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Denna FoU-rapport redovisar resultatet av en kartläggning av kunskaps- och 
utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionshinder i 
Värmland. Kartläggningen pågick under hösten 2012 och innefattar underlag 
från samtliga Värmlandskommuner. Fokus för kartläggningen har varit personer 
med funktionsnedsättning som samtidigt är brukare inom socialtjänstens 
verksamhetsområde inklusive kommunal hälso- och sjukvård. Syftet med 
kartläggningen har varit att finna länsgemensamma kunskapsbehov och 
utvecklingsområden att arbeta vidare med i kommande statliga satsningar, där 
personer med funktionsnedsättningar under 2012 identifierades som ytterligare 
en prioriterad målgrupp.

I kartläggningen framkommer att: Kompetensutveckling för baspersonal är det 
område kommunerna ser som viktigast. Det framkommer också en rad andra 
viktiga områden som uppdrag, boende, sysselsättning. Sammanfattningsvis 
framkommer att det för att kunna säkerställa den professionella grunden för 
insatserna krävs en ständig kvalitetssäkring och uppföljning av insatser och 
arbetsmetoder och detta arbete måste ske tillsammans med brukarna.
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Sammanfattning 

 
I denna rapport redovisas resultatet av en regional kartläggning som 
har genomförts av FoU Välfärd Värmland på uppdrag av Sveriges 
kommuner och landsting. Syftet med uppdraget var att genomföra en 
länsövergripande kartläggning för att kunna identifiera områden för 
att utveckla kunskap inom fältet stöd till personer med 
funktionshinder.  
 
De resultat som redovisas i rapporten bygger huvudsakligen på totalt 
tio fokusgrupper vilka har genomförts med deltagande av samtliga 
kommuner i Värmland under hösten 2012. Men också på resultat från 
en begränsad webbenkät om baspersonalens syn på viktiga ämnen för 
kompetenshöjning. Samt en sammanställning och analys av 
synpunkter från brukar- och anhörigorganisationer.  
 
Resultatet visar att de övergripande områdena där företrädarna för de 
värmländska kommunerna anser att det finns ett behov av 
kunskapsutveckling är: 
 

 Uppdrag 

 Organisation 

 Boende och Sysselsättning 

 Barn och ungdomar  

 Kvalitetssäkring 

 Baskunskap och kompetens 
 

Ett resultat som är samstämmigt är att det finns en stor frustration 
både bland kommunerna och hos brukarorganisationerna. 
Frustrationen handlar om att området stöd till personer med 
funktionshinder är ett eftersatt område när det gäller satsningar på 
kompetens- och kvalitetshöjning. Resultaten pekar också på en 
samstämmighet om att många av de satsningar som gjorts inom 
socialtjänstens område de senaste åren har gått området stöd till 
personer med funktionshinder förbi. 
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Förord 
 
FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet har till uppgift att 
bidra till en kunskapsbaserad utveckling inom socialtjänsten i alla 
kommuner i Värmlands län. I FoU Välfärd Värmlands rapportserie 
publiceras resultat från olika projektarbeten med utgångspunkt i 
kunskaps- eller utvecklingsbehov inom kommunernas 
välfärdsverksamheter.  Projekten och rapporterna har oftast ett 
generellt intresse och kan bidra till långsiktig kunskapstillväxt. 
Studierna genomförs utifrån ett grundläggande vetenskapligt 
förhållningssätt.   
 
Sedan 1982 har socialtjänstens verksamheter reglerats genom 
socialtjänstlagen (SoL), en lag som instiftades som ersättning för de 
tidigare vårdlagarna - barnavårdslagen, nykterhetsvårdslagen och 
socialhjälpslagen. Socialtjänstlagen kan beskrivas som en teknik för 
fördelning av resurser samtidigt som den är välfärdsstatens och 
välfärdspolitikens ytterste skyddsnät. Socialtjänstlagen är en ramlag 
och grundas på ett helhetsperspektiv på individens situation och 
sociala problem.  
 
Under de dryga 30 åren som socialtjänstlagen har funnits har mycket 
hänt både vad gäller innehåll och tillämpning - något som hänger 
ihop med samhällsutvecklingen och välfärdspolitiken i stort. År 1994 
identifierades personer med funktionsnedsättning som en målgrupp 
som krävde en egen särskild och konkret lagstiftning, lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta innebär att 
personer med funktionsnedsättning sedan dess tillhör ett särskilt 
verksamhetsområde inom socialnämndens ansvarsområde. 
 
Under de åren som lagen om stöd till vissa funktionshindrade har 
funnits har mycket hänt inom verksamhetsområdet. Mycket personal 
med skilda kompetenser och yrkesbakgrund arbetar med en 
målgrupp som har förändrats över tid. Denna utveckling innebär ett 
ökat behov av kunskaps- och kompetensutveckling - ett behov som i 
förhållande till övriga delar av socialtjänstens områden varit eftersatt.   
Under år 2012 hade FoU Välfärd, med hjälp av statligt stöd inom 
ramen för stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom 
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socialtjänsten, i uppdrag att genomföra en kartläggning av kunskaps- 
och utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet stöd till personer 
med funktionsnedsättning i Värmlands län.  Denna rapport redovisar 
resultatet av kartläggningen som är genomförd av Mia Hernell 
Blomqvist, utredare vid FoU Välfärd Värmland – ett resultat som 
stödjer antagandet ovan om att LSS är ett eftersatt område med stora 
behov av kunskaps- och kompetensutveckling. Kartläggningen är 
omfattande och pekar på många områden som är aktuella för 
kommande satsningar inom området. Det är min stora förhoppning 
att den kommer bidra till det vidare arbetet inom länet med att 
utveckla både kunskaper och kompetenser inom området stöd till 
personer med funktionsnedsättning. 
 
FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet, juni 2013  
 
Birgit Häger 
Föreståndare 
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1 Inledning  
 
Under de senaste åren har staten riktat stort fokus på utveckling och 
kompetenshöjning av äldrevård- och omsorg inom kommunernas 
socialtjänst (SKL 2012a). Enligt överenskommelsen om en 
evidensbaserad praktik i socialtjänsten (SKL 2012a) mellan staten och 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) så har mycket fokus när det 
gäller utveckling och kompetenshöjning inom kommunernas 
socialtjänst de senaste åren legat på äldreområdet. En rad satsningar 
har gjorts och effekterna av satsningar på värdegrundsarbete, olika 
kvalitetsregister och regionala utvecklingsledare börjar nu ge resultat 
(Socialstyrelsen, 2010a). Under 2012 identifierades personer med 
funktionsnedsättning som ytterligare en målgrupp för de statliga 
satsningarna.  Det finns ett stort behov av ökad kunskap och 
utveckling när det gäller arbetet med personer med 
funktionsnedsättning som är en stor och komplex grupp 
(Socialstyrelsen, 2010b). Under 2012 har det därför genomförts både 
en nationell och flera regionala kartläggningar av kunskaps och 
utvecklingsbehov inom detta område. Den nationella i syftet att 
utgöra underlag för nationella prioriteringar och satsningar. De 
regionala i syftet att kommunerna varje län skulle samlas och komma 
överens om länsgemensamma prioriteringar och satsningar.  
 
 
1.1 Kunskapsutvecklingsbehov inom funktionshinder-

området 
 
Behoven inom gruppen personer med funktionshinder skiljer sig 
mycket åt. För många små kommuner kan det vara en kamp att 
tillmötesgå alla de behov som finns och uppfylla kraven som ställs på 
verksamheten enligt lagen om stöd och service (LSS) (SFS, 1993:387). 
Enligt lagen skall personer med funktionsnedsättning få möjlighet att 
leva ett bra liv och uppleva en god livskvalitet. Därför ställs det också 
stora krav på att personalen inom verksamheten stöd till personer 
med funktionshinder har relevant kompetens och tillräckliga 
kunskaper för att klara att ge stöd och insatser på ett bra sätt 
(Socialstyrelsen, 2006). Kompetens är en färskvara och en påfyllnad 
av kompetens och utveckling av arbetet behöver ske kontinuerligt 
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(SKL, 2012b). Det finns idag otillräckligt med metoder och 
instrument som kan fungera som ett stöd för personalen som arbetar 
inom området. Ofta kan kvaliteten på insatserna vara beroende av 
enskilda personers engagemang, vilja att lära nytt och ta del av 
nyheter inom området (Regeringskansliet, 1999).  
 
Ett annat perspektiv är brukarens fokus där brukarnas kompetens 
behöver tillvaratas eftersom de är en viktig kunskapskälla för vad som 
leder till goda insatser och en god livskvalitet (Socialstyrelsen 2011). 
Detta ställer i sin tur ökade krav på personalens kunskap och 
kompetens när det gäller frågor som bemötande och människosyn. 
För att kunna säkerställa den professionella grunden för insatserna 
krävs en ständig kvalitetssäkring och uppföljning av insatser och 
arbetsmetoder som måste ske tillsammans med brukarna 
(Socialstyrelsen 2011).  
 
 
1.2 Kartläggning av kunskapsbehov inom funktions-

hinderområdet 
 
År 2012 beslutade Sveriges kommuner och landsting (SKL) sig för att 
genomföra en nationell kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov för 
funktionshinder-området. Målet med den nationella kartläggningen 
från SKL:s sida var: 

 Att få en nationell bild i form av en rapport om aktuella 
utvecklingsbehov som underlag för kommande 
överenskommelser 

 Att de län som inte gjort egna regionala kartläggningar får stöd 
i att påbörja sådan som underlag även för regionala 
prioriteringar och utvecklingsarbete 

 

Då FoU Välfärd Värmland sedan tidigare hade ett uppdrag från SKL 
att arbeta för en evidensbaserad praktik i socialtjänsten (EBP) fick de 
också uppdraget att genomföra en länsövergripande kartläggning av 
kunskapsutvecklingsbehov för funktionshinderområdet. För att få en 
bra verksamhet inom området stöd till personer med funktionshinder 
i länet är ett ständigt lärande viktigt.   
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Värmlands bidrag till den nationella satsningen bestod i att samtliga 
kommuner bjöds in till en workshop på Karlstads universitet i juni 
2012. Tyvärr hade endast två kommuner, Forshaga kommun och 
Hammarö kommun, möjlighet att närvara vid detta tillfälle. 
Händelseförloppet och vad som sades vid den inledande 
workshoppen dokumenterades i form av minnesanteckningar som 
sedan renskrevs till en gemensam sammanställning som de båda 
kommunerna fick ta del av och kontrollera. På grund av det låga 
antalet deltagande kommuner sändes sedan sammanställningen ut på 
en remissrunda via e-post för eventuella synpunkter och tillägg till 
socialcheferna i länets samtliga kommuner. Synpunkter på och tillägg 
till sammanställningen kom endast in från en kommun. Detta 
arbetades in i sammanställningen (bilaga 1) som sedan sändes till SKL 
i slutet av augusti 2012.  
 
 
1.3 Uppdrag 
 
Denna rapport redovisar resultatet av Värmlands läns regionala 
kartläggning av kunskaps och utvecklingsbehov inom området stöd 
till personer med funktionshinder. Uppdraget kom från staten via 
SKL till länet och FoU Välfärd Värmland som också har i uppdrag att 
bygga den regionala plattformen för en evidensbaserad praktik inom 
socialtjänsten och därtill hörande hälso- och sjukvård. En 
förutsättning för att denna kartläggning ska kunna leda till förändring 
är, bland annat, att länets samtliga kommuner ser fördelarna i att 
arbete med systematiskt förbättringsarbete – något som också 
förtydliggöras i föreskriften om Ledningssystem för systematiskt 
förbättringsarbete (SOSFS 2011:9). Bra verksamhet inom området 
stöd till personer med funktionshinder förutsätter ett ständigt 
lärande. I det lärandet är det brukarnas medverkan som den tredje 
kunskapskällan jämte bästa tillgängliga kunskap och professionens 
expertis enligt EBP självklar (Socialstyrelsen 2011). 
 
1.4 Syfte 
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Syftet var att identifiera länsgemensamma kunskapsbehov och 
utvecklingsområden inom området stöd till personer med 
funktionshinder.  
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2 Metod 
 
I detta kapitel ges en redovisning av hur det empiriska materialet som 
ligger till grund för de resultat som redovisas i rapporten samlats in. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse över de etiska överväganden 
som gjorts i kartläggningen. 
 
För att genomföra kartläggningen har huvudsakligen ett kvalitativt 
angreppssätt använts. Arbetet är deskriptivt och de kvalitativa data 
som samlats in syftar till att förmedla och påvisa tankar och 
resonemang från ansvariga personer inom området. Fördelarna med 
en kvalitativ ansats är att helhet och sammanhang blir betydande och 
det i sin tur ger en användbar bild av situationen i länet. Å andra 
sidan finns det begränsningar med den kvalitativa metoden såsom att 
den har en begränsad räckvidd och att det kan vara svårt att 
generalisera utifrån data (Starrin & Svensson, 1994). Den bild av 
kunskaps- och utvecklingsbehov för funktionshindrade i Värmland 
som erhållits genom den kvalitativa ansatsen har också kompletterats 
med att data samlats in genom ett mer kvantitativt angreppssätt.   
Kartläggningen har varit inriktad på kunskaps- och utvecklingsbehov 
inom kommunala verksamheter som ger stöd till personer med 
funktionsnedsättning samt till personer inom LSS, socialpsykiatri, 
och personer med fysiska funktionsnedsättningar som finns inom 
socialtjänstens verksamhetsområde och är under 65 år. 
Kartläggningen har inte gjorts utifrån diagnoser som föreslogs från 
SKL eftersom det kan vara kontrasterande, då socialtjänstens 
uppdrag inte i första hand berör diagnoser utan nedsättningar. Övriga 
samhällsaktörer såsom landstingets olika enheter och skolan som kan 
vara relevanta för stöd till personer med funktionsnedsättning har 
utelämnats i kartläggningen. Vissa utvecklings- och 
samverkansområden med dessa samhällsaktörer är ändå beskrivna, i 
resultatdelen, men då utifrån socialtjänstens perspektiv.  
 
