör det ihop med vår egen 
oro inför vår egen bortgång. Vi har försökt göra dig så oberoende som möjligt, 
men det är ju vi som känner din historia från början. Vi har funnits där som den 
osynliga handen, den hand du spontant har sökt när något har hänt, det kan 
vara små och för andra oväsentliga problem, när dragkedjan gått sönder, när du 
halkat på väg från jobbet eller när du fått lift av grannen som du känner.

Till min kära dotter

SID 22
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Vem berättar du de här vardagliga händelserna för när vi inte finns? Din syster? 
Ni har växt upp tillsammans. Ni hör ihop, men hon har en egen familj att ta hand 
om och ni har inte haft så mycket kontakt som vuxna. Men det är inte för sent än 
och kanske säger du som när din dagliga samtalspartner, din morfar, gick bort: 
”Fan också, nu kan jag ju inte prata med honom mer!”

Att vara syskon till en person med utvecklingsstörning är inte heller så lätt alla 
gånger. Som förälder är det så lätt att förvänta sig att ett syskon ska ställa upp. 
Även om det inte uttalas direkta krav tror jag att ett syskon kan känna att det finns 
en sådan förväntan. Hur undviker man att skuldbelägga? Båda är medvetna om 
att man hör ihop, att man har en gemensam historia. Det kan räcka långt. 

Som du vet har jag haft mycket att göra inom FUB. Jag har kämpat för norma-
lisering och jag har skrivit om integritet, självbestämmande och makt över sitt 
eget liv. Hur gärna vi och andra har försökt leva upp till alla de där fina orden 
så har makten över ditt eget liv ofta legat hos någon annan än dig själv. Och det 
dyker alltid upp situationer när man som förälder tar över och går emot sina 
vackra principer. Vem vill sitt barns fördärv när man ser att något kan gå alldeles 
snett? Det höll på att göra det en gång, och jag ingrep. Det kändes som om du 
ändå var glad för att jag hjälpte dig ur den situationen. Men det är i alla de där 
vardagliga situationerna som vi som föräldrar och personal ofta tar över. Vi borde 
hålla fingrarna borta och lita på att de val du gör fungerar för dig.

Det talas ofta om överbeskyddande föräldrar. De finns säkert, men kanske lig-
ger det också i betraktarens ögon. Den känslomässiga bindningen och vår oro 
och omtanke kan tydas som överbeskydd av någon annan som inte har samma 
ansvar och upplevelser. Handlar det åter om makt över den som inte kan utöva 
makt själv? Som förälder till en person med utvecklingsstörning lever man stän-
digt med denna ambivalens. Ingripa eller inte ingripa, beskydda eller känna att 
man sviker. Problemet ligger nog mest hos oss själva som föräldrar, om man nu 
har den läggningen. Då är det lättare sagt än gjort att visa tillit, men kanske kan 
man ha nytta av att plocka fram sina tankar och funderingar, så att man ser hur 
de ser ut.

Det här kommer du aldrig att få del av. Det har varit ett samtal med mig själv, 
men handlat om dig. Svar på alla mina funderingar och frågor får jag inte heller, 
de får vara svar i sig.
Din far
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M ellan åren 2000 och 2009 har statens och 
kommunernas kostnader för äldreomsor-
gen minskat med 6 procent, medan kostna-

derna för personer med funktionshinder ökat med 
66 procent. Det beror på att antalet äldre personer i 
omsorg förblev detsamma (243 800 år 2009), medan 
antalet personer med funktionshinder ökade med 31 
procent (94 600 år 2009).

År 2009 var kostnaderna för äldreomsorgen 89,6 
miljarder, medan kostnaderna för funktionshindra-
de var 61,3 miljarder, varav 17,6 miljarder för per-
sonlig assistans. 

Olika former
Marta Szebehely beskriver tre former för ett privat 
utförande av offentligt finansierade tjänster.
1. Samhället köper tjänster av en ideell eller vinst-

syftande organisation som är  godkänd av Social-
styrelsen. 

2. Man upprättar en entreprenadupphandling där 
privata utförare tävlar om att få bli utförare.

3. Olika former av kundvalssystem där den enskilde 
får pengar för att själv välja utförare.

2009 trädde Lagen om valfrihetssystem (LOV) i 
kraft. Den ger kommunerna statsbidrag för att de ska 
göra det möjligt för den enskilde att vara kund. Nå-
got mer än halva antalet kommuner har genomfört 
ett kundvalssystem.

Det finns en väsentlig skillnad mellan kommunala 
och privata utförare och det är att de senare får lov 

att erbjuda så kallade tilläggstjänster som  kunden 
betalar själv. Det innebär en utveckling mot en ojäm-
likhet mellan de kunder som har resurser och dem 
som saknar sådana.

55 % av assistansen i privat regi
Rätten till personlig assistans enligt LSS är det enda 
kundvalssystemet som slagit igenom på bred front. 
I detta kan kunden inte bara välja arbetsgivare och 
när och hur insatsen ska ges, utan även vem som ska 
göra det. Antalet personer som fick assistans i privat 
regi var 2010 55 procent av samtliga. Av dem var 11 
procent  ett brukarkooperativ och i knappt 3 procent 
var brukaren själv arbetsgivare. De i privat regi ökade 
med 21 procent mellan åren 2009–2010. 

Antalet anställda i privat regi inom  äldreboendet 
var 2010 16 procent av samtliga. Inom LSS-boendet 
utgjorde de 21 procent. 5 procent av dessa senare 
var anställda i icke vinstsyftande verksamheter. Det 
är de vinstsyftande företagen som ökat sin andel de 
senaste nio åren. 

Fyra företag dominerar
De offentligt finansierade insatserna i privat regi har 
i vårt land ökat betydligt snabbare än i de andra nor-
diska länderna. Men  mindre än i Storbritannien.

Ända sedan 20 år tillbaka dominerar fyra stora fö-
retag inom den privat utförda äldreomsorgen. Det 
beror förmodligen på att de har resurser att utfor-
ma övertygande anbudshandlingar. Inom området 

funktionshinder är stora företag mindre framträ-
dande. Vad gäller personlig assistans dominerar 
Humana och Frölunda.

Lönar sig privatiseringen?
Vårt lands välfärd har blivit en attraktiv marknad 
för internationella investerare. Vinstmarginaler-
na är generellt sett högre än inom andra svenska 
företag. Men frågan är om även kommunerna 
tjänar på att lägga ut verksamheten på entrepre-
nad. Undersökningar om det finns endast inom 
äldreomsorgen. De visar att kostnaderna har ökat 
mer för kommuner med en hög andel i privat regi 
än för övriga kommuner. De förlorade alltså på 
privatiseringen.

Insatser  i privat  och kommunal regi – en jämförelse
Av Karl Grunewald

Antalet anställda 
inom socialtjänst, förskola och skola 2010.

Privata, icke vinstsyftande 33 510       4,5 %

Privata, vinstsyftande 94 364       12,7 %

Offentlig organisation 616 987      82,8 %

De privata har ökat från 11,1 % 2002 till 17,2 % 2010. 
De vinstsyftande har ökat relativt mest av samtliga.

Under 1990-talet slog synen på välfärden som ett område för marknaden igenom. Det var samma 
decennium som landstingens åldringsvård och ansvaret för LSS, gick över till  kommunerna. Hur 
har utvecklingen och de privata insatserna varit sedan dess? Det har professorn i social omsorg i 
Stockholm, Marta Szebehely, analyserat i en nyutkommen bok.
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Vad gäller personlig assistans har de som anlitar en 
privat assistansanordnare fler hjälptimmar än de som 
anlitar kommunen. Det anses bero på att privata fö-
retag är bättre på att tillvara brukarnas intresse, vilket 
är kopplat till ett vinstintresse.

Blir det bättre kvalitet?
En hel del forskning har lagts ner på att mäta kvali-
tetskillnaden mellan privat och kommunal verksam-
het, till exempel på graden av självbestämmande. 
Men det har i stort sett misslyckats. Så snart man för-
söker införa mätetal har verksamheterna en tendens 
att fokusera  på dem, på bekostnad av andra kvalite-
ter i verksamheten.

Däremot tycks antalet personal relatera till kvali-
teten i omsorgen, i varje fall i stora internationella 
undersökningar.  2007 gjorde Socialstyrelsen en in-
ventering av samtliga äldreboenden – 253 privata och 
2 376 kommunala. Den visade att personaltätheten 
var 10 procent högre i de senare.  Man fann även 
fler heltidsanställningar och färre timanställningar i 
dem. Men samtidigt visade analysen att i de privata 
fick fler äldre välja mellan två rätter till middagen, 
hade en rimligt lång nattfasta och fler hade en indi-
viduell plan för sin vård.

Någon sådan undersökning har inte gjorts inom 
LSS-boende, men vad gäller personlig assistans tycks 
de som anlitar ett kooperativ vara mest nöjda och de 
som anlitar kommunen minst nöjda.

Socialstyrelsens farhågor
Vad vet man om konsekvensen av valfrihetsreformen? 
Socialstyrelsen uttryckte  i en rapport 2011 sin oro för 
att resursstarka individer gynnas och att vårdplane-
ringen i kommunerna försvåras. Så även Statskonto-
ret – tillgången till välfärdstjänster blir ojämlika. Och 
Riksrevisionen menar att varken staten eller kommu-
nerna har tagit sitt fulla ansvar för en god kvalitet i 
privat bedriven äldreomsorg. 

Vad gäller LSS-boende skrev Socialstyrelsen (DN 
2011-05-04) att dessa personer befinner sig i en oer-
hört utsatt position och att det krävs nationella kom-
petenskrav för personalen. 

Insatser  i privat  och kommunal regi – en jämförelse

Sammanfattning
Det finns några sammanfattande konstateranden 
som man kan göra:

1. Offentligt finansierade insatser för äldre 
och personer med funktionshinder görs i 
ökande utsträckning av privata vinstsyftande 
företag.

2. Det finns både vinnare och förlorare i en 
marknadspräglad välfärd. Till vinnarna hör 
yngre personer med personlig assistans, till 
förlorarna de med omfattande omsorgsbe-
hov.

3. Staten och kommunerna har ett tungt an-
svar för att genom tillsyn och kontroll be-
vaka verksamheternas kvalitet och en jämlik 
tillgång till en god omsorg. Men hitintills 
har man misslyckats med det. Frågan är om 
det överhuvudtaget går.

Lena Hartman, redaktör, 
Konkurrensens konsekven-
ser. Vad händer med svensk 
välfärd?. 278 sid. SNS För-
lag. 2011.
Kapitel 7.  Marta Szebehely. 
Insatser för äldre och funk-
tionshindrade i privat regi. 

Patientsäkerhet
S edan förra året gäller en ny patientsäker-

hetslag. Den gäller även dem som har LSS-in-
satser och som har klagomål mot den hälso- och 
sjukvård de får eller inte får. Det räcker med att 
patienten eller närstående anmäler en händelse 
till Socialstyrelsen, man behöver inte anmäla en 
person. Socialstyrelsen ska sedan utreda om det 
som inträffat orsakats av vårdgivaren eller vård-
personal. 
Tyvärr har Socialstyrelsen mycket långa hand-

läggningstider. Regeringen har därför beslutat 
2012-04-12 att Socialstyrelsen en gång varje må-
nad ska anmäla till Socialdepartementet hur 
många ärenden man avgjort och hur många som 
återstår. Om detta kan öka antalet beslut återstår 
att se!
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K ajsa Råhlander har skrivit en bok om sin son 
som, utöver en begåvningsnedsättning, har 
ett flertal psykiatriska diagnoser. Det är en 

viktig bok. Den avslöjar allvarliga brister i vårt stöd 
och vår behandling. Vi bör vara tacksamma när en 
förälder på detta sätt förmår att ärligt och rakt be-
skriva sin sons problemfyllda uppväxt. Personal och 
handläggare kan hämta kunskap och lärdom av hur 
man kan uppleva konfrontationerna med samhället. 
Där finns gott om besvikelser, men också tacksamhet 
över sådant som fungerat. Huvudintrycket är ändå att 
mycket hade kunnat gjorts bättre och mycket hade 
kunnat förebyggas. 

Dyrköpta erfareheter
Erik är en 27-årig man som vuxit upp med föräldrar 
och en fyra år äldre bror i en villa i Täby. Han har en 
lindrig utvecklingsstörning och ett flertal psykiatriska 
diagnoser, varav de värsta är ångest och depressioner, 
sedan tidiga tonåren. De har medfört aggressionsut-
brott utlösta vid förändringar i hans tillvaro. Bokens 
mest lärorika del handlar om hur man kan förebygga 
och  beräkna risken för sådana utbrott. Det är dyr-
köpta erfarenheter som måste komma andra till del. 

Erik var en känslig pojke under hela sin tidiga barn-
dom, men det var först vid sex års ålder som han fick 
diagnosen ADHD och lindrig utvecklingsstörning. 
I särskolan fick han ett bra stöd, även om han ofta 
hamnade i konflikt med de andra barnen. Men vid 
tretton års ålder blev situationen ohållbar. Han la-
des in på barnpsykiatrisk klinik där man fann att han 
hade en autism och bipolär sjukdom, det vill säga pe-
rioder med depressioner och upprymdhet. 