I kartläggningen har data inhämtats från fyra olika källor. Den första 
källan är de kommunala verksamheterna där data har hämtats med 
hjälp av fokusgrupper. Den andra källan är länets olika nätverk för 
personer med olika specialistfunktioner inom området. Där har data 
samlats in genom att personer i nätverken har fått yttra sig via e-post. 
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Den tredje källan är brukar- och anhörigorganisationer och där har 
data samlats in med hjälp av bl. a intervjuer. Dessa data har hämtats 
och analyserats med hjälp av en kvalitativ ansats. Den fjärde källan 
från vilken data har samlats in är 1baspersonal i de kommunala 
verksamheterna. Den datainsamlingen har skett via webbenkät. Data 
från webbenkäten och sammanställningen av den har en mer 
kvantitativ ansats. 
 
 
2.1 Kvalitativ ansats 
 
I följande avsnitt redovisas hur de kvalitativa data som ingår i 
kartläggningen samlats in och hur data analyserats. 
 
Fokusgrupper 

En fokusgrupp är en metod för att samla in data, där interaktiva 
diskussioner i en grupp är i fokus och där ämnet är på förhand givet. 
När det gäller att fånga upp åsikter och synpunkter från grupper runt 
ett givet ämne och för att kartlägga ett nuläge är fokusgrupp en bra 
metod enligt Kitzinger (1994). Enligt Wibeck (2000) skall samtalet i 
en fokusgrupp styras av en moderator. Vidare kan samtalet i en 
fokusgrupp vara mer eller mindre strukturerat. Att en moderator styr 
över vilket eller vilka ämnen som ska diskuteras är ett av kriterierna 
för att en fokusgrupp skall klassas som strukturerad. Det andra 
kriteriet är att moderatorn styr gruppdynamiken, det vill säga genom 
att till exempel se till att alla gruppmedlemmar får möjlighet att delta 
i samtalet (Wibeck, 2000). Enligt Kitzinger (1994) är det viktigt att 
moderatorn vid behov går in och styr gruppen för att på så sätt 
maximera interaktionen mellan deltagarna. Dock är det alltid en 
avvägningsfråga hur mycket moderatorn skall styra diskussionerna i 
gruppen.  
 
Urval av deltagare till fokusgrupperna 

Kontakten in i varje kommun avseende kartläggningen var respektive 
socialchef som också var den som beroende på lokala förutsättningar 

                                                
1 1 Icke legitimerad personal som arbetar närmast brukaren. 
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valde ut vilka personer som skulle delta i fokusgrupperna. De 
yrkeskategorier som deltagit har varit: 
 

 Socialchef 

 Verksamhetschef för individ och familjeomsorgen (IFO) och 
lagen om stöd och service (LSS) 

 Enhetschef för boende, daglig verksamhet, personlig assistans, 
socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, rehabilitering, 
biståndsenhet samt individ- och familjeomsorg 

 Handläggare för LSS och socialpsykiatri 

 Utvecklingsledare 

 Kvalitetsansvarig 

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

 Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) 

 Demens- och LSS sjuksköterska 

 Arbetsterapeut 

 Metodutvecklare  
 
I bilaga 2 redovisas antalet deltagare per fokusgrupp samt 
sammansättningen av kommuner då det vid ett mindre antal 
fokusgrupper varit kommuner som valt att genomföra en gemensam 
fokusgrupp.  
 
 
Genomförande av fokusgrupper 

Under hösten 2012 genomfördes totalt tio fokusgrupper (se bilaga 2). 
Antalet deltagare vid fokusgrupperna har varierat mellan tre till elva 
personer. Totalt har 71 personer deltagit. Samtliga fokusgrupper har 
genomförts lokalt i kommunerna. Dock valde några kommuner att 
genomföra fokusgrupperna gemensamt med en eller två andra 
kommuner (se bilaga 2). Fokusgrupperna varierade i tid mellan 48 
och 120 minuter. Samtliga fokusgrupper har spelats in och efteråt har 
partier avseende olika kunskaps- och utvecklingsbehov 
transkriberats. 
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I samtliga fokusgrupper har utredaren från FoU Välfärd Värmland 
fungerat som moderator. Vidare har fokusgrupperna varit 
strukturerade och frågeställningen som deltagarna skulle diskutera 
kring var bestämd i förväg: Vad ser ni för kunskaps- och 
utvecklingsbehov inom området stöd till personer med 
funktionsnedsättning i era kommuner? Som stöd för diskussionerna 
fanns också sammanställningen från den inledande workshopen som 
genomfördes i juni. Moderatorn har vid behov styrt diskussionerna så 
att alla gruppmedlemmar oavsett yrkesprofession har getts möjlighet 
att delta. Moderatorn har också avbrutit diskussioner om de  
tenderade att hamna i utkanten av ämnet och fört tillbaka 
diskussionen till den aktuella frågeställningen. Moderatorns styrning 
har dock skett med försiktighet då de frågor som diskuterats oftast var 
relaterade till varandra och i slutänden till den vida frågeställningen. 
 
 
Nätverk 

Data har även samlats in genom att utredaren från FoU Välfärd 
Värmland har besökt informationsträffar med olika nätverk för LSS-
handläggare, MAS/MAR2 och SAS/TÖS3. Vid de träffarna har 
information om kartläggningen förmedlats och deltagarna har 
uppmanats att via e-post sända in synpunkter och utvecklingsbehov 
till utredaren vid FoU Välfärd Värmland utifrån frågeställningen: Vad 
ser du i din roll för kunskaps- och utvecklingsbehov inom området 
stöd till personer med funktionsnedsättning i din kommun?  
 
Det fåtal synpunkter som kom in till utredaren skrevs ut och ingick i 
den tematiska analysen av datamaterialet som helhet, se avsnittet 
”databearbetning/analys” nedan.  
 
 
Brukar- och anhörig medverkan 

Data har också samlats in från brukare och anhöriga i form av samtal 
utifrån frågeställningen om kunskaps- och utvecklingsbehov. Detta 

                                                
2 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). 
3 Socialt ansvarig samordnare (SAS), Tillsyn över socialtjänsten (TÖS). 
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har skett genom att kontakter har tagits med lokala brukar- och 
anhörigorganisationer.  En inbjudan om att bidra till kartläggningen 
skickades ut till sex lokalt representerade brukar- och 
anhörigorganisationer inom området personer med 
funktionsnedsättning. Kontakt etablerades med två organisationer: 
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 
och Autism och Aspergerföreningen. Dessa har på olika sätt, i 
enskilda samtal och vid ett styrelsemöte delat med sig av erfarenheter 
och synpunkter samt gett förslag på kunskaps- och 
utvecklingsområden. Data som samlats in från samtal med FUB och 
Autism och Aspergerföreningen presenteras under en egen rubrik i 
resultatavsnittet, ”synpunkter från brukare och anhöriga”.    
 
 
Databearbetning/analys 

Data har analyserats med hjälp av en tematisk analys.  Detta är en 
metod för kvalitativ analys som innebär att data analyseras så ett 
antal teman skapas (Hayes, 2000).  I en tematisk analys kan data 
sorteras på två olika sätt. Antingen genom på förhand bestämda 
teman, deduktiv tematisk analys, eller som i detta fall genom induktiv 
tematisk analys. I en induktiv tematisk analys växer teman fram 
utifrån innehållet i data (Hayes, 2000)  
 
Analysen startade genom att noggrant läsa igenom all text. Alla de 
partier som innehöll information om kunskaps- och utvecklingsbehov 
markerades. I ett andra steg sorterades de partier ihop vars innehåll 
handlade om samma sak. Som ett sista steg bearbetades materialet 
genom att underteman bildades och samtliga teman namngavs. I 
tabell 1 åskådliggörs en översikt av teman och underteman. 
 
Utredaren från FoU Välfärd Värmland har utifrån data arbetat fram 
ett antal utvecklingsförslag för varje tema. Dessa finns redovisade i 
kapitel 3.  
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Tabell 1: Prioriterade områden med tillhörande underteman.  
Prioriterade områden Underteman 

Uppdrag Socialtjänstens uppdrag 
 Medarbetarnas uppdrag 

 
Organisation/organisering/samverkan Staten 
 Kommunerna 
 Stödstrukturer 
 Självständighet och samarbete 

 
Boende och sysselsättning Boende 
 Sysselsättning 

 
Barn och ungdomar Barnperspektiv 
 Hemmasittare 

 
Kvalitetssäkring Metoder och instrument 
 Dokumentation och utvärdering 

 
Baskunskap och kompetens Specifika kunskapssatsningar 
 Kompetens 
 Rehabpersonal och kognitiva hjälpmedel 
Frustrerade kommuner  
  
 
2.2 Kvantitativ ansats 
I följande avsnitt redovisas hur kvantitativa data samlats in och hur 
de analyserats. 
 
 
Enkäter 

Vid analysen av de data som samlats in genom fokusgrupperna 
framkom också 18 specifika områden som ansågs viktiga för 
kompetenshöjning. Då det bedömdes vara väsentligt att även få ta del 
av baspersonalens värderingar av detta har data även samlats in med 
hjälp av en webbenkät riktad till dem.  Instruktionen i enkäten var att 
baspersonalen skulle markera fem av de 18 specifika områden som de 
tyckte var viktigast att få kompetenshöjning inom samt att vid behov i 
fritext nämna ytterligare viktiga områden för kompetenshöjning.  
De områden som baspersonalen ombads rangordna redovisas i tabell 
2.  
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Tabell 2: Områden för kompetenshöjning som framkom från fokusgrupperna.  
 
 Områden 

1 Värdegrund 
2 Människosyn 
3 Attityder och förhållningssätt 
4 Kommunikation 
5 Aktuell lagstiftning 
6 Dokumentation 
7 Kunskap om nya diagnoser inom autism och neuropsykologi 
8 Pedagogik 
9 Psykologi 
10 Geriatrik 
11 Palliativ vård 
12 Tidiga tecken på somatisk sjukdom 
13 Demens vid utvecklingsstörning 
14 Kost och nutrition 
15 Vikten av fysisk aktivitet 
16 Praktiskt pedagogiskt arbetssätt, Teacch 
17 Teoretiska kunskaper om personer på tidig utvecklingsnivå 
18 Brukare och anhöriga som själva berättar om sin vardag 

 
Enkäten skickades ut via socialcheferna till baspersonal i samtliga 
kommuner. Information om syftet med enkäten och instruktioner om 
vad baspersonalen skulle fylla i fanns i ett bifogat brev (se bilaga 3). I 
brevet fanns en önskan om att få in ett proportionerligt antal enkäter 
utifrån varje kommun beroende på kommunens storlek. Information 
angående storleken på urvalet kan ses i tabell 3. 
 
 
Tabell 3: Önskat antal enkäter enligt proportionerlig fördelning. 
 
Antal invånare Antal enkäter Kommuner 

0-10 tusen invånare 15 enkäter Eda, Grums, Munkfors, Storfors, Årjäng 

10-20 tusen invånare 20 enkäter Filipstad, Forshaga, Hagfors, Hammarö, 
Kil, Sunne, Säffle, Torsby 
 

20-30 tusen invånare 25 enkäter Arvika, Kristinehamn 

30 tusen eller fler 
Invånare 

50 enkäter Karlstad 
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Det totala antalet enkäter som förväntades besvaras var: 335. Totalt 
besvarades 48 enkäter vilket innebär att resultatet grundar sig på 
drygt 14 procent av det förväntade antalet besvarade enkäter. 
 
Resultat från webbenkäten finns redovisat i avsnittet ”Rangordning 
av prioriterade områden för kompetenshöjning. Öppna svar i form av 
förslag på övriga viktiga ämnen för kompetenshöjning har redovisats i 
löpande text i detta avsnitt.     
 
 
2.3 Begräsningar med studien 
 

Det var från början meningen att resultatet av kartläggningen skulle 
redovisas i form av ett PM. Det har påverkat studiens upplägg när det 
gäller metod för datainsamling och urval. Till exempel lämnades 
urvalet av deltagare till fokusgrupperna helt till socialcheferna i 
respektive kommuner och sammansättningen av yrkesprofessioner 
vid de olika fokusgrupperna varierade mycket. Socialchefernas roll 
som distributörer av enkäten ut till verksamheterna och den låga 
svarsfrekvensen är också frågor att ha i beaktande. Detta 
sammantaget påverkar till viss del möjligheten att kunna dra 
slutsatser från materialet, men kartläggningen och resultatet av denna 
är ändå nog så viktigt. Samtliga 16 kommuner i länet har deltagit i 
kartläggningen och spannet bland deltagarna i fokusgrupperna har 
lett till att det vid fokusgrupperna funnits en bred samlad kompetens. 
För att få större spridning på detta för framtiden viktiga material 
beslutades att framställa resultatet av kartläggningen i en FoU 
rapport. 
 