Betydelsen av Berndt-Rune
Sina sista skolår fick Erik stöd av en äldre man, 
Berndt-Rune,  som anställdes av skolan och som ut-
vecklade något av en kompisrelation till Erik. Först 
då han gick i pension sju år senare bröts relationen 
till sorg för Erik. ”Det blev aldrig riktigt bra mer”, 
skriver modern. En sällsynt och lärorik insats med 
stora ideella inslag.

Eriks första vistelse på ett barnpsykiatriskt sjukhus 
föranleddes av att han fick en svår ångest med vanfö-

reställningar då han åkte med sin fritidsverksamhet 
till Barnens ö. Han kände inte någon i personalgrup-
pen och kunde inte sova. Nästa sjukhusvistelse kom 
två år senare, då han var 15 år. Då hade han åkt på fe-
rieskola till Gotland med stöd av Berndt-Rune. Men 
han var tvungen att åka tillbaka i förväg och Erik blev 
orolig och förvirrad. På sjukhuset prövade man olika 
mediciner, han fick svåra biverkningar, men kunde 
åka hem efter några veckor.

Ofta aggressiv
Periodvis var Erik deprimerad och trots försök var 
det omöjligt för honom att gå i gymnasiesärskolan. 
Med fortsatt stöd av Berndt-Rune gick han i daglig 
verksamhet i fyra år där han fick viss undervisning 
från skolan. Men han blev allt oftare aggressiv i olika 
stressituationer särskilt efter det att Berndt-Rune slu-
tat. Personalen saknade kunskaper om hur de skulle 
bemöta hans utagerande och sådana provocerades 
av rena prestigebeteenden som ledde till övergrepp 
gång på gång. 

Det blev förnyad vård på psykiatrisk klinik där han 
övermannades av sex–åtta personer och spändes fast 
både med händer och fötter på en brits. 

Istället för vistelse på den dagliga verksamheten an-
ställde ett företag två män för Erik. De tillbringade 
dagarna  med att fara omkring med honom i en mi-
nibuss. 

Vanvård?
Det blev åter psykiatrisk vård, nu på en intensivvårds-
avdelning. Men när han skrevs ut efter fem veckor var 
han mycket sämre än vid intagningen. Man prövade 
sju preparat på fem veckor. Hans mor menar att det 
blev vanvård och att personalen brast i kunskaper om 
utvecklingsstörning och autism. Av en slump upp-
täckte hon själv en insomningsmedicin som gjorde 
nytta. 

Flytta till gruppbostad?
Fyllda 19 år planerades noggrant en flyttning till en 
gruppbostad. Nackdelen var att personalen inte var 
inriktad på autism och på det speciella bemötandet 
det kräver. Man klarade inte hans utagerande beteen-

Ångest 
– aggressionens 
moder

Kajsa Råhlander. 
De sju frågorna. 
Om att leva med 
psykiska 
funktionshinder. 
222 s. 2012 
Nätbokhandeln 
ca 180:- inkl. frakt.
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de och man klagade hos chefen. Erik var då tvungen 
att flytta hem. 

Efter en tid gjordes ett nytt försök med en ny grupp-
bostad där han fick en lägenhet i markplan med egen 
ingång. Även detta misslyckades. Han stod då på ett 
nytt psykofarmaka som gjorde honom snurrig i huvu-
det. Han sprang omkring och skrek så att personalen 
var tvungna skaffa hörselskydd. 

Föräldrarna var tvungna att ta hem honom igen. 
Efter en tid kunde han flytta tillbaka till sin lilla lägen-
het. På dagarna gick han i skola. Det gick bra en tid 
men  så fick Erik åter ångest och ett stort utbrott. Man 
måste tvångsinskriva honom på psykiatriskt sjukhus 
med bältesläggning och tvångsmedicinering. Däref-
ter bodde han i sin lägenhet i gruppbostaden men 
med mycket stöd av föräldrarna och andra. 

Över 60 personer
Ångestattackerna återkom med nya intagningar som 
följd. Man gjorde då ett försök med ett boende för 
äldre. Det krävde mycket understöd av föräldrarna, 
men Erik blev allt sämre och fick åter en djup de-
pression. Då hade över sextio personer arbetat med 
honom sen ha flyttade hemifrån. 

L ars Sjöstrand är psykiater och medicinhisto-
riker. I  hans bok Den fragmenterade tiden finns 
en essä om existentiell ångest (dvs ångest som 

utgår från den enskildes situation). Han menar att i 
botten av vår tillvaro finns en ångest som oberoende 
av vår livssituation kan aktiveras av olika traumatiska 
händelser eller situationer. 

Förmågan att ställa sig utanför det omedelbara giv-
na ger människan en grundläggande frihet samtidigt 
som hon är underkastad sin aktuella livssituation som 
ett ofrånkomligt faktum. I takt med sin mognad kan 
man ta ställning till sin situation och fritt välja alter-
nativa möjligheter. På så sätt kommer våra liv att präg-
las av en polaritet mellan frihet och underkastelse till 
den faktiska situationen. 

En oförmåga att integrera det som finns utanför 
den rent materiella tillvaron som man är bunden av 
leder till en rubbning i själva grundstrukturen för 
människans existens. Det kan skapa en alldeles spe-
ciell känslostämning som kan stegras till  ångest. Den 
skiljer sig från fruktan, som är ett bestämt och avgrän-
sat hot från yttervärlden, medan ångesten gäller hela 

2006 bestämde föräldrarna sig för att Erik skulle 
flytta tillbaka till sitt gamla pojkrum som efter viss 
ombyggnad blev en lägenhet. De bildade ett eget 
asssistansbolag och anställde själv personliga assis-
tenter. Man bekostade utbildning i bemötande och 
pedagogiska metoder för dem som saknade sådan 
och en psykolog blev handledare för assistenterna. 
Familjens garage byggdes om till ett kontor och lokal 
för daglig verksamhet. Situationen är sedan dess un-
der kontroll, men Erik är fortfarande labil och kan få 
utbrott om man gör misstag i relationen till honom.

Kräver stora kunskaper
Eriks mor delar frikostigt med sig av sina och sin 
makes erfarenheter och formulerar kloka råd till 
personal och handläggare. Dessvärre måste vi räkna 
med att alltfler med dubbeldiagnoser får LSS-insat-
ser i framtiden, varav de med kombinationen psykisk 
sjukdom  kräver kunskaper långt utöver de gängse. 
De psykiatriska insatserna till dem måste ges som en 
del av omvårdnaden i boendet och personalen måste 
få kvalificerad och kontinuerlig handledning. Intag-
ning på psykiatriskt sjukhus måste förebyggas.

              K G

människans tillvaro. Hotet kommer inte från något 
bestämt. Olika yttre och traumatiska förhållanden 
kan göra ens jag och personlighet mera sårbar för att 
uppleva ett intet och en total övergivenhet.

Sjöstrand beskriver hur ångesten intar en särställ-
ning bland en människas känslor. Genom den kan 
hon förstå alldeles speciella sidor av sin livssituation 
och den är därför i och för sig inte något patologiskt. 
Genom den kan människan uppleva konsekvensen 
av sin frihet men den kan även hindra henne från 
att utnyttja friheten och samhörigheten med omvärl-
den. På så sätt är den ett uttryck för människans en-
samhet och hennes tillvaros begränsningar.

Den existentiella ångesten kan utvecklas till en 
klinisk ångest då den knyts till en psykotisk föreställ-
ningsvärld eller till fobier och paranoida tillstånd.
      K G

Lars Sjöstrand. 
Den fragmenterade 
tiden. 184 sidor. 
Dialoger. 2008. 
www.dialoger.se

Ångest
kan gälla 

hela tillvaron
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Att bli slagen

I en del gruppbostäder och dagliga verksamheter 
finns risk för våld. De som ofta drabbas hårdast 
av detta våld är de medboende i gruppbostaden 

eller de andra arbetstagarna i den dagliga verksam-
heten. Därför behöver man framför allt rikta in sig 
på deras situation. Ingen ska behöva känna rädsla i 
sitt hem eller på sin arbetsplats. Som personal kan 
du i  värsta fall sluta om du upplever din arbetssi-
tuation som alltför hotfull, men om det är i ditt hem 
som hotet finns så kan din situation bli outhärdligt 
omänsklig. Därför är de övriga medboende/arbetsta-
garnas trygghet och säkerhet allra viktigast när vålds-
situationer uppstår.

Att skydda personal
Att vara personal på en arbetsplats där det finns risk 
för våld är ansträngande. Riskerna skapar osäkerhet, 
rädsla och vantrivsel. För den som utsatts för våld kan 
den smärtsamma upplevelsen sitta kvar länge. Vill det 
sig illa kan man ha svårt att återgå i arbete efter att ha 
varit utsatt för våld.

Hot och våld är den största arbetsskaderisken inom 
vård och omsorg. Enligt Arbetsmiljöverket är det inte 
ovanligt med sårskador och blåmärken orsakade av 
slag, bett och klämning som ofta leder till stress- och 
ångestssymtom med påföljande sömnsvårigheter. 
Främst är det unga och outbildade kvinnor som drab-
bas. 

I en undersökning 2006 av Mats Lundström vid 
Umeå universitet intervjuades 112 vårdare vid grupp-
bostäder i en kommun. 31 % av dem hade varit utsat-
ta för våld någon gång. Nära hälften angav att våldet 
förekom varje vecka. De som utsatts för våld upplevde 
maktlöshet, otillräcklighet och ilska i samband med 
våldet. 

Arbetsgivarens ansvar
Arbetsgivarens ansvar vid hot- och våldssituationer 
finns reglerat i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse 
”Våld och hot i arbetsmiljön” (AFS 1993:2). Där kan 
man bland annat läsa:

Arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller 
hot om våld som kan finnas i arbetet samt vidta 
de åtgärder som kan föranledas av utredningen.
Arbetet skall ordnas så att risk för våld eller hot om 
våld så långt som det är möjligt förebyggs.

Särskilda säkerhetsrutiner skall finnas för arbete 
som kan medföra risk för våld eller hot om våld. 
Rutinerna skall hållas aktuella och följas upp fort-
löpande. Rutinerna skall vara kända av alla arbets-
tagare som kan bli berörda av riskerna.
Arbetstagarna skall ha tillräcklig utbildning och 
information och få tillräckliga instruktioner för att 
kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsstäl-
lande trygghet.
Vid arbete där det finns risk för återkommande 
våld eller hot om våld skall arbetstagarna få sär-
skilt stöd och handledning.
Arbetsplatser skall placeras, utformas och utrus-
tas så att risk för våld eller hot om våld så långt 
som det är möjligt förebyggs.
Arbetstagarna skall ha möjlighet att kalla på snabb 
hjälp vid en vålds- eller hotsituation.
Arbetsgivaren skall se till att
• det finns larmutrustning där så krävs 
    för säkerheten
• det finns fastställda rutiner för vem som skall 
    ta emot larm och för åtgärder som skall vidtas
   när larm utlösts
• övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid 
   larm genomförs regelbundet
• larmutrustning underhålls och kontrolleras.
Innebär en arbetsuppgift påtaglig risk för våld eller 
hot om våld får den inte utföras som ensamarbete.
Tillbud och händelser med våld eller hot om våld 
skall dokumenteras och utredas.
Arbetstagare som utsatts för våld eller hot om våld 
skall snabbt få hjälp och stöd för att förebygga el-
ler lindra såväl fysisk som psykisk skada. Arbetsgi-
varen skall ha särskilda rutiner för detta.

Rutiner för snabb hjälp
Den sista punkten – att ge snabb hjälp till personal 
som utsatts för våld – är oerhört viktig. I den snabba 
hjälpen bör ingå:

 Avlastning av skuld. Det är vanligt att personal tar 
på sig själv ansvaret för det som hänt. Man kanske 
tycker att man borde handlat annorlunda och där-
för själv orsakat att man blivit slagen. Mekanismen 
är välkänd bland t ex kvinnor som utsätts för våld i 

Personal som utsätts för våld behöver stöd!
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E n anmälan enligt lex Sarah ska göras till den 
som är ansvarig för en verksamheten. Bedöms 
missförhållandet vara av allvarlig ska anmälan 

skickas vidare till Socialstyrelsen för kännedom. Men 
vad är ett ”allvarligt missförhållande”? 

Intra har gått igenom de anmälningar, 17 stycken,  
som inkom till Socialstyrelsen under februari månad 
i år. De refereras här helt kort uppdelade efter regio-
nerna.

Umeå
En taxichaufför glömde fälla ner tippskyddet på en 
rullstol. Den med funktionshinder föll baklänges 
och slog sig.

Jönköping
En person i gruppbostad lämnades utan stöd vid 
tvättstället och ramlade och slog sig. Samma perso-
nal hade varit försumlig tidigare.

Göteborg
Nattpersonalen gick och la sig trots att alla inte hade 
kommit hem. En av dem som bodde där blev tvung-
en att ta sig in genom altandörren.

Kvinna i gruppbostad utsattes för sexuellt över-
grepp av annan brukare. Sovande jour.

En boende i gruppbostad blev inte förstådd av de 
medboende. Han slog en av dem med knuten näve. 
Av nio personal saknade tre utbildning.