 Kommunerna har varit enade på ett övergripande plan om att det 
finns ett stort kunskaps- och utvecklingsbehov inom området 
funktionshinder. De har också varit väl enade om inom vilka 
prioriterade områden dessa kunskaps- och utvecklingsbehov finns. 
Som en passus kan även nämnas att länets prioriterade områden 
också stämmer väl överens med de områden som framkom från 
övriga län i landet (SKL, 2012b).  
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2.4 Etik 
 
Under kartläggningen har data inhämtats genom fokusgrupper, via 
nätverk, brukar- och anhörigorganisationer samt via webbenkät. Data 
har sammanställts och bearbetats för att sedan redovisas i denna 
rapport. I hela det arbetet har de forskningsetiska principer som 
tillämpats av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2011) utgjort etiska 
riktlinjer för arbetet med kartläggningen. Vetenskapsrådet ställer det 
så kallade forskningskravet mot individskyddskravet. Å ena sidan 
påpekas att samhället och samhällets medlemmar har ett berättigat 
krav på att forskning bedrivs. Å andra sidan hävdas principen om 
människors skydd mot otillbörlig insyn i sina livsförhållanden och att 
personer inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse 
eller kränkning i samband med vetenskapliga undersökningar. De 
forskningsetiska principerna rymmer fyra huvudkrav som 
konkretiserar det grundläggande individskyddskravet; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  
 
Deltagarna i samtliga fokusgrupper informerades om syftet med 
kartläggningen, deras bidrag till kartläggningen samt vilka villkor som 
gällde för deras deltagande. Villkoren var att deltagandet var frivilligt 
men då mandatet att kalla personer till fokusgrupp låg hos respektive 
socialchef är eventuella påtryckningar från deras sida höljt i dunkel. 
Svaret på denna fråga och hur detta eventuellt kan ha påverkat 
kartläggningen är omöjligt att besvara. Alla deltagare fick, i samband 
med datainsamlingen, information om att de hade rätt att avbryta sin 
medverkan när och om de själva så önskade. Alla personer som har 
deltagit i kartläggningen som uppgiftslämnare gavs största möjliga 
konfidentialitet. Data som har samlats in har förvarats på ett sådant 
sätt att obehöriga inte har kunnat ta del av dessa.  
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3 Resultat 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av kartläggningen. Kapitlet är 
uppdelat i tre delar. Den första och mest omfattande delen (3.1) 
redovisar resultatet från fokusgrupperna och nätverken. 
Redovisningen görs i form av de prioriterade områdena för 
kunskapsutveckling som framkommit i fokusgrupperna. Ordet 
deltagare används som synonym för de personer som deltagit i 
fokusgrupperna. När ordet deltagarna skrivs framgår det inte hur 
många som uttalat sig i den specifika frågan. Det är frågan/uttalandet 
i sig som är viktigt i kvalitativ analys och inte kvantiteten. Termen 
målgrupp används som synonym för personer med 
funktionsnedsättning som ingår i kommunernas verksamhet. Alla 
deltagare och alla kommuner har inte haft synpunkter om allt som 
redovisas som underteman, men de prioriterade områdena har i 
någon form berörts vid samtliga fokusgrupper. Synen på områdena 
och åsikterna om kunskaps- och utvecklingsbehov kan variera mellan 
olika kommuner vilket också belyses. De prioriterade områdena 
påvisar också funktionshinderområdets bredd och komplexitet. Varje 
prioriterat område framställs med en avslutande sammanställning av 
ett antal mer konkreta utvecklingsförslag inom området. Dessa är 
utredaren från FoU Välfärd Värmlands förslag utifrån tolkningen av 
de kunskaps- och utvecklingsbehov som framkommit. 
 
Den andra delen (3.2) redovisar resultatet av enkätundersökningen 
bland baspersonalen och den sist delen (3.3) redovisar resultatet av 
de samtal som genomförts med brukar- och anhörigorganisationer.   
 
 
3.1.1 Uppdrag 
 
Socialtjänstens uppdrag 

Socialtjänstens verksamhet för personer med kognitiva och fysiska 
funktionsnedsättningar står inför en rad utmaningar. Deltagarna 
anser att socialtjänstens uppdrag gentemot personer med 
funktionsnedsättning har förändrats över tid.  Eller som en deltagare 
uttryckte det:  
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”Verksamheten är idag som en kamel med två pucklar. En 
puckel består av allt fler äldre personer med 
utvecklingsstörning med kroppsliga symptom och till exempel 
demensdiagnoser och en puckel består av ungdomar med 
neuropsykiatriska diagnoser med andra behov än vad man är 
van vid, medan verksamheten främst är byggd för dem som 
befinner sig mitt emellan det vill säga personer med psykisk 
utvecklingsstörning utan allt för mycket somatiska4 och 
geriatriska åkommor5”. 

 
Flera deltagare beskriver en verksamhet som inte hunnit med att 
anpassa sig och där verksamheten har haft svårt att hänga med när 
brukarnas behov förändras. Deltagarna anser att arbetssätt behöver 
förändras och förbättras samtidigt som kunskaper behöver utvecklas 
för att verksamheterna ska kunna möta de nya behov som finns hos 
målgruppen som gör att uppdraget förändras.  
 
En annan fråga som diskuterades var frågan om hur det kommunala 
uppdraget inom området funktionsnedsättning egentligen ser ut idag. 
Gränsdragningen mot landstinget kom upp i många fokusgrupper och 
framhölls som svår. Den framställdes som varande ett tidvis 
ställningskrig, framförallt kring personer med svårigheter som räknas 
till både LSS, psykiatri och missbruk. Deltagare hävdar att när 
ekonomi är inblandat verkar det finnas en tendens att det är pengar 
som styr mest i bedömningen från de olika huvudmännen6. 
Deltagarna hävdar att det är lättast att se mest av den problematik 
som gör att ansvaret ligger hos den andra huvudmannen.  
 
Att möta behoven hos målgruppen unga personer med 
neuropsykiatriska diagnoser bedöms som den största utmaningen 
framöver för många kommuner. Det anges att personer med 
Aspergers syndrom som tillhör LSS personkrets ett7, ofta även har en 
psykiatrisk diagnos.  För att möta dessa personers behov anser 
deltagarna att verksamheterna behöver arbeta mer tillsammans över 

                                                
4 Kroppsliga 
5 Åldrandets sjukdomar 
6 Landsting och kommuner 
7 Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.  
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gränserna både internt och externt.  Deltagarna anser också att 
arbetet med att förändra de kommunala organisationerna för att 
kunna möta nya behov går trögt på många ställen. Många ansvariga 
deltagare tycker att vård- och stödsamordning är ett bra initiativ där 
det finns mycket positivt att hämta som även skulle kunna användas 
inom området funktionsnedsättning. Men även där finns det en del 
oklarheter som leder till en svår balansgång för kommunerna. Ett 
exempel som gavs var de olika uppfattningar som finns om huruvida 
vård- och stödsamordnaren ska behandla eller inte. Förväntningar om 
behandling finns ofta både från landstingets och från brukarnas sida - 
något som gör det problematiskt för kommunerna som anger att de 
inte ska behandla. En generell uppfattning finns om att samarbetet 
med landstingets psykiatri, som har behandlingsansvaret, behöver 
förbättras. Något som också anses gälla inom somatisk vård för 
personer med funktionsnedsättning. Deltagarna anger att det kanske 
till och med behövs ett specifikt samverkansavtal mellan landstinget 
och kommunerna när det gäller LSS. I ett sådant avtal skulle många 
oklarheter kunna regleras. Något annat som kommunernas personal 
vid vissa tillfällen brottas med är avsaknad av juridisk 
specialistkompetens inom området – en kompetens som deltagarna 
anser att det finns ett behov av.  
 
 
Medarbetarnas uppdrag 

Enligt många av deltagarna är drivkrafterna till varför medarbetare är 
på jobbet av avgörande betydelse för hur de ser på sitt uppdrag. De 
anser att det är svårare att påverka människosyn och värdegrund hos 
personer som går till jobbet enbart för lönen och där förmågan att 
vara professionell saknas. Deltagare i chefspositioner pratar också om 
att de behöver bli bättre på att tydliggöra uppdraget för personalen. 
De anser att det ibland finns otydliga förväntningar på verksamheten 
från ledningens, brukarnas och anhörigas sida. Ett exempel som 
nämns belyser de oklarheter som tycks finnas runt uppdraget är ett 
citat från den inledande workshoppen i juni, och som senare 
diskuterades av deltagare i fokusgrupper. ”Curlingmorsor i 
verksamheten jobbar inte för normalisering”. Citatet är taget från en 
diskussion om utvecklingsbehov av områdena självständighet och 
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integrering. Deltagarna anser att curlingmorsor inte strävar efter ökad 
självständighet för brukaren, men framhäver att de egentligen inte 
gör ett dåligt jobb. Deltagarna anser att dessa curlingmorsor gör så 
gott de kan utifrån deras förmågor. De tar hand om de fysiska 
behoven utifrån gammal kunskap och erfarenhet och deras 
intentioner är goda. Deltagarna anser emellertid att denna form av 
omsorg bygger för mycket på subjektiva bedömningar och menar att 
personalen saknar metoder och aktualiserad kunskap. Deltagarna 
menar att personalen vill väl, men att det lätt blir fel. En lösning som 
diskuterats är att de ansvariga i verksamheterna fortsätter arbeta med 
att utveckla ett professionellt arbetssätt. Deltagare från flera 
kommuner framhåller att frågor som attityder, förhållningssätt, 
värdegrund, människosyn, etik och professionalism är lämpliga 
områden att arbeta med gemensamt i länet för att ge varandra tips 
och inspiration. 
 
 
Utvecklingsförslag 
 

 Länsgemensam satsning på ökad kunskap om personer med 
neuropsykiatriska diagnoser där även gränszonsproblematiken 
mellan kommuner och landsting behandlas med brukarens 
behov i fokus. 

 Se över möjligheterna till ett eventuellt samverkansavtal mellan 
landstinget och kommunerna avseende LSS där även avtal med 
barn- och vuxenhabilitering kan ingå. 

 Se över möjligheten till att i en länsgemensam satsning köpa in 
timmar med juridisk specialistkompetens för de kommuner 
som har ett behov. 

 Ett länsgemensamt arbete med att förtydliga uppdrag och 
utveckla professionellt arbetssätt i verksamheterna i alla 
kommuner. 
 
 

3.1.2 Organisation/organisering/samverkan 
Frågan om organisering och samverkan i förhållande till kunskaps- 
och utvecklingsbehov inom funktionshinderområdet var något som 
det pratades om i samtliga fokusgrupper. Diskussionerna berörde 
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organisering och samverkan på olika nivåer. Det talades om 
organisering både på statlig och på kommunal nivå. Medarbetarnas 
uppdrag, självständighet och samarbete samt regionala 
stödstrukturer var alla teman som också berördes i diskussionerna 
kring organisering och samverkan.    

 
 
Staten  

Privata utförare: Det som framkommer i fokusgrupperna är att en 
del av deltagarna upplever vissa regler för personlig assistans som 
oklara. Att kommunerna till exempel betalar ut sjuklön till privata 
assistansbolag utan någon möjlighet att kunna kontrollera och 
påverka deras arbetsmiljöarbete anger många som en orimlighet. 
Något annat som lyfts fram som problematiskt är att medarbetare i 
kommunerna inte får någon signal om att nya assistansföretag har 
etablerat sig i kommunen och fått kunder. Deltagare berättar att det 
kommer fram först när räkningen för de första 20 timmarna8 
kommer. Detta gör det svårt för kommunerna att ha framförhållning 
och ta sitt ansvar vad gäller tillsyn. Försäkringskassans hantering av 
personlig assistans anses som stelbent av många av deltagarna. 
Upplevelsen är att det gör det svårare att få till ett samarbete mellan 
alla inblandade parter i praktiken och hitta flexibla lösningar som 
skulle kunna gagna alla brukare.  
 
Nationella satsningar: Vissa deltagare påpekar också en problematik 
kring de nationella satsningarna. Det som framkommer är att vissa 
statliga satsningar är för områdesmässigt snäva och genererar 
orimligt mycket arbete – något som gör det svårt för små kommuner. 
Det som anges är att personalen inom socialtjänsten i små kommuner 
ofta förekommer inom flera verksamhetsområden så som 
äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. Satsningar som är begränsade 
till ett enda område blir därför problematiskt att hantera för de små 
kommunerna. 

                                                
8 Kommunen betalar för det grundläggande behovet upp till 20 timmar per vecka. Om 
behovet överstiger det är det Försäkringskassan som beslutar om assistansersättning, 
enligt lagen om assistansersättning, LASS. 
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Kunskap på nationell nivå: I fokusgrupperna diskuterades också 
vikten av att länet fortsätter att ta del av och inhämta kunskaper om 
allt det som görs inom området på nationell nivå. Ett bra exempel där 
är Handisam, myndigheten som samordnar funktionshinderpolitiken 
och som ger ut ett antal rapporter varje år. 
 