En mamma som är assistent drev in sitt barn i en 
fantasivärld med rymdvarelser etc. Krävde medhåll 
av de tre övriga assistenterna. Barnet reagerade bl a 
med självdestruktivitet.

En person med assistans hela dygnet har en pro-
gressiv sjukdom och diabetes. Hon tillåter inte assis-
tenterna att verkställa assistansen med fara för bru-
karens liv. 

Malmö
Personlig assistent tillrättavisar brukaren med hot, 
våld och skrik.

Assistentsamordnare bryter mot tystnads- och loja-
litetsplikten mot brukare och arbetsgivare.

Person på en gruppbostad blir periodvis våldsam, 
självskadande och aggressiv. Måste hållas fast på ett 
sätt ”som inte faller inom rimlighet på ett LSS-boen-
de”.

Örebro
Två personal promenerar med en brukare som del 
av daglig verksamhet. Denne får ett utbrott och knuf-
far den ene personalen i ryggen. Den andre tar tag 
i hans armar på ett bryskt och mycket hårdhänt sätt.

Makan till en person med personlig assistans dyg-
net runt reser bort i två månader. Systern till henne 
skulle ansvara för ekonomin, men assistenterna får 
ej tillräckligt med pengar. Brukaren blir nedstämd 
och medtagen.

En person med personlig assistans ville absolut ej 
äta. Hon tvingades till det mer eller mindre mot sin 
vilja. 

På ett korttidshem för tre med vaken nattpersonal 
avviker en person på natten iklädd endast underklä-
der utan att personalen märker det.

Stockholm
En deltagare i daglig verksamhet blir kränkt på of-
fentlig plats av en medföljande personal. Denna har 
adekvat utbildning.

En person på en gruppbostad vill inte äta. Olika 
besked från läkare och sköterska om vederbörande 
ska matas liggande eller sittande.

En person har personlig assistans i sitt hem, so-
vande på natten. På morgonen finner man brukaren 
liggande död på golvet. Sänggrinden var inte satt på 
plats och dessutom var sängen ställd på högt arbets-
läge. Assistenten hade inte följt säkerhetsrutinerna.
          K G

17 Lex Sarah-anmälningar
under en månad

äktenskapet. Men det är aldrig rätt att bli utsatt för 
våld, varken i privatlivet eller i arbetet. Det är arbets-
ledarens ansvar att se till så att den som ändå blivit 
utsatt för våld får reda på att detta inte är vederbö-
randes ”fel” utan att man utsatts för en oacceptabel 
handling. Sedan är det en annan sak att man senare 
måste analysera det inträffade för att kanske kunna 
hitta sätt att undvika ett upprepande. 

Tillfälle att prata igenom det som skett. All kunskap 
pekar på att det är viktigt att den som utsatts för slag 
eller liknande får möjlighet att, så snabbt som möj-
ligt, prata igenom det som hänt och berätta om sina 

känslor och funderingar kring det som skett. Man 
behöver få göra detta flera gånger.

Professionellt samtalsstöd. Den som blivit allvar-
ligt slagen bör, förutom hälsoundersökning, också 
erbjudas professionellt samtalsstöd för att bearbeta 
upplevelsen.

I arbetarskyddsstyrelsens kungörelse står klart och 
tydligt att det bör finnas rutiner för detta. Och att det 
är arbetsgivarens ansvar att se till så att dessa rutiner 
finns och följs.

               H H
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Två nyöppnade gruppbostäder där personal och ledning har 
en bestämd inriktning på sitt arbete. På gott och ont är detta 
kanske framtidens omsorg. Läs om Henriksdalsringens grupp-
bostad i Nacka och Åsvägens gruppbostad i Partille.

Framtidens LSS-stöd?

Metodinriktat arbete. Ständig dokumentation, utvärdering 
och uppföljning. Så kommer personalens arbete i en grupp-
bostad att se ut. I alla fall om man får tro Emelie Mossberg 
som är verksamhetschef på Henriksdalsringens nyöppnade 
gruppbostad.

M onica Smedman, biträdande regionchef på 
Attendo, tog kontakt med mig på Intrada-
garna 2011. ”Vi arbetar med evidensbase-

rad praktik”, sa hon. ”Det borde du skriva om!”.
Sagt och gjort. Jag träffar Monica Smedman i Nacka 

och vi tar en taxi till Henriksdalsringens gruppbostad. 
Det blir lite pinsamt när vi åker vilse. Det visar sig att 
Monica Smedman inte varit på plats. Men hennes an-
svarsområde, Attendos Region LSS Norr, omfattar en 
väldig massa gruppbostäder, korttidshem och dagliga 
verksamheter. Inte så lätt att hålla reda på alla. 

Emelie Mossberg, som är verksamhetschef på At-
tendo LSS Norr  träffar hon däremot ofta. För Emelie 
jobbar halvtid på regionkontoret och halvtid i grupp-
bostaden dit vi nu letar oss fram.

Det är Emelie som öppnar. Ivrigt börjar hon genast 
berätta om hur de utformat verksamheten på Hen-
riksdalsringen. Gruppbostaden öppnades i decem-
ber 2010. Där bor sex personer i åldrarna 20–24 år. 
Nio personer i personalstyrkan delar på åtta tjänster. 
Då ingår också vakande natt. Gruppbostaden har en 
speciell inriktning på personer med ”utmanande be-
teende”. Emelie är på plats i gruppbostaden två dagar 
i veckan.

Rapporterar alla händelser
– Vi på Attendo LSS jobbar ständigt med kvalitets-
säkring, fyller Monica Smedman i. Vi har alltid jobbat 
med våra värderingar. De värderingar som företaget 
har och vad de betyder i arbetet. Vi har värderings-
coacher på varje enhet som får gå utbildning och 
sedan, tillsammans med verksamhetschefen, jobba 
med detta. Med hjälp av kvalitetssäkring och kvali-
tetsindex kartlägger vi alla viktigare händelser ute i 
verksamheterna. Alla avvikelser, allt det som vi kallar 

händelser, rapporteras in till kvalitetsavdelningen på 
regionkontoret och de diskuteras med personalen på 
ett kvalitetsmöte en gång i månaden. Om man t ex 
har uppskrivet att någon ska gå på promenad en gång 
i veckan så är det kanske ingen händelse om han inte 
gör det en gång, men andra gången är det en hän-
delse och ska rapporteras. Då ser man ett mönster. Då 
skriver man ner det som en händelse. Och försöker 
undersöka varför han inte går på promenad.

– Vem skriver ner?
– Det gör kvalitetssamordnaren, säger Emelie Moss-

berg. Vi har olika uppgifter här.  Kvalitetssamordna-
ren är en, värderingscoachen en annan. De har olika 
uppgifter. Kvalitetssamordnaren tar reda på vad som 
hänt och det tas sedan upp på APT-mötet.

– APT?
– Arbetsplatsträff. Det har vi en gång i månaden. 

Vi har två personalmöten i månaden. En arbetsplats-
träff och en konferens. 

När jag frågar hur många händelserapporter det 
skrivs så får jag svaret att det är ungefär en i veckan. 

Jag ber att få se en sådan händelserapport. På ett 
förtryckt formulär har någon berättat ett en av dem 
som bor i gruppbostaden snubblat och fallit vid en 
promenad.

Evidensbaserad praktik?
Innan jag besöker Henriksdalsringens gruppbostad 
har jag försökt att undersöka vad det där med evi-
densbaserad praktik egentligen innebär. Jag har lärt 
mig att den då ska vara

• möjlig att utvärdera,
• forskningsanknuten och
• metodbunden. 

Av Hans Hallerfors
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Eftersom jag känner mig lite tveksam till hela kon-
ceptet börjar jag fråga och resonera. Stundtals blir 
det en ganska hetsig diskussion.

Möjlig att utvärdera
– På vad vis utvärderas verksamheten på Henriksdalsring-
en ?

– Dels har vi ju händelserapporteringen. Sedan tar 
vi fram ett kvalitetsindex, berättar Emelie. I index 
ingår allt som händer i verksamheterna. Allt som be-
stäms och hur vi uppfyller genomförandeplanerna. 
Alla händelser samlas och gås igenom en gång i må-
naden. Dessutom får de som bor här enkäter en gång 
om året. Vi anlitar en firma som gör dessa enkäter. 
Fyra av dem som bor här kan fylla i enkäten själva, de 
två andra får hjälp av god man. Sedan ställs enkätsva-
ren samman och utvärderas. Dessutom kan vi ju ut-
sättas för externa granskningar från Socialstyrelsen.

– Och så har vi ju en egen kvalitetskontroll inom 
Attendo, fyller Monica Smedman i.

– Kan man verkligen hitta mätvärden för livet i en grupp-
bostad? Och vad säger de egentligen?

– Det är ju små enheter, säger Monica Smedman. 
Det är alltid en risk att det utvecklas kulturer. I en 
liten personalgrupp kan det hända dåliga saker. Så-
dant som inte är bra för våra brukare. Det kan bli all-
deles för familjärt. Om man inte går in och försöker 
mäta detta så kanske vi inte får reda på det.

– Är det inte ett vägval: antingen har man personal som 
har bra utbildning, hög kompetens och bra värderingar och 
litar på att de gör ett bra jobb, eller så måste man försöka 
kontrollera allt?

–  Jag tror att man ska göra både och.
– Är det inte så att man hela tiden kommer att prioritera 

det som går att mäta? Medan det man inte kan mäta blir 
mindre viktigt?

– Men det handlar ju om att vi medvetandegör, 
säger Emelie. Alla som jobbar på en gruppbostad 
bidrar ju till kvaliteten. Om man försöker mäta kvali-
tén, om man skriver händelserapporter och diskute-
rar dem, så blir personalen mer medveten om vad de 
arbetar med. Alla blir delaktiga i hur vi arbetar med 
kvaliteten. Det finns ett syfte med det man gör. Kva-
liteten måste hela tiden vara i fokus. Sedan om man 
ligger på 97% eller 95% positiva svar är kanske inte 
så viktigt. Det viktiga är att det sporrar oss att jobba 
med kvaliteten.

– Men de som bor här, är de med på detta? Får de veta att 
en händelse som de orsakat rapporteras?

– Nej det är ju ett arbetsredskap för oss. Om det t ex 
är hot och våld inblandat så måste vi kunna diskutera 
det.

– Finns det inte en del i detta som är integritetskränkande?
– Nej, det kan jag inte se. Vi avidentifierar ju hän-

delserapporterna. 

Forskningsanknuten
Arbetet med evidensbaserad praktik i Henriksdals-
ringens gruppbostad är en del av ett projekt som 
initierats av Socialstyrelsen. Syftet är att man där ska 
kunna följa utvecklingen hos dem som flyttat hemi-

från. Resultatet ska sedan redovisas för regeringen 
och ligga till grund för ett ”evidensbaserat E-lear-
ningverktyg”. Enligt Emelie Mossberg är det denna 
anknytning till Socialstyrelsens projekt som är själva 
forskningsanknytningen. 

– Socialstyrelsen driver frågan om att LSS-verksam-
heter ska arbeta med evidensbaserad praktik och sat-
sar mycket resurser på detta, berättar Monica.

Metodbunden
– Hur är det då med metoden? 

– Metoden vi använder är AAB som betyder Analys 
och Anpassat Bemötande.

– Är det den metod som arbetet här bygger på?
–Ja. Det handlar om att vi vill förändra, minska el-

ler helt enkelt ta bort ett utmanande beteende. Här 
pratar vi utagerande beteende och självdestruktivitet. 
Det kan vara ett beteende som hämmar en socialt. 
Om någon har ett utmanande beteende som leder 
till att folk blir rädda och som kan vara farligt är det i 
sin tur hämmade för den personen. Genom att mäta 
frekvens och kartlägga beteendet kan vi kom vi fram 
till en tolkning av det utmanande beteendets inne-
börd. Vi skriver ett analysschema. Vi försöker hitta or-
sakssammanhang. Sedan gör man en riskanalys och 
en bemötandeplan så att man bemöter personen på 
rätt sätt och så att hela personalgruppen jobbar lika-
dant. Då kan vi se att det beteendet försvinner.

– Kan det inte bero på att personen flyttat till ett nytt 
ställe?

– Det kan det ju bero på. Men det viktiga är att vi 
utformar bemötandeplaner och att vi följer dem.  

Emelie Mossberg är regional verksamhetschef för Attendo LSS 
Norr och Monica Smedman är Biträdande regionchef.
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– Men borde inte metoden på ett sånt här ställe vara att 
skapa ett bra hem? Vill man inte mötas av en autentisk 
människa istället för en metod?

– Alla som bor här har ju inte ett utmanande bete-
ende. Så vi jobbar inte så med alla. 

– Men då är ju er ”metod” en bisak. Då kan man väl inte 
säga att AAB är er metod för arbetet här?

– Vi kan säga så här, vi har juveler här som har ett 
definierat utmanande beteende. Det är mot de per-
sonerna, med den problematiken, 
som vi har jobbat enligt AAB. Det 
är bara ett sätt att arbeta med be-
teendeproblematik.

– Det är sällan man har en grupp-
bostad där alla sex personerna är 
betjänta av att man jobbar med 
dem enligt en viss metod, fyller 
Monica Smedman i.

– Så den evidensbaserade praktiken 
handlar bara om arbetet med beteende-
problematiken?