Nationell och/eller regional terminologi: Många av deltagarna anser 
att det vore välkommet med ett helhetsgrepp på nationell nivå när det 
gäller terminologi och titulatur inom området stöd till personer med 
funktionsnedsättning. Deltagare berättar att det finns en hel uppsjö 
av olika titulaturer på personalen. Diskussioner fördes kring 
möjligheterna till att samlas regionalt eller till och med nationellt om 
en gemensam titulatur – något deltagarna anger som önskvärt. I 
diskussionerna framfördes förslag om att titta på det arbete som 
gjorts inom CARPE-projektet9 i Stockholmsregionen, eller på de titlar 
som arbetats fram inom Västra Götalandsregionen: stödassistent, för 
personer med utbildningar på gymnasienivå och stödpedagog, för 
personer med kompetens på eftergymnasial nivå. Många av 
deltagarna ansåg att en enhetlig titulatur är viktigt av flera olika 
anledningar. Dels för att stärka identiteten för personalen och därmed 
höja statusen på yrket, men minst lika viktigt också för att säkra den 
specifika kompetensen. Att ha fattat beslut om en enhetlig titulatur 
innan stora satsningar på att sprida kunskap och höja kompetens 
startar anses vara betydelsefullt. Detta för att kunna föra en dialog 
med de fackliga organisationerna kring vikten av att den specifika 
kompetensen om stöd till personer med funktionsnedsättning får 
finnas kvar i verksamheten och verkligen komma personer med 
funktionsnedsättningar till gagn.  
 
 
Kommunerna 

Organisering på förvaltningsnivå: Kommunernas organisering inom 
socialtjänsten anges som vägledande för hur helheten blir för den 
enskilde brukaren. Det som framkom är att det krävs mer av 
personalen och att det är svårare att få till samverkan mellan 

                                                
9 CARPE var ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom 
området funktionsnedsättning i Stockholms län som startade 2009 
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verksamheter när verksamheterna inom kommunen är organiserade 
under olika förvaltningar. Deltagarna anser att samarbetet mellan 
LSS-handläggare, handläggare för socialpsykiatri och 
socialsekreterare behöver utvecklas och att de själva är en del av 
detta. De anser att samarbetet ska ske med brukarens bästa i fokus. 
För att kunna göra det anses det viktigt att öka kunskaperna om 
respektive handläggares område och kanske arbeta mer med 
gemensamma beredningar. Deltagarna menar att varken den 
traditionella LSS-verksamheten eller socialpsykiatrin idag är 
utformad för att ta emot unga personer med neuropsykiatriska 
funktionshinder. De anser dessutom att verksamheterna inte heller 
klarar att ge denna målgrupp ett tillfredsställande stöd och en god 
service. Enligt deltagarna är personer med neuropsykiatriska 
funktionshinder personer som vill leva aktivt i samhället, men som 
inte själva har den fulla kapaciteten.  
 
Organisering av kommunal hälso- och sjukvård: Enligt många 
deltagare kan det vara ett problem att organisera den kommunala 
hälso- och sjukvården allt för ensidigt under äldreomsorgen. De anser 
att det blir en fråga om rättvisa när det blir svårt att få till flexibla 
lösningar och när resurserna inte räcker till.  Deltagarna förklarar 
detta med att de anser att alla brukare har rätt att få sina behov av 
hälso- och sjukvård och rehabilitering tillgodosedda - inte enbart 
personer inom äldreomsorgen utan även personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar. Det framkommer att det finns ett behov av 
mer insatser för LSS och socialpsykiatri från arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster och sjuksköteskor. Samtidigt anser deltagarna att 
dessa professioners kunskaper om kognitiva funktionshinder behöver 
förbättras.  
 
Utbildning och nätverk: Många av deltagarna berättar om de 
satsningar som har skett de senaste åren inom psykiatrin. De tycker 
att det har varit bra med vård- och stödsamordning, 
nätverkskartläggning, ett självständigt liv (ESL)10, samordnad 
individuell plan (SIP) och lokalt utplacerade utbildningar. Deltagarna 

                                                
10 ESL är ett program för träning av självständighetsbefrämjande färdigheter för personer 
med psykossjukdomar, särskilt schizofreni. 
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berättar också att en positiv bieffekt av utbildningarna är att lokala 
nätverk för kollegialt utbyte har bildats. Inom det här området anser 
deltagarna att det finns mycket att lära och som går att använda även 
för personer med andra funktionsnedsättningar än de med psykiska 
funktionsnedsättningar. Ett annat exempel som ges på bra samarbete 
är det samarbete som många gånger finns mellan personal och 
anhöriga till yngre personer som har insatsen boendestöd. En 
deltagare berättar om regelbundna nätverksmöten som genomförs i 
hans/hennes verksamhet med chef, kontaktpersonal, brukaren, och 
anhöriga skapar förtroende. Flera deltagare anser att detta är något 
andra kommunerna skulle kunna dra lärdom av. Samtidigt anges att 
samarbetet med anhöriga även för andra brukargrupper skulle kunna 
utvecklas på liknande sätt.  
 
Benämning av verksamheten: Något som av vissa deltagare 
framhölls som avvikande är att LSS är den enda verksamhet som i 
många kommuner har namn efter en lag. Frågan ställs om det finns 
andra namn som bättre beskriver vad verksamheten egentligen gör. 
Många kommuner använder också beteckningen socialpsykiatri, 
vilket av vissa deltagare anses kunna bli missvisande och förvirrande 
för den enskilde. En deltagare beskriver att det då är lätt att brukarna 
tror att det är en kommunal del av psykiatrin och inte det ansvar för 
bostad, boendestöd och sysselsättning som det egentligen är.   
 
Rekrytering av medarbetare: En för framtiden angelägen och central 
utmaning, som deltagare från alla kommunerna beskriver, är hur de 
ska kunna rekrytera medarbetare till sina verksamheter. De anser att 
det idag är svårt att locka folk att arbeta inom vård- och 
omsorgssektorn. Här påtalas att samverkan med gymnasieskolan, 
vuxenutbildningen, vård- och omsorgscollege med flera behöver 
utvecklas ännu mer. Deltagarna pratar om att arbetet med att göra 
socialtjänsten till en attraktiv arbetsplats är ett gemensamt ansvar för 
hela länet och i förlängningen för hela landet.  Under området 
”staten” presenterades deltagarnas tankar om nya titlar för personer 
som arbetar med stöd till personer med funktionsnedsättning som ett 
sätt att höja statusen på yrket. Ett annat sätt att göra verksamheterna 
mer attraktiva är enligt deltagarna att lyfta fram och använda 
eventuell spetskompetens som finns bland baspersonalen. Exempel 
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som det har talats om kan vara personer med utbildning i Teacch11, 
Silviasystrar inom demensvården, vård- och stödsamordnare, 
metodstödjare med flera. Genom att visa på bredden inom 
verksamheten kan karriärvägar synliggöras.  
 
 
Stödstrukturer 

Nya perspektiv: Deltagarna anser att länets samverkansarena ”Nya 
Perspektiv12” är ett bra initiativ och de tycker att det är viktigt att det 
arbetet fortsätter med mer konkret arbete på verkställande nivå. 
Deltagarna anser att Region Värmland håller ihop arbetet inom nya 
perspektiv bra. En utvecklingspotential som påtalas ligger i att de 
lokala politiska målen i kommunerna bör kopplas mera till arbetet 
inom Nya perspektiv. Deltagarna talar också om vikten av att 
slutgiltiga beslut tas om det som alla 16 kommuner är överens om. 
Sedan kan arbetet delas upp och fördelas mellan kommunerna. När 
alla kommuner arbetar efter det som beslutats menar deltagarna att 
effekterna kommer att bli synliga i hela länet.  
 
Samverkan inom olika områden: Något som det enligt deltagarna för 
närvarande arbetas med i många kommuner är; egenvård kontra 
övertagande av hälso- och sjukvård, att identifiera och dokumentera 
processer inom LSS till ledningssystem, införande av ICF13 i 
verksamheten samt utveckling av social dokumentation. Deltagarna 
anser att det inom dessa områden finns saker som kommunerna kan 
samverka om och hjälpas åt att arbeta med.  Arbete med lokala 
vårdkedjor14 anser många deltagare kan vara ett bra arbetssätt. Det 
talas också om att bilda specifika nätverk inom ett visst 

                                                
11 Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children. 
Det är ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för personer med autism som är utarbetat av 
Division TEACCH i North Carolina, USA. Programmets syfte är att tydliggöra vardagen så 
att dessa personer blir mer självständiga. 
12 Utvecklingsarbetet Nya Perspektiv är en gemensam arena för kommunerna i Värmland 
och Landstinget i Värmland att mötas i en dialog om angelägna välfärdsfrågor utifrån ett 
medborgarperspektiv. Region Värmland samordnar och leder arbetet. 
13 Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. 
14 En sammanfattande benämning på de åtgärder som görs under patientens väg genom 
vården. En vårdkedja kan omfatta alla typer av hälso- och sjukvårdsaktiviteter samt vård- 
och omsorgsaktiviteter, oavsett huvudman/vårdgivare 
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utvecklingsområde och inte bara träffas i stuprör med samma 
funktioner. Vid fokusgrupperna framkommer att Värmland behöver 
bli bättre på att rigga nya nätverk efter behov. Ett initiativ som 
deltagarna pratat om skulle vara att ordna en SÖK konferens15 med 
det senaste inom utveckling, forskning och projekt inom området 
funktionsnedsättning.  
 
Regionala stödstrukturer inom LSS området: Vad gäller 
stödstrukturer så framhåller deltagarna en uppfattning om att Region 
Värmland idag har mindre resurser inom det specifika området stöd 
till personer med funktionshinder. Förr fanns en funktion som ledde 
arbetet inom området och som höll i olika samlingar när det kom 
nyheter. En deltagare uttryckte sig så här: ”nu sitter vi på 16 olika 
ställen och då är vi ändå en skapligt stor kommun, men jag förstår 
inte hur de små kommunerna klarar det.” Vid några fokusgrupper 
pratade deltagarna om att det skulle kunna vara bra med en regional 
utvecklingsledare även för LSS. Men deltagarna menar också att om 
det blev aktuellt är viktigt att klargöra vad syftet med en sådan 
funktion ska vara och vart dennas arbete ska leda. Samtidigt har 
deltagarna också resonerat om att en särskild utvecklingsledare för 
området inte riktigt stämmer överens med tanken på att integrera 
området funktionsnedsättning och inte tänka stuprör. Det vill säga att 
området ska ingå i de prioriterade områden som redan finns inom 
”Nya perspektiv”. Personer med en funktionsnedsättning är också 
unga eller äldre, eller kan ha psykiska besvär precis som alla andra 
innevånare i länet.   
 
Chefens roll: När det gäller att få till ett konkret arbete på 
verkställande nivå så anser flera deltagare att cheferna kan vara 
viktiga nyckelpersoner. Det talas om att det är viktigt att de ”vågar 
vara chefer” eftersom de har en så viktig funktion i arbetet med att 
utveckla verksamheten och öka kunskapen. Deltagarna anser också 
att cheferna behöver få fler redskap och metoder att arbeta utifrån. 
Ett resonemang som fördes i en av fokusgrupperna handlar om att 

                                                
15 Sökkonferensen är en metod som klarar av att tillvarata och fånga människors 
kunskaper, erfarenheter och engagemang. När hela organisationen ska vara delaktig är 
Sökkonferensen en mötesmetod som skapar delaktighet och ansvar.  
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deltagarna anser att det skulle vara bra med strukturer som gör att 
det inte blir fritt valt arbete utan att alla arbetar mot samma mål, för 
värmlänningarnas bästa, som tanken är med Nya perspektiv. 
 
 
Självständighet och samarbete 

I många fokusgrupper har det diskuterats om att samhället idag inte 
tillvaratar de resurser som personer med diagnoser som Aspergers 
syndroms har. Attityder och hur vi lever i samhället idag anses göra 
att den som inte passar in klassas som ”sjuk”. Som en deltagare 
uttryckte det: ”ytterst handlar det om självständighet och integritet 
för alla medborgare”. En annan deltagare pratar om ”att 
förvaltningsledningen behöver se brukarnyttan, det måste vara 
nummer ett när verksamheten planeras”. Deltagarna anser att 
attityder i stort behöver förändras från ett omvårdande perspektiv till 
att se individens resurser. Vidare menar deltagarna att personal som 
konserverar och pacificerar är ett problem i många av kommunerna. 
Deltagarna anser istället att verksamheterna skulle behöva bli bättre 
på att öka individens självständighet och få till samverkan i praktiken 
som utgår från brukarens behov. Detta skulle sedan kunna utvärderas 
av verksamheterna tillsammans med brukaren.  
 
Deltagarna anser också att handläggare inom olika verksamheter 
såsom SoL och LSS behöver samarbeta i ärenden. Det talas om att de 
behöver bortse från själva diagnosen och utgå från vad behovet 
egentligen är och arbeta tillsammans innan insatserna påbörjas. En 
annan åsikt som framkommer är att även samverkan med skolan och 
arbetsförmedlingen kan utvecklas. Särskilt viktigt är att ha 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan med i samarbetet för de 
personer som inte känner sig hemma i den traditionella dagliga 
verksamheten inom LSS. Detta eftersom socialtjänst, 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan ansvarar för olika åtgärder 
vad gäller sysselsättning och försörjning. Deltagarna anser att 
verksamheterna måste arbeta med samverkan och värdegrund. De 
måste också hela tiden bli bättre på brukarmedverkan och 
brukarinflytande. Utbildningar i värdegrund borde göra personalen 
bättre på att se individen. Deltagarna berättar att personer med 
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funktionshinder idag möter väldigt många aktörer. Det kan vara; 
skola, hemtjänst, IFO, LSS, landsting, försäkringskassa och 
arbetsförmedling.  Det finns därför ett stort behov av samordning och 
brukarinflytande för att den enskilde ska känna sig i centrum. 
 
Många av deltagarna anser att det många gånger är svårt med 
läkarmedverkan inom LSS området. En deltagare påtalar att 
mediciner ibland kan bli insatta men att ingen följer upp hur det går 
och ser över när medicinerna eventuellt behöver sättas ut. Överlag 
uppmärksammar deltagarna samma fenomen som verkar finnas i 
resten av landet; nämligen att personer med en funktionsnedsättning 
inte får vård på lika villkor som alla andra. Deltagarna påpekar att det 
är något som också socialstyrelsen uppmärksammat och arbetar med. 
Ett annat problem som en deltagare pekar på är att unga personer 
som fått diagnosen Aspergers syndrom har hänvisats till att gå hem 
och googla diagnosen – något som i värsta fall anses kunna bli 
förödande för hela familjen. Därför anser många deltagare att det 
finns ett stort behov av att utforma ett länsgemensamt material i olika 
typer av format som till exempel Lättläst16 om olika funktionshinder. 
Små kommuner kan ha svårt att hinna uppdatera och ha 
informationen sökbar på alla sätt som behövs för att ha god 
tillgänglighet.  
 
I en fokusgrupp talas det också om att det ibland blir onödigt långa 
handläggningstider inom LSS. Det kan bero på att allt inte är 
komplett avseende bedömningar från landstingets sida. Annars, anser 
deltagarna att det inte ska behöva ta lång tid med en utredning. 
Däremot framkommer det att det kan det ta lång tid med 
verkställigheten. Framförallt diskuteras att det är ett problem för 
mindre kommuner att få till verksamhet för fritid, boende och 
sysselsättning. Deltagarna menar att det många gånger är viktigt för 
personer med funktionsnedsättningar att ha möjlighet att få träffa 
andra i samma situation ”någon som känner till min värld”. 
Deltagarna pratar om att kommunerna skulle behöva utveckla mer 
fritidsverksamhet tillsammans.  

                                                
16 Lättläst är när en text skrivs i ett speciellt format som är utvecklat för att passa  
personer som har svårt att läsa eller förstå en vanlig text. 
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Vid några fokusgrupper har det diskuterats att det ibland kan ske en 
inlåsningseffekt av personer med funktionsnedsättning som bor 
hemma hos åldrande föräldrar. Det kan vara svårt att som kommunal 
tjänsteman komma in och göra något, även om personen ser att 
någon far illa. Deltagarna menar att personer med en kognitiv 
funktionsnedsättning kan ha svårt att hantera abstrakta begrepp som 
döden och det kan vara svårt att prata om frågor som vart man vill bo, 
den dagen föräldrarna inte längre finns i livet. Förslag ges om att 
barn- och vuxenhabiliterings roll kanske kan utvecklas när det gäller 
att samtala med familjer om frågor som gäller framtiden. Enligt 
deltagarna är ett nytt samverkansavtal med barn- och 
vuxenhabiliteringen på gång och det görs en översyn för att se om alla 
16 kommuner kan vara med vilket deltagarna anser som positivt.  
 
Ytterligare en fråga som har diskuterats vid fokusgrupperna är att 
anhörigstödet för personer med funktionsnedsättning kan utvecklas. 
Till exempel har det diskuterats att utveckla kontaktpersonalens 
uppdrag så att de blir en tydligare del i anhörigstödet tillsammans 
med övriga anhörigstödsfunktioner i kommunerna. En annan fråga 
som har diskuterats har handlat om att ansvariga chefer kan behöva 
ge ett bättre stöd till personal när anhöriga ibland har vad som anses 
vara orimliga förväntningar. Som till exempel ett uttalande som en 
deltagare delade med sig av: ”Gör mitt barn friskt annars gör ni inget 
bra jobb”. Den typen av uttalande anses bara kunna mötas med 
kunskap och samverkan. En av deltagarna ger ett bra exempel på hur 
goda förutsättningar för samarbete kan skapas som handlar om 
arbetet i North Carolina i USA med tydliggörande pedagogik, Teacch. 
Pedagogiken Teacch skall genomsyra hela kedjan runt brukaren och 
även föräldrarna får utbildning. Alla arbetar i ett team runt brukaren 
och alla arbetar mot samma mål.  
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Utvecklingsförslag 

 Att i Värmland enas om en gemensam titulatur för personal 
som arbetar med personer med funktionsnedsättning utifrån 
det arbete som gjorts nationellt och i andra regioner. 

 Att som en del i en eventuell kunskapssatsning på personer 
neuropsykiatriska diagnoser satsa särskilt på gemensamma 
utbildningar för LSS-handläggare och socialsekreterare. 

 Att i Värmland verka för att det som har varit bra inom arbetet 
för personer med psykiska funktionsnedsättningar tas tillvara 
och även används inom liknande arbete för hela området stöd 
till personer med funktionsnedsättning 

 Att bilda nya nätverk efter behov som kan arbeta med specifika 
frågor som är gemensamma för alla kommunerna i länet. 

 Att anordna en länsgemensam SÖK konferens inom området 
personer med funktionsnedsättning där ett mål också kan vara 
att enas om eventuella gemensamma projekt och nya nätverk. 

 Att en person i länet får ett tydligt uppdrag att bevaka och hålla 
i övergripande frågor även inom området funktionsnedsättning. 

 
 
3.1.3 Boende och sysselsättning 
 
Boende 

Vid samtliga fokusgrupper har frågan om boende diskuterats. 
Deltagarna framför att det kan bli problematiskt på boendena när 
brukarna blir äldre och sjukare och samtidigt har psykiska problem 
eller diagnoser – en kombination som personalen inte mött tidigare. 
Deltagarna påtalar att kombinationen av avsaknad av adekvat 
kunskap hos personalen och brukarnas förändrade behov ibland kan 
ställa krav på att personalen behöver ändra i sina scheman och 
rutiner – något som de upplever möter motstånd. Deltagarna har 
berättat att personal då kan uttala sig negativt om personer som de 
inte tycker passar in utan borde vara ”någon annanstans”, vilket för 
ledningen leder till frågor om människosyn och synen på uppdraget.  
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I många av Värmlandskommunerna tycks det finnas ett ökat behov av 
gruppbostadsplatser, men frågan är också hur de nya boendena ska se 
ut avseende antal platser, tillgång till personal med mera. 
Diskussioner fördes kring frågan om det kan finnas mer flexibla 
lösningar och vad lagen egentligen tillåter. I sammanhanget påtalades 
en konflikt som deltagarna anser kan uppstå för kommunerna mellan 
å ena sidan att skapa nya mer flexibla lösningar för att klara tilldelade 
ekonomiska ramar och å andra sidan att följa lagens intentioner, där 
till exempel vad en gruppbostad eller servicebostad är, är tydligt 
definierat. Deltagarna påtalar också att för vissa grupper, såsom den 
nya målgruppen personer med neuropsykiatriska diagnoser, saknas 
passande boendeformer både i praktiken, men också enligt lagen.  
Deltagarna berättar om att många av personerna vill bo i egna 
lägenheter och inte i någon gemensam gruppbostad. Samtidigt är de 
ändå i behov av mycket stöd och hjälp för att klara av sin vardag. 
Boendestöd som insats finns idag inte enligt LSS, utan enbart enligt 
SoL och deltagarna anser att en del personer kanske inte klarar sig 
med bara boendestöd till att börja med. Deltagarna menar att om det 
kan ordnas så att personen får mycket stöd och hjälp i början med rätt 
struktur och hjälpmedel, så kanske behovet av stöd kan minska och 
på sikt tränas bort. Deltagarna anser också att boendestöd som insats 
enligt SoL för personer med psykiska och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar behöver utvecklas mer. Vid en fokusgrupp 
delger en av deltagarna ett exempel om en person som får hjälp att 
handla, men inte med att laga maten och då faller hela insatsen och 
personen får inte i sig tillräckligt med mat. Det påtalas att 
förtroendefulla relationer med personer med psykiska och 
neuropsykiatriska diagnoser ofta tar lång tid att skapa och den tiden 
måste få finnas med när insatserna planeras.  
 
Diskussioner fördes också kring problematiken när personer med 
utvecklingsstörning som bor på gruppbostäder blir äldre och sjukare. 
Deltagare berättar att i en del kommuner finns tanken att när 
omvårdnadsbehovet blir större än det specifika funktionshindret så är 
äldreomsorg den bästa insatsen. Men även med ett tillägg i 
hyreskontraktet om att kunna flytta personen, så gäller det endast om 
god man eller företrädare godkänner det. Erfarenheterna av att arbeta 
med förändrade insatser från LSS till SoL är blandade. Deltagare 

35



36 
 

berättar om att det på många ställen har gått bra, men också att det 
kan bli svårigheter och kulturkrockar. I stora kommuner där 
underlaget är större kan istället nya verksamheter startas upp. 
Deltagare från Karlstad kommun berättade vid sin fokusgrupp att ett 
nytt gruppboende har upprättats. Gruppboendet har fem platser för 
personer med utvecklingsstörning och stora omvårdnadsbehov, 
företrädesvis personer med en demensdiagnos. Deltagarna berättar 
att det mest är personer som tidigare har bott i servicelägenheter som 
flyttar in där. Från handläggarsidan påpekas att det är viktigt med en 
ökad kunskap och förståelse hos politiker, verksamhetschefer och 
motsvarande beslutsfattare om skillnaderna mellan boenden enligt 
LSS och enligt SoL. Inom området boende för personer med 
funktionsnedsättning pratar deltagarna också om att personalen i 
kommunerna behöver bli bättre på att utvärdera insatserna och hur 
boendeformen fungerar för den enskilde individen. 
 
En svårighet som har framkommit för kommunerna när det gäller 
planering framåt är att det ökade behovet av boende och andra 
insatser inom LSS går stick i stäv med SKL:s analysgrupps 
resonemang om minskande behov av LSS på grund av mindre 
ungdomskullar. Deltagarna berättar om att det försvårar för 
förvaltningarna i dialogen med kommunledning. Tänkbara orsaker till 
det ökade behovet av LSS kan vara att allt fler förtidigt födda barn 
räddas, fler ungdomar med svåra funktionsnedsättningar flyttar 
hemifrån idag och att allt fler personer kan räddas till livet efter svåra 
olyckor. Bedömningen av personkretstillhörighet har också förändrats 
och allt fler personer omfattas av LSS. I framtiden, menar deltagarna 
att, det är det viktigt att SKL även får med sådana faktorerna i sitt 
prognosarbete. 
 
 
Sysselsättning 

En av frågorna som diskuterades mest ingående är frågan om 
sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Ett problem 
som framfördes är frågan om sysselsättning för yngre personer med 
neuropsykiatriska diagnoser. Deltagarnas erfarenheter är att personer 
med neuropsykiatriska funktionshinder inte känner sig hemma inom 
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traditionell daglig verksamhet där personalen inte är vana vid att 
arbeta med personer som är så högfungerande. Men problemet är, 
enligt deltagarna, att personer med neuropsykiatriska 
funktionshinder inte heller klarar av reguljära jobb. Det talades om 
vikten av ett bra samarbete redan med gymnasiesärskolan. Ett förslag 
som gavs var att arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunen 
och skolan skulle kunna träffa eleven tillsammans redan på hösten 
under sista skolåret. Enligt deltagarna kan det för många individer 
vara viktigt att få gå till arbetsförmedlingen först och inte direkt ”vara 
stämplad daglig verksamhet”. De anser därför att samverkan mellan 
alla parter behöver förbättras. En deltagare berättade att: 
 

”Om personer med Aspergers syndrom till exempel inte vill ha 
daglig verksamhet enligt LSS hamnar de till slut hos 
försäkringskassan och då är max tio timmar per vecka vilket 
ofta är för lite tid för att skapa struktur i tillvaron och personen 
kommer i kläm”. 

 
Deltagarna pratar om att kommunerna behöver ändra synsätt för hela 
gruppen personer med funktionsnedsättning när det gäller 
sysselsättning.  De anser att verksamheten behöver arbeta mer 
strukturerat både inåt och utåt mot näringslivet och hitta anpassade 
arbetsplatser. Men de talar också om att det är viktigt hur de själva 
organiserar sig för att kunna möta personernas behov. Det går inte 
bara att hantera sysselsättning inom vård- och 
omsorgsverksamheterna utan det behövs hjälp av fler förvaltningar.  
 