– Nej, återigen, vi har en beskri-
ven insats som kallas pedagogiskt 
stöd i vardagen. Det berör alla sex 
här. Sedan behöver ju alla olika sa-
ker. Det vi följer upp och det vi kan 
mäta är det som handlar om AAB. 
Sedan har vi de andra, resten av gänget, som har an-
dra insatser. Det kan handla om t ex ”Jag vill lära mig 
städa min egen lägenhet”. Det kan vi också följa upp. 

Pedagogiska ambitioner
–  Är det verkligen bra att ha pedagogiska ambitioner i ar-
betet i någons hem? Pedagogik handlar om att lära och för-
ändra någon. Att man inte duger som man är. Kan man 
inte få duga som man är när man är hemma?

– Det är den insatsen som vi har kommit fram till 
i samarbete med Socialstyrelsen. Vi sätter inte upp 
målen. Det gör vi tillsammans med de boende. De vill 
lära sig mycket och bli självständiga. Det är positivt! 
Då behöver de träna. Det hjälper vi dem med. Anled-
ningen till att vi mäter detta är bland annat att de ska 
få ett kvitto på detta – titta vad du har utvecklats! Nu 
har du lärt dig att klara av detta!

– Det här är ju unga människor som precis kommit 
hemifrån, säger Monika Smedman. De vill ju lära sig 
saker och bli mer självständiga! Det är ju positivt.

– Ja, om någon till exempel har som målsättning 
är att flytta härifrån, då är ju det bra! Då hjälper vi 
honom att beskriva vilka saker man behöver klara av 
för att kunna flytta och så tränar vi dem. Så resonerar 
vi med våra boende! Och så hjälper vi dem att hitta 
redskap så att de kan förverkliga sina önskemål. Det 
kan handla om att ladda ner en app till mobilen eller 
ett inhandla en white-board där man kan sätta upp 
lappar om dagens aktiviteter. 

– Men om fem år då de har lärt sig att bli så självständiga 
som de kanske kan bli, då kan man väl inte hålla på med 
den typen av träning?

– Jo, men då kanske man har nya målsättningar 
med livet! säger Emelie glatt. Då kanske man vill 
lära sig att handla själv, eller man kanske vill träffa 

en pojkvän, man kanske vill ha kärlek. Hur kan vi då 
hjälpa till med det? 

– Men då handlar det ju mer om vanlig samvaro och fri-
tidsverksamhet. Att man åker på fredagsdansen. Kan man 
kalla det för ett ”mål”?

– Det behöver ju inte vara en målsättning. Det kan 
ju bara vara ett mål för individen. Det handlar ju bara 
om hur man lägger upp det.

– Och den samvaron kan man ju 
knappast kalla evidensbaserad prak-
tik?

– Nej det enda som är evidensba-
serat här är AAB och våra pedago-
giska team.

– Pedagogiska team?
– Det har vi skapat här. Det hand-

lar om ett slags uppföljning av ge-
nomförandeplan och målsättning 
i Rolls Royce-format. Vi har sche-
malagt detta. Den målsättning som 
du och jag kommit överens om att 
vi ska jobba med, den följer vi upp 
en gång i månaden i ett pedago-
giskt team som består av dig och 
mig och den som är platsansvarig.

– Är inte det att dribbla med ord? I ett team brukar man 
ju ha en jämbördig relation. Men det har man ju inte som 
personal och brukare. 

– Jo det tycker jag att man har, man arbetar ju med 
samma målsättning.

– Blir inte dessa personer väldigt mycket objekt för era 
ambitioner?

– Man måste vara väldigt lyhörd i det här arbetet, 
svarar Monika Smedman. 

– Ambitionen är ju att vi vill utveckla våra boende 
på ett eller annat sätt. Det står jag för. Men samtidigt 
behövs en värderingsdiskussion: ”Vem gör vi det här 
för? Är det hennes önskan? Är det mammans öns-
kan? Eller är det vår önskan?” Sådana diskussioner 
behövs hela tiden.

Vad är det som avgör kvaliteten?
Det blir många ordväxlingar. Jag känner mig tveksam 
till om denna ”evidensbaserade praktik” verkligen 
innebär att de som flyttat till Henriksdalsringen får 
ett hem som de kommer att trivas i. Men om detta 
vet jag inget, för den personal som står för stödet är 
inte med i våra diskussioner. Och min absoluta över-
tygelse är att det bara är det som växer fram i den 
direkta kontakten mellan personal och brukare som 
avgör kvaliteten på stödet i Henriksdalsringen såväl 
som i andra LSS-verksamheter. Tillit och värme i en 
relation kan man omöjligt mäta i något formulär.

På vägen ut ser jag en packe plasttossor i entrén. Jag 
frågar Emelie vad de ska vara bra för.

– De är mest till för när vi får studiebesök, säger 
hon. 

Jag frågar henne om hon har plasttossor hemma 
hos sig också, men hon verkar inte förstå vad jag me-
nar.

”Ambitionen 
är ju att vi vill 
utveckla våra 

boende på ett 
eller annat sätt. ”
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I Åsvägens serviceboende i Partille utanför Göte-
borg bor fem personer med utvecklingsstörning 
och autism i åldrarna 20–24 år. Alla har rymliga 

egna lägenheter med egna ingångar och dessutom 
en annan dörr som vetter mot ett gemensamhetsut-
rymme. Gruppbostaden startade i maj 2010. 

– Vi kallar det serviceboende eftersom vi har ett 
annat tänk här än i en traditionell gruppbostad, be-
rättar enhetschefen Eva Olin. Stödet är mer anpassat 
efter individen. Vi utgår helt efter vad den enskilde 
behöver. De som bor här har ju inte valt vilka de ska 
bo med och precis som vi andra är det inte så ofta 
som man umgås med sina grannar. Varje individ har 
en bestämd person i personalgruppen som stödjer 
den personen. Dessutom arbetar vi metodinriktat 
med tydliggörande pedagogik som är en variant av 
TEEACH1. I det arbetet är de strukturer vi skapar 
mycket viktiga. Och att vi hela tiden dokumenterar 
det som sker.

Jason Stanley som är stödpedagog håller med. 
– Alla här har diagnosen autism. Några är på en ti-

dig utvecklingsnivå medan andra är högfungerande. 
Några har ett utagerande beteende. Vår strävan är 
att strukturera de boendes möjligheter. Vi försöker 
också anpassa oss till dessa personers annorlunda sätt 
att tänka. Om man t ex frågar: Vad vill du göra idag? 
så är det en öppen fråga som kan skapa otrygghet. 
Vill det sig illa kan hela dagen bli förstörd för den in-
dividen. Vi måste inse att han eller hon kanske högst 
klarar av att ställas inför ett enda konkret val.