Deltagarna berättar att det i dag finns sysselsättning i många 
kommuner på flera olika enheter så som daglig verksamhet, 
sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder och 
arbetsmarknadsenheter. Som en deltagare uttryckte det: ”skyddad 
verkstad känns lite som stenålder, det gäller att hitta meningsfulla 
uppgifter någonstans istället för att skapa något konstlat”. Vid 
fokusgrupperna framkommer vidare att sysselsättningen i 
kommunerna behöver moderniseras och att verksamheten ska bygga 
på det som individen själv vill göra. Enligt deltagarna så behöver 
personalen inom daglig verksamhet utbildning för att klara av att 
möta dessa behov. Deltagarna vittnar också om att diskussioner idag 
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förs i kommunerna om vilka kompetenser som kommer att behövas 
inom daglig verksamhet framöver. Det gäller att tänka på att 
verksamheten ska träna individen att gå vidare. Eller som en 
deltagare uttryckte det: ”Daglig verksamhet är inte ett mål utan ett 
medel, det gäller att se individen”. Enligt deltagarna finns det 
svårigheter i att få tag i externa placeringar när det gäller 
sysselsättning. Detta har att göra med att personalen, på grund av 
ökad belastning, anser sig ha mindre tid att ta emot och handleda 
personer med funktionshinder. Bra och adekvat sysselsättning för 
målgruppen blir då väldigt beroende av kommunens storlek och 
resurser. I den lilla kommunen anser deltagarna att det är svårt för 
individer med särskilda behov att få sina behov tillgodosedda. 
Resonemanget vid fokusgrupperna fördes angående frågan om att ha 
brukarna i fokus. Om verksamheten verkligen ska ha brukaren i fokus 
så bedömer deltagarna att det vore en fördel om det samarbetas mer 
kommunerna emellan. Diskussioner fördes om att just sysselsättning 
skulle kunna vara ett bra område att satsa på. Diskussionen handlade 
om möjligheterna till att få fram länsgemensamma resurser för 
personer som enbart arbetar med externa placeringar. Dessa personer 
skulle då också kunna utveckla samverkan med arbetsförmedlingens 
SIUS-konsulenter17 som också är en resurs som finns inom området. 
Som en deltagare uttryckte det: ”Administrationen och det praktiska 
runt om, kunskapen om att arbeta med externa placeringar kan det 
samverkas om mellan kommuner utan problem”. Det gäller dock att 
utveckla själva metoden så att en utvärdering kan ske som påvisar att 
det verkligen blir bra för den enskilda individen. Ett bra exempel på 
en utveckling av sysselsättning som några deltagare berättat om är 
Grön omsorg18 inom daglig verksamhet som finns i en del kommuner. 
Enligt deltagarna så är erfarenheterna positiva men det är kostsamt 
för kommunerna. 
 
 

                                                
17 Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd är ett stöd till arbetssökande med nedsatt 
arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Den arbetssökande får stödet inför 
och under en anställning. En SIUS-konsulent med särskild kompetens i introduktions-
metodik hjälper då den arbetssökande på arbetsplatsen. 
18 Grön omsorg definieras som meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för 
människor med behov av särskilt stöd. Då menas i första hand de människor som på olika 
sätt berörs av socialtjänstlagen och LSS. 
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Utvecklingsförslag 

 Att tillsammans i länet lyfta upp frågan om boende och hur det 
ska se ut i framtiden. Här kan kommunerna i länet lära av 
varandra, hitta gemensamma lösningar, men också se på hur 
andra kommuner i landet arbetar med frågorna. 

 Att systematiskt i länet utvärdera de fall där personer som 
tidigare haft boende enligt LSS ansöker om särskilt boende 
enligt SoL. Detta skulle skapa en gemensam kunskapsbank av 
erfarenheter som kan bidra till att göra processen så bra som 
möjligt för den enskilde brukaren.  

 Att från Värmland förmedla bilden av ökande behov av insatser 
inom LSS till SKL och staten. 

 Att starta upp ett gemensamt projekt i länet som ska utveckla 
metoder för att arbeta med sysselsättning och externa 
placeringar för personer med funktionsnedsättning.  
 
 

3.1.4 Barn och ungdomar 
 

Barnperspektiv 

Ett prioriterat område som utkristalliserade sig, även om det givetvis 
också ingår i alla andra områden var barn och ungdomar. Dels 
förutsättningarna för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar och deras möjligheter till inflytande och 
delaktighet. Men framför allt perspektivet på barn med föräldrar med 
kognitiv funktionsnedsättning. Något som kommunerna enligt 
deltagarna, fram till nu haft liten erfarenhet av. En del personer med 
neuropsykiatriska diagnoser bildar familj och skaffar barn och då blir 
barnperspektivet en viktig aspekt för kommunledningarna att tänka 
på när de bygger upp sina organisationer.  Detta eftersom 
perspektivet då måste vidgas och det är viktigt att det finns väl 
fungerande samverkansrutiner till exempel mellan individ- och 
familjeomsorgen (IFO) som kan utreda barnets situation och LSS 
verksamheten som kanske ansvarar för stöd och insatser till 
föräldrarna. Många deltagare pratar om att det saknas mycket 
kunskap inom området.  Samverkan mellan de olika verksamheterna 
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som arbetar med stöd till de här familjerna anses som oerhört viktig 
och krävs också enligt lag, då det ibland kan handla om ett 
omhändertagande av barn enligt lagen om vård av unga (LVU) (SFS 
1990:52). Deltagare har berättat att det inom det här området sker en 
hel del forskning. Ett exempel på det är det arbete som gjorts vid 
SUF-kunskapscentrum (samverkan, utveckling, föräldraskap) i 
Uppsala om uppsökande verksamhet för föräldrar med kognitiva 
svårigheter. Ett annat intressant projekt som enligt deltagarna pågår i 
Västra Götaland handlar om programmet, ”parenting young 
children19” (PYC). Vid fokusgrupperna har det också framkommit att 
kunskaperna inom området sex och samlevnad för hela området 
personer med funktionshinder behöver förbättras. Ett intressant 
projekt för länet att följa som deltagarna berättade om är Arvika 
kommuns EU-projekt inom området.   
 
 
Hemmasittare 

Ett problem som kommit upp i fokusgrupperna är deltagarnas egen 
upplevelse av att det sker en stadig ökning av antalet ”hemmasittare”. 
Det vill säga barn i grundskoleåldern som av olika anledningar inte 
kommer till skolan. Det kan vara barn och ungdomar med egna 
problem och eventuella diagnoser. Men det kan också vara familjer 
med föräldrar som på grund av en egen funktionsnedsättning, 
diagnostiserad eller inte, brister i sin föräldraförmåga.  Deltagarna 
anser att samhällsekonomiskt är det oerhört viktigt att samverkan 
mellan skola och socialtjänst, och vid behov landstinget, fungerar och 
att insatser kan sättas in tidigt till exempel direkt när en ungdom inte 
kommer till skolan. Enligt deltagarna kan ett tidigt utanförskap 
annars leda in i både missbruk och kriminalitet vilket kan få 
förödande konsekvenser för den enskilda individen. 
 

                                                
19 PYC är ett utbildningsprogram för hemmiljö som är särskilt utarbetat för föräldrar med 
intellektuella funktionsnedsättningar som har yngre barn som har hämtats till Sverige från 
Australien och omarbetats för att passa svenska förhållanden.(Bengtsson & Starke, 2010) 
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Utvecklingsförslag 

 Att som ett delprojekt till en eventuell kunskapssatsning satsa 
särskilt på att öka kunskapen om unga människor med 
funktionsnedsättning och deras situation avseende frågor som 
sexualitet, samlevnad.  

 Att undersöka barnperspektivet för de barn som har en förälder 
med ett kognitivt funktionshinder. 

 Att göra en kartläggning av antalet hemmasittare runt om i 
kommunerna i länet som underlag för eventuella gemensamma 
satsningar.  

 
 
3.1.5 Kvalitetssäkring 
 
Metoder och instrument 

Ett område som har diskuterats i fokusgrupperna är deltagarnas 
upplevelse att det saknas metodutveckling inom 
myndighetsutövningen. Upplevelsen är att det sker inom andra 
områden men inte inom LSS. Det påtalas också att det behövs fler 
bedömningsinstrument som utgår från personen och dennes 
förmågor och nedsättningar, så att inte individer bara klassas in i 
diagnoser. Diagnosen är bara viktig för att fastställa en eventuell 
personkretstillhörighet sedan gäller det att se bortom den. Deltagarna 
pratar om att handläggare inom både IFO och LSS behöver lära sig att 
arbeta med flera lagar samtidigt. Ett förslag som framkom är att träna 
med hjälp av olika ”case”. När det gäller verksamheterna i 
kommunerna så pratar deltagarna om att det finns ett behov av mer 
forskning och utveckling av arbetssätt och metoder inom hela 
området stöd till personer med funktionsnedsättning. Det har 
diskuterats att det skulle kunna fungera bra att ta delar från andra 
gruppers metoder som till exempel: ett självständigt liv (ESL) som det 
arbetas med inom psykiatrin och arbeta om det för att passa delar av 
målgruppen inom LSS.  
 
Enligt deltagarna så ser verksamheterna idag allt mer av psykiska 
besvär samt hot och våld inom gruppen funktionshindrade. En viktig 
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fråga som uppmärksammades av deltagarna är hur personalen kan 
göra istället för att ta till begränsningsåtgärder20? Deltagarna påtalar 
att det behöver utvecklas fler arbetsmetoder. Ett bra exempel på det 
som det har berättats om är BPSD21 inom demensvården, som är ett 
register som många deltagare tycker har lett till konkreta 
handlingsplaner och nya arbetssätt inom demensvården.  
 
Deltagarna anser att hela verksamheten stöd till personer med 
funktionshinder är komplex överlag.  De menar därför att det inte går 
att använda enbart en metod utan att samtidig utveckla ett 
professionellt förhållningssätt. Samtidigt anser de att det saknas fler 
anpassade instrument för legitimerad personal att använda i sin 
yrkesutövning gentemot målgruppen. Uppfattningen bland 
deltagarna är att allt fler personer med utvecklingsstörning uppnår en 
hög ålder samtidigt som många av de bedömningsinstrument och 
metoder som finns för äldre fungerar dåligt på en person med en 
kognitiv funktionsnedsättning. En deltagare berättar att 
förutsättningarna många gånger förändras när personer med 
funktionshinder åldras. Kunskap om och metoder för att identifiera 
tidiga tecken på demens hos utvecklingsstörda saknas. Att utveckla en 
demenssjukdom när personen redan har en kognitiv 
funktionsnedsättning blir något helt annat mot att utveckla 
demenssjukdom utan den funktionsnedsättningen menar många 
deltagare. Det blir helt enkelt svårare för en person vars 
referensramar alltid har varit annorlunda. Deltagarna själva funderar 
över hur verksamheterna som de arbetar inom ska arbeta med 
åldrande personer med funktionsnedsättningar på bästa sätt? Frågor 
som kom upp var: Har personer som har daglig verksamhet till 
exempel rätt att gå i pension? Eller leder det till isolering och 
försämrad livskvalitet? Här ser deltagarna ett behov av mer forskning 
inom området.  
 

                                                
20 Fysiska begränsningsåtgärder definieras som en mekanisk anordning som inskränker 
rörelsefriheten. Exempel är bälten, selar, brickbord och sänggrindar 
(www.socialstyrelsen.se). 
21 BPSD är en förkortning för svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom 
vid demens.(www.socialstyrelsen.se) 
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En annan mycket viktig fråga för deltagarna är hur de ska arbeta för 
att ta reda på hur brukarna upplever verksamheterna? Det anses vara 
en utmaning, eftersom det är svårare för personer som har svårt att 
uttrycka sig att förmedla vad de tycker. Men det är inte omöjligt, som 
en deltagare uttrycker det: ”Det gäller bara att hitta rätt redskap – 
alla kan utvecklas”. I det kommunala uppdraget ingår att se till alla 
medborgares bästa, även personer med en funktionsnedsättning och 
det behöver kvalitetssäkras. Deltagarna anser också att det ligger helt 
i linje med socialstyrelsens intentioner om att utveckla ”Öppna 
jämförelser”22 för området funktionsnedsättning och de ser gärna att 
kommunerna också genomför regelbundna brukarundersökningar. 
Deltagarna berättar att det finns verktyg som kan användas. Till 
exempel finns enkätverktyget Pict-O-Stat23. I enkätverktyget finns 
beprövade frågor och enkäter som noggrant utformats för att vara 
tillgängliga för en så stor målgrupp som möjligt. En fundering från en 
deltagare är om det kanske redan finns någon kommun i Värmland 
som har använt sig av det och som är villig att dela med sig av sina 
erfarenheter. 
 
 
Dokumentation och utvärdering 

Dokumentation anses vara allt viktigare för kommunerna och 
deltagarna anser att dokumentationen hänger nära ihop med 
värdegrund. Sättet en medarbetare dokumenterar på speglar dennes 
värderingar. Vid fokusgrupperna har det också talats om att det är 
viktigt att kunna följa hela dokumentationsprocessen.  Det handlar 
om spårbarhet24 och öppenhet. Individen och anhöriga kommer att ha 
allt bättre tillgång till den egna dokumentationen och då behöver 
dokumentationen vara tydlig och välformulerad. Idag fungerar 
dokumentationen många gånger för ojämnt i verksamheterna enligt 
deltagarna. En del medarbetare är duktiga, medan andra inte alls kan 
dokumentera. Det har också diskuterats att cheferna har ett stort 
                                                
22 SKL:s satsning för att öka tillgången till jämförbar information om kvalitet, resultat och 
kostnader. (www.skl.se) 
23 Ett enkätverktyg som använder sig av Pictogramsymboler, fotografier och inspelat tal för 
att presentera och förtydliga frågeställningar och svarsalternativ för personer med olika 
former av kognitiv funktionsnedsättning. (www.neonova.se/pictostat) 
24 Att fullständig information för varje steg i en processkedja finns tillgänglig. 
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ansvar för att utveckla arbetet med dokumentationen. Deltagarna 
uppger att det är viktigt att som arbetsgivare ge en bra plattform att 
utgå från så att personalen känner sig trygga i att dokumentera. Det 
har diskuterats om att det kan finnas ett behov av att utveckla bättre 
fraser25 för dokumentationen inom LSS. Dokumentation är ingen 
enskild företeelse utan den hör ihop med attityder, professionalism 
och människosyn. Eller som en deltagare uttrycker det: ”Det är hur 
den som dokumenterar tänker som är viktigt”. Deltagarna anser att 
dokumentationen ska vara objektivt och utgå från brukaren. Att 
använda genomförandeplanen som ett redskap i verksamheten varje 
dag anses vara ett mål att sträva emot. 
 