Struktur och dokumentation
Åsvägens serviceboende har bara funnits i två år. 
Mycket har handlat om att skapa strukturer och om 
att dokumentera.

– Kanske dokumenterar vi för mycket, säger Jason 
lite tvekande. Vi försöker ju kartlägga olika mönster. 
Då finns ju alltid risken att de som bor här blir objek-
tifierade. Arbetet får inte bli för mekaniskt. 

– Vi försöker hitta den röda tråden i individens liv, 
säger Eva. Men en del av dokumentationen är ju helt 
onödig. 

– Vår uppgift är ju att ta reda på vad individen vill 
med sitt liv, säger Jason. Sedan måste vi skapa förut-
sättningar för att han eller hon ska kunna förverkliga  
det.

Som exempel nämner han en person som ville bli 
vaktmästare i gruppbostaden. Då såg man till att han 
fick sådana sysslor i den dagliga verksamheten.

Lean production
– För att ytterligare understryka brukarfokus arbetar 
personalen med kvalitetsförbättring enligt Lean2, be-
rättar Eva Olin som är Lean-ombud på arbetsplatsen. 
När jag frågar vad det är berättar hon att personalen 
arbetar med att effektivisera och hitta smarta lösning-
ar på problem som finns på serviceboendet. Hennes 
roll är att ge personalen förutsättningar för att göra 
dessa  förbättringar.

  – Vi jobbar smartare, inte snabbare, säger hon. 
När jag försöker få ett grepp om vad det egentligen 

handlar om, säger hon att det i huvudsak rör sig om 
att titta på hur rapportsystem och annat som rör den 
byråkratiska delen av arbetet, fungerar.

– Vi har krav på oss att dokumentera det som sker 
här och det kan bli jobbigt. Men om vi ser över infor-
mationsflödet så kan vi spara tid. Den sparade tiden 
kan kanske användas till att vara mer med brukarna.

Åsvägens serviceboende

Det är viktigt 
med struktur och
dokumentation

Eva Olin och Jason Stanley har höga ambitioner med arbetet i 
Åsvägens serviceboende.

1TEACCH är en förkortning av Treatment and Educa-
tion of Autistic and related Communication handicapped 
CHildren. Det är ett habiliteringsprogram som riktar 
sig till personer med autism. Med hjälp av t.ex. olika 
scheman och arbetsordningar och ett nära samar-
bete mellan föräldrar och professionella försöker 
man strukturera den enskildes vardag och göra den 
begriplig. 
2Lean är en filosofi om hantering av resurser som har 
sitt ursprung i Japans bilfabriker. Inom Toyota ska-
pades ”Toyota Production System” (TPS), vilket har 
många likheter med det som därefter kom att kallas 
”Lean production”. Syftet är i grunden att identifiera 
och eliminera faktorer i en produktionsprocess som 
inte är värdeskapande för kunden, minska slöseriet 
och ständigt förbättra verksamheten. Rent språkligt 
kan det engelska ordet lean översättas med ”mager, 
slimmad”, och ”Lean produktion” betyder alltså 
”Mager(slimmad) produktion”.  
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Bilder 
som 
berättar

i

Intra nr 3/2012 kommer ut i september. Du som vill prenumerera på INTRA: 
Betala  320 kr på postgiro 636 55 62-5 eller bankgiro 5308-1485. 

Glöm inte att skriva din fullständiga adress. Då får du fyra nummer 
av INTRA framöver. Du kan också beställa prenumeration från vår hemsida:

www.intra.info.se
eller på fax: 08-97 11 04 eller tel: 08-647 87 90 

eller e-post: intra@swipnet.se

Prenumerera!

Hygienrummet på en speciell vårdavdelning för rullstolsburna på Carlslunds vårdhem, Upplands 
Väsby, 1971.
Stordriften på vårdhemmen gav föga utrymme för individuell omvårdnad eller integritet. Trots 
det ljusa kaklet och den moderna ”lättstädade” inredningen är det i grunden samma kollektiva 

omhändertagande som på 30-talet.
   Med ett undantag. Titta på personalens klädsel! Här har det hänt något! I samhället utanför institutioner-
na har de hierarkiska systemen förändrats och mjukats upp och personalen är inte längre uniformsklädda 
jungfrur. Man har sina privata kläder på sig. Kanske är det också en anpassning till den nya ideologin: Nor-
maliseringen. Det skulle vara hemlikt på vårdhemmen. Som om det skulle vara möjligt i denna miljö!
   Man kan diskutera om det är rätt att publicera denna bild – hade de som fotograferades i denna utsatta 
position kunnat säga nej till fotografering, hade de säkert gjort det.  Vi väljer ändå att göra det eftersom bil-
den har så mycket att säga oss om hur stödet till funktionshindrade såg ut för bara några årtionden sedan.  
            Red.

Fotograf: Thomas Olsson.
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Konstskolan Linnea

Idén till Konstskolan Linnea i Stockholm föddes 
ungefär samtidigt som Intra. 1992 startade man 
och har sedan dess framgångsrikt bedrivit en 

treårig eftergymnasial utbildning för personer med 
intellektuella funktionshinder.
  Konst har skapats, skaparglädje har frigjorts!
Linnea har lokaler vid Skärholmens centrum i södra 
Stockholm. Studiebesök rekommenderas!
Läs mer om Linnea på: 

www.konstskolanlinnea.se

Sam Ahlstrand är 23 år och går sitt andra år på Konstskolan 
LINNEA. Han gillar att måla allt möjligt i akryl och är intres-
serad av färgen och dess egenskaper. Han blandar  färger  
med stor känsla och blir inte nöjd förrän han hittar den 
exakta färgklangen.

Fler konstverk av Sam Ahlstrand och hans klasskamrater 
finns på: www.konstskolanlinnea.se

Omslagets konstnär

Sam Ahlstrand, ”Stilleben med ananas och citron” .

Mogård är en stiftelseägd non-profit verksamhet som erbjuder tjänster till personer som kommunicerar på 
teckenspråk eller använder alternativa kommunikationsformer och som har ytterligare funktionsnedsättning.

Våra tjänster omfattar insatser inom LSS, med egna boenden på flera platser i landet, och inom SoL med bland 
annat HVB-hem. Vi har också en egen gymnasiesärskola, med nationellt upptagningsområde, för elever med en 
kombination av kommunikativa och andra funktionsnedsättningar.  Vår teckenspråkiga folkhögskola, med allmän kurs, 
är för dig som är intresserad av vuxenutbildning. Folkhögskolan hittar du i Stockholm, Göteborg, Finspång och Åkarp. 

MED KOMMUNIKATION I FOKUS

För mer information besök: www.mogard.se eller kontakta oss på tel: 010-471 66 00 eller e-post till: info@mogard.se
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