Utvärdering är enligt deltagarna något som verksamheterna arbetar 
med att starta upp inom alla områden. Här finns det mycket 
kommunerna kan lära av varandra och hjälpas åt med.  Bra 
samarbetspartners som påtalats i det sammanhanget kan vara FoU 
Välfärd Värmland, Karlstads universitet och Region Värmland. Det 
har diskuterats mycket om att det är viktigt att arbeta med 
utvärdering i hela kedjan ända från beslut till avslutad insats. Till 
exempel har det talats om hur handläggarna ska göra uppföljning av 
beslutade insatser. Enligt deltagarna så har det inte varit självklart på 
alla ställen att handläggarna ens ska få ta del av 
genomförandeplanerna. Men uppfattningen från deltagarna är att den 
frågan nu är löst. En handläggare påtalar också att det är oerhört 
viktigt att kunna formulera bra uppdrag som verksamheten sen kan 
bryta ner och konkretisera. Enligt handläggaren så ligger väldigt 
mycket av arbetet i det.  
 
 
Utvecklingsförslag 

 Att i samverkan med FoU Välfärd Värmland och Karlstads 
universitet verka för att mer forskning om och utvärdering av 
metoder och instrument inom området kommer till stånd. 

                                                
25 Fraser är färdigskrivna texter som underlättar dokumentation.  
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 Att i en eventuell gemensam utbildning för LSS- handläggare 
och socialsekreterare arbeta med ”case” där båda 
lagstiftningarna SoL och LSS berörs. 

 I samverkan med psykiatrin se över vilka delar av ett 
självständigt liv (ESL) nätverkskartläggning med mera som kan 
gå att använda för fler grupper inom funktionshinderområdet.  

 Att verka för att fler bedömningsinstrument för legitimerad 
personal tas fram och arbetas om för att passa för personer med 
funktionsnedsättning. 

 Att genomföra ett projekt i länet om åldrande och 
funktionsnedsättning. 

 Att brukare och brukarorganisationer blir en naturlig del i alla 
de satsningar som kommer att genomföras framöver och att 
deras kunskaper och erfarenheter om området uppvärderas och 
tillvaratas i planering, genomförande och utvärdering. 

 I några kommuner testa enkätverktyget Pict-o-stat för att 
kunna utvärdera detta och sprida erfarenheterna till andra.  

 Bilda nätverk för chefer inom LSS där erfarenheter av arbetet 
med dokumentation och med att få genomförandeplanen att bli 
ett levande dokument kan spridas. Där kan även behovet av 
eventuella gemensamma fraser ses över.  
 

 
3.1.6 Baskunskap och kompetens 
 
Specifika kunskapssatsningar 

Generellt är upplevelsen bland deltagarna att utbildningsnivån hos 
baspersonal inom socialtjänsten är låg, men att det är dyrt för 
kommunerna att utbilda. I många av de satsningar som görs från 
statens sida får kommunerna bidrag för att kunna anordna 
utbildningar. Men medfinansiering i form av vikariekostnader krävs 
och vikariekostnaderna är absolut den största ekonomiska utgiften. 
Enligt deltagarna blir det lätt ett problem i tider av ansträngd 
ekonomi. Därför är det viktigt för verksamheten att få upp frågan på 
den politiska agendan så att politiker ser utbildning och fortbildning 
av baspersonal som en investering. Riktlinjer och allmänna råd från 
socialstyrelsen om vilka kunskaper personalen bör ha för att kunna 
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arbeta inom olika områden kommer att underlätta för 
verksamheterna i den dialogen eftersom kommunernas ansvar 
förtydligas där. Redan idag finns allmänna råd för äldreomsorgen - ett 
förarbete i form av en vägledning för arbetsgivare avseende 
kunskapskrav på personer som arbetar inom 
funktionshinderområdet. 
  
Vid fokusgrupperna framkommer att kommunerna har olika 
utgångslägen när det gäller baspersonalens utbildning. En del 
kommuner har en hög andel personer med adekvat utbildning i sin 
LSS-verksamhet, så som undersköterska eller personer som gått barn- 
och fritid, medan andra kommuner har många personer med äldre 
utbildning, GPU/PPU26 eller ingen utbildning alls. Enligt deltagarna 
så kan det leda till en del praktiska problem i verksamheterna. 
Deltagarna påtalar också att de utbildningar som idag anses som 
adekvata inte heller riktigt uppfyller de krav som ställs inom 
verksamheten idag. Ett exempel kan vara att personal inte alltid 
förstår den handledning som de får från vuxenhabiliteringen. 
Professionella och lekmän talar olika språk. Personal i boendet har ett 
språk, personal i skolan ett annat och läkaren ett tredje. Här 
förespråkar deltagarna samordning och utbildning. Ett annat exempel 
från deltagarna på att utbildning behövs är att de upplever att 
personalen ofta utgår från sina egna referensramar när insatser 
utförs. Till exempel när det gäller vilken mat som skall ätas eller vad 
brukaren ska göra på sin semester. Därför är det viktigt att det i alla 
utbildningar oavsett ämne är brukarnas behov som står i centrum.  
 
Nedanstående förslag har kommit fram från deltagarna vid de olika 
fokusgrupperna på vad som bör ingå i en utbildning för baspersonal: 
attityder, förhållningssätt och hur individen samarbetar med andra är 
den viktigaste grunden. Det tillsammans med aktuell lagstiftning och 
kunskaper om dokumentation bildar en god bas för att kunna utföra 
ett professionellt arbete gentemot målgruppen. Andra viktiga ämnen 
inom samma område är människosyn och värdegrund. Därtill 
kommer ett behov av mer kunskap om nya diagnoser inom områden 

                                                
26  Grund- och påbyggnadskurs för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda som fanns på 
90-talet.  
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som autism och neuropsykiatri. För att få till ett bra arbetssätt, anser 
deltagarna, också att kommunikation tillsammans med pedagogik och 
psykologi behövs. De anser dessutom att personalen behöver specifika 
kunskaper i ämnen som geriatrik, palliativ vård, tidiga tecken på 
somatisk sjukdom samt demenssjukdom vid utvecklingsstörning. 
Även praktiskt pedagogiskt arbetssätt, Teacch och teoretiska 
kunskaper om personer som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå 
är något som efterfrågas. Andra områden som behöver prioriteras är 
kost och nutrition samt vikten av fysisk aktivitet. Många deltagare har 
också påtalat vikten av att brukare och anhöriga får möjlighet att 
berätta om sin vardag inom de områden det är möjligt. Som en av 
deltagarna uttryckte det ”kunskapen fastnar bättre då”.  
 
Något som många deltagare tycker är viktigt är att eventuella 
utbildningssatsningar kommer så nära personalens vardag som 
möjligt både när det gäller innehåll och rent fysiskt. De anser att det 
är svårt att få genomslag i verksamheten om det endast finns ett fåtal 
utbildningsplatser till exempel i Karlstad att skicka personal till.  
 
En deltagare påtalade också att: ”Det är viktigt att ha ett 
evidensbaserat synsätt på frågan om utbildning. Forsknings- och 
brukarperspektiv måste också komma in”.  
 
Vid fokusgrupperna framkom även att det behövs utbildningar för 
andra personalgrupper inom verksamheten. Det finns dåligt med 
påbyggnadsutbildning för legitimerad personal till exempel inom 
områden som psykiatri, demens och kognitiva hjälpmedel. De senaste 
åren upplever många deltagare att det har det varit mycket fokus på 
äldreomsorg även när det gäller kompetensutveckling för legitimerad 
personal. Deltagarna anser också att det är svårt för små kommuner 
som inte har tillräckligt brukarunderlag, att ha så kallade 
specialistfunktioner. Det vill säga legitimerad personal som enbart 
arbetar mot området stöd till personer med funktionsnedsättning. Till 
exempel en LSS sjuksköterska. Därför påtalas att behovet av 
länsgemensamma utbildningar för arbetsterapeuter, sjukgymnaster 
och sjuksköterskor inom området funktionsnedsättning är extra 
viktigt. När det gäller handläggare inom LSS och socialpsykiatri anser 
deltagarna också att de behöver få mer kunskap om att sätta upp och 
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utvärdera mål för insatserna de beslutar om. Det har också 
diskuterats om att ett stort ansvar för värdegrundsarbetet ligger på 
chefen och att utbildning för chefer därför vore bra. Deltagarna anser 
också att ansvariga inom kommunerna behöver utbildas när det gäller 
det kommunala ansvaret för tillsyn och då särskilt när det gäller 
tillsyn över privata aktörer som till exempel assistansbolag. Det är 
ytterligare ett område där det anses svårt för små kommuner att 
hinna med.  
 
Deltagarna menar att det överlag har hänt mycket inom LSS sedan 
LSS-lagen kom 1994. Många av deltagarna anser att det idag behövs 
en generell utbildning för en rad yrkesgrupper i kommunerna som 
inte jobbar direkt med LSS om vad LSS är och hur lagstiftningen och 
ärendegången fungerar i praktiken. Många nya diagnoser har också 
tillkommit och det behövs en ökad förståelse för kognitiva 
funktionsnedsättningar bland politiker, tjänstemän och medarbetare. 
Deltagarna menar att det finns en del likheter att förvänta sig hos 
personer med samma diagnos, men att det även finns stora 
individuella skillnader, vilket bidrar till en komplexitet i både beslut 
och verkställighet. Det påtalas också från deltagarhåll att ”en diagnos 
inte heller är lika med rätt till insatser enligt LSS” vilket deltagarna 
upplever att många tjänstemän i verksamheten tror. Deltagarna anser 
att chefer, socialsekreterare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster med flera skulle behöva utbildas inom detta område. 
De uttalar sig ibland felaktigt om vad en person kan förvänta sig om 
den söker insatser via LSS, vilket kan ställa till det i 
handläggningsprocessen och brukaren själv kommer i kläm. 
 
 
Kompetens 

Vid samtliga fokusgrupper har frågan om rätt kompetens i 
verksamheten diskuterats. Deltagarna anser att det idag finns ett 
behov av nya kompetenser inom både socialpsykiatri och LSS. 
Kompetenserna kan, enligt deltagarna, vara socialpedagoger, 
socionomer, vård- och stödsamordnare, arbetsterapeuter eller andra 
eftergymnasiala utbildningar inom området. Idag upplever till 
exempel handläggare att det kan bli problem när kompetensen i 
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verksamheten saknas för att ta emot uppdrag och utföra arbetet på ett 
bra sätt. Vidare anses det att en undersköterskekompetens inte det 
som behövs i arbetet med ungdomar som har neuropsykiatriska 
diagnoser. Det påpekas dock att undersköterskekompetensen är viktig 
att ha i verksamheter med äldre personer med somatiska sjukdomar. 
Deltagarna pratar om vikten av att ”lyfta blicken” för att se vilka 
kompetenser som behövs i verksamheten framöver. Ett par 
kommuner har redan bestämt sig för att vid pensionsavgångar 
försöka få in andra kompetenser i grupperna, som till exempel 
socialpedagoger. Intressant blir att följa hur det går med det och hur 
det eventuellt kan förändra arbetssättet i verksamheterna. I 
förlängningen anses det kunna bli intressant för hela länet. Vid någon 
fokusgrupp har det även diskuterats att det kanske ska finnas en 
särskild personalgrupp för den nya målgruppen, unga personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Som en deltagare uttryckte 
det: ”En personalgrupp som inte ser personerna som så speciella 
utan ser alla resurser personerna har”.  
 
En annan fråga diskuterades avseende kompetens är att det idag finns 
brukare i verksamheterna med till exempel behov av så avancerat 
sjukvård att det skulle behövas sjuksköterskekompetens på en 
schemarad i arbetsgruppen. Deltagarna ser även andra områden där 
en högre kompetens närmast brukaren skulle vara att föredra. Frågan 
kom upp med anledning av att personer med eftergymnasial 
utbildning i arbetet närmast brukarna inte är något som kommunerna 
i Sverige har någon större erfarenhet av. Men som en deltagare 
berättade så krävs det högskolekompetens för att få arbeta på en 
gruppbostad i både Norge och Danmark. I det avseendet anser 
deltagarna att det kanske kan finnas erfarenheter att hämta. Det 
handlar inte bara om att ha tillräckligt god ekonomi för att kunna 
rekrytera andra kompetenser, det handlar också om att förändra 
arbetssätt så att arbetet blir intressant och att personer med en högre 
kompetens väljer att stanna i verksamheten.  
 
Sammantaget framgår det att en mix av kompetenser är något som 
kommunerna eftersträvar i verksamheterna. Behoven kan också se 
olika ut över tid i en brukares liv och då är det viktigt att 
verksamheten kan följa med. Här pratar deltagarna återigen om 
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vikten av att dels få till en bra samverkan mellan kommunerna och de 
fackliga organisationerna men också av att arbeta med att kartlägga 
brukarnas behov. Detta för att kunna påvisa att vilken personal som 
helst från till exempel äldreomsorgen inte kan ersätta någon inom 
socialpsykiatrin som går i pension. Det framkommer också att det i 
mindre kommuner ställs ännu högre krav på personalen eftersom 
verksamheten där inte kan ha särskilda grupper. I de mindre 
kommunerna blir det en mix av brukare med många olika behov i 
grupperna. De flesta deltagarna har pratat om att det vore önskvärt 
att verksamheterna i framtiden kunde arbeta mer tillsammans, gärna 
också över kommungränserna med smalare mer specifika 
funktionsnedsättningar. Till exempel kan det gälla yngre personer 
med demens och personer med Aspergers syndrom som har behov av 
boende med mera. 
 
 
Rehabpersonal och kognitiva hjälpmedel 

En fråga som tog upp var frågan om huruvida kommunernas 
kompetens och organisation för att tillmötesgå alla brukare i behov av 
rehabiliteringskompetens är tillräcklig. Uppfattningen var att till 
exempel rehabpersonal27 utifrån sina grundutbildningar ofta är bättre 
på att tillgodose fysiska funktionsnedsättningar, men är sämre när det 
gäller kognitiva funktionsnedsättningar eller personer med både och. 
När det gäller vikten av fysisk aktivitet för personer inom LSS och 
socialpsykiatrin framförde en deltagare att det finns mycket som en 
sjukgymnast i verksamheten skulle kunna bidra med. Deltagarna 
berättar också att många av kommunerna saknar en arbetsterapeut 
med inriktning mot LSS och socialpsykiatri. Det blir lätt 
bortprioriterat när resurser och pengar inte räcker till. 
Arbetsterapeutens kompetens anses som oerhört värdefull inom både 
LSS och socialpsykiatri. Detta eftersom arbetsterapeuten har många 
bra instrument för att göra bedömningar och i sin profession har 
mycket av förmågan att se och ta tillvara det friska. Ett bra exempel 
på det är att i Karlstad kommun arbetar arbetsterapeuten inom LSS 
med att utbilda kognitionsombud i verksamheten som ska arbeta för 
att öka brukarnas självständighet. Utbildningen sker i fokusgrupp där 
                                                
27 Med rehabpersonal avses här sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 
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personalen hjälps åt och arbetar praktiskt med egna exempel. Enligt 
arbetsterapeuten har det skett stora framsteg snabbt på vissa 
arbetsplatser. Sedan kan det vara mer problematiskt att överföra 
kunskaperna till övriga arbetskamrater i personalgruppen. Där 
behövs chefernas hjälp som påtryckare. När en brukare till exempel 
säger nej till någonting är uppdraget att se och hitta möjligheter till 
att kunna motivera, för just osäkerheten och oförmågan är många 
gånger det som personen har problem med.  
 
Kognitiva hjälpmedel är ett annat område som har diskuterats och 
många av deltagarna anser att det finns förbättringsområden i den 
egna kommunen. Deltagarna påpekar att det är ett viktigt område 
som även prioriteras från statligt håll. Det är inte bara kunskap om 
vad som finns som saknas. Som en deltagare uttryckte det: 
 
 ”Det svåraste när det gäller kognitiva hjälpmedel är att inte veta 
behovet och vilka personer som skulle behöva hjälpmedel och att 
hinna med att följa upp och handleda personalen som i sin tur 
behöver stötta brukarna för ett lyckat resultat”.  
 
Deltagarna berättar också att när kommunerna satsar och börjar 
använda sig mer av kognitiva hjälpmedel ser de ofta en ökad 
efterfrågan, det sprids från brukare till brukare. Kunskap skapar 
efterfrågan och kognitiva hjälpmedel ökar ofta självständigheten. I 
detta sammanhang pratar en deltagare om att ”det gäller att se 
helheten och inte bara kortsiktigt tänka pengar i en 
hjälpmedelsbudget”. Kognitiva hjälpmedel kan möjliggöra ett mer 
normalt liv för individen med färre insatser, vilket i sin tur kan spara 
pengar åt kommunen och förbättra den enskilda individens 
livskvalitet. 
 
 
Utvecklingsförslag 

 Att gemensamt hjälpas åt i länet så att satsningen på 
omvårdnadslyft och andra kunskapssatsningar för LSS matchas 
så väl som möjligt med verksamheternas behov.  
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 Att gemensamt i länet anordna specifika utbildningsdagar för 
legitimerad personal och för LSS handläggare och 
socialsekreterare. 

 Att gemensamt i länet anordna en konferens om LSS, från 
myndighetsutövning till verkställighet, för politiker, tjänstemän 
och andra berörda. 

 Att sträva efter att de kommuner som gör satsningar och tar in 
nya kompetenser i verksamheterna utvärderar det så att goda 
exempel kan spridas till andra. 

 Att vid behov starta nätverk för legitimerad personal som 
arbetar inom området funktionsnedsättning. 

 
 
3.1.7  Frustrerade kommuner 
 

Frustration var ett genomgående tema som förekom i samtliga 
fokusgrupper och inom samtliga ovanstående områden. Deltagarna 
angav att de ofta känner sig frustrerade över hur lågt området stöd till 
personer med funktionsnedsättning är prioriterat i samhället idag. 
Här pratar deltagarna om personer med psykiska och kognitiva 
funktionsnedsättningar. Exempel efter exempel lades fram som rör 
avsaknaden av riktlinjer och satsningar på området från statens sida. 
Till exempel avseende värdegrund, utbildning, kompetenskrav och 
förändringar i lagstiftningen. Avsaknaden av ett sammanhållet grepp 
från statens sida när det gäller baspersonalens kompetens 
diskuterades i ett flertal fokusgrupper. Frågor kring inflytande och 
delaktighet för personer med kognitiv funktionsnedsättning 
diskuterades också – bland annat vikten av att gruppbostäderna i 
kommunerna inte omvandlas till små vårdhem. Deltagare berättade 
också om deras besvikelse i samband med översynen av LSS lagen 
som påbörjades från statens sida 2004 – en översyn som ledde fram 
till LSS-kommitténs slutbetänkande 2008: ”Möjlighet att leva som 
andra – Ny lag för stöd och service till vissa personer med 
funktionsnedsättning” samt propositionen (2009/10:176) ”Personlig 
assistans och andra insatser – åtgärder för ökad kvalitet och trygghet” 

Deltagarna berättar att förändringarna i lagen i slutänden blev mycket 
små eller som en deltagare uttryckte det: ”Det blev bara en tummetott 
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kvar av alltihop”. Andra områden där frustrationen blev tydlig var 
när det gällde frågan om samverkan med landstinget. Många 
deltagare berättade om svårigheter med att få tillgång till läkare för 
personer med speciella behov men också hur det under många år inte 
fanns någon riktlinje som reglerade att landstinget ekonomiskt ersatte 
personliga assistenter för personer i behov av assistans vid inläggning 
på sjukhus. Något som blev mycket tydligt under hösten när arbetet 
med fokusgrupperna pågick var besvikelsen hos deltagarna när 
budgetpropositionen inför 2013 presenterades. I budgetpropositionen 
fanns en stor statlig satsning på chefer i äldreomsorgen, men inte på 
chefer inom handikappomsorgen. Omvårdnadslyftet som tidigare 
enbart vänt sig till personal som arbetar med personer över 65 år 
enligt SoL hade utökats och gäller nu även personal som arbetar mot 
personer under 65 år, men bara enligt socialtjänstlagen inte LSS. 
Upplevelsen var att återigen blev området bortprioriterat som om 
personerna inte finns eller som en deltagare berättade:  
 

”Jag kunde inte ens hitta någonstans man kan skicka en 
kondoleans för att förbättra villkoren för personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar”  

 
Frustrationen att inte ens kunna skicka en kondoleans vilket är 
möjligt för så många andra intresseföreningar blev talande för hur 
osynlig målgruppen är enligt dem som arbetar inom området. 
 
 
Utvecklingsförslag 

 Att i alla sammanhang från länets sida verka för att området 
stöd till personer med funktionshinder prioriteras av staten och 
kommer med fullt ut i satsningen på en evidensbaserad praktik 
i socialtjänsten.   
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3.2 Baspersonalens rangordning av prioriterade områden 
för kompetenshöjning 
 

I det här avsnittet presenteras resultatet av den webbenkät som via 
samtliga socialchefer i länet sändes ut till ett urval av den baspersonal 
som arbetar inom området. I enkäten ombads de svarande att 
prioritera olika områden för behov av kompetenshöjning. Resultatet 
av detta finns presenterat i tabell 4  
 
Tabell 4: Baspersonalens prioriteringar utifrån områdena från kompetenshöjningen som 
framkom från fokusgrupperna. Varje person har haft möjlighet att välja upp till fem 
alternativ av de 19 områdena. n=(48) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Övriga områden som personalen har nämnt är: 
 

 Information till brukare på nätet och broschyrer 

 Etik och moral 

 Bemötande 

 Psykiatri 

Områden % (Andel))

Attityder och förhållningsätt 75,0 (36)
Kommunikation 54,2 (26)
Människoskyn 45,8 (22)
Kunskap om nya diagnoser inom autism 
och neuropsykologi 

39,6 (19)

Praktiskt pedagogiskt arbetssätt, 
Teacch 

35,4 (17)

Värdegrund 33,3 (16)
Demens vid utvecklingsstörning 27,1 (13)
Pedagogik 27,1 (13)
Vikten av fysisk aktivitet 25,0 (12)
Teoretiska kunskaper om personer på 
tidig utvecklingsnivå 

25,0 (12)

Kost och nutrition 22,9 (11)
Brukare och anhöriga som själva 
berättar om sin vardag 

22,9 (11)

Psykologi 18,8 (9)
Dokumentation 18,8 (9)
Aktuell lagstiftning 8,3 (4)
Palliativ vård 6,3 (3)
Geriatrik 6,3 (3)
Tidiga tecken på somatisk sjukdom 4,2 (2)
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På grund av låg svarsfrekvens, 48 av 335 möjliga svar kan inga säkra 
slutsatser dras. Ändå är det intressant att baspersonalens egen 
värdering av vad som är det viktigaste området pekar i samma 
riktning som vad chefer och andra ledningsfunktioner på olika nivåer 
i fokusgrupperna ansåg var det viktigaste området, nämligen attityder 
och förhållningssätt. Andra viktiga områden som pekats ut av de 
svarande var kommunikation och människosyn. 
  
3.3 Synpunkter från brukare och anhöriga 
 
I detta avsnitt presenteras vad som fördes fram vid samtal mellan 
representanter från brukar- och anhörigorganisationerna och 
utredaren från FoU.  
 
Det framkommer att även representanter från brukare och anhöriga 
upplever att området stöd till personer med funktionshinder är lågt 
prioriterat. Både från statligt håll vilket visar sig i avsaknad av 
satsningar, men också från samhället i stort där upplevelsen är att 
man gång på gång möter bristande förståelse och kunskap hos 
myndigheter och tjänstemän. Enda gången representanter från FUB 
upplever att verksamheten hamnar i fokus är i samband med olika 
skandaler som visar på bristande etik i verksamheten. Ett annat 
område där representanter från FUB påpekar att kunskap saknas är 
när det gäller gode män och deras roll. Det ställs idag inga krav på att 
en person som tar på sig ett godmansuppdrag får någon utbildning 
vare sig när det gäller kunskap om funktionshinder eller när det gäller 
om vilka rättigheter huvudmannen det vill säga brukaren har. 
Deltagarna upplever också att många anhöriga på grund av bristande 
kommunikation och samverkan med kommunerna känner sig 
tvingade att ta på sig rollen som god man för att inte bli helt 
utestängd.  
 
När det gäller behov av kunskapsutveckling inom socialtjänstens 
område är de brukare och anhöriga som deltagit i samtal överens med 
det som framkommit både i de fokusgrupperna och i 
personalenkäten. Utbildning är viktigt och brukare och anhöriga 
anser att det idag inte finns någon gymnasieutbildning som är helt 
adekvat för området stöd till personer med funktionshinder. Det 
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nämns också som anmärkningsvärt att Sverige är ett av få länder utan 
krav på särskild kompetens för att få arbeta inom området. När det 
gäller utbildning så anser de brukare och anhöriga som deltagit i 
samtalen att kunskap om attityder, förhållningssätt och bemötande är 
de viktigaste områdena att utveckla. Utbildnings- och 
brukarinflytandefrågor anses vara de mest centrala frågorna för 
verksamheterna att arbeta med. Brukare och anhöriga som deltagit i 
samtal ställer den viktiga frågan om hur brukarna framöver kommer 
att involveras i arbetet med kunskapsutveckling. En förhoppning som 
framförs är att ansvariga i länet stannar upp i processen och tar sig en 
gemensam funderare tillsammans med brukar- och 
anhörigorganisationer om vad arbetet i länet skall leda fram till. En 
fråga som framhölls som viktig att förhålla sig till är frågan om vad 
den bärande ideologin för kommande satsningar skall och bör vara? 
 
 
Utvecklingsförslag 

 Att verka för en förbättrad utbildning för personer som ska bli 
god man för en person med funktionsnedsättning. 

 Att samarbeta med brukar- och anhörigorganisationer när det 
gäller ökad brukarmedverkan och brukarinflytande. 

 Att brukar- och anhörigorganisationer från första början är 
delaktiga i planering av eventuella utbildningsinsatser och 
kunskapsutveckling i länet. 
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4 Diskussion 
 
Syftet med kartläggningen var att identifiera länsgemensamma 
kunskapsbehov och utvecklingsområden inom området stöd till 
personer med funktionshinder.  
 
I följande kapitel ges en kortfattad diskussion av några av de resultat 
som framkommit i studien. Kartläggningen visar att det enligt 
ansvariga och sakkunniga i kommunerna finns en rad konkreta 
områden i behov av kunskapsutveckling. Kunskapen om vad som 
behöver utvecklas, men också på hur det behöver utvecklas finns. 
Utvecklingsarbetet behöver följa hela kedjan från beslut om insatser 
till genomförande av insatser såsom boende, sysselsättning och 
fritidsaktiviteter. Viktigt är också att få till ett systematiskt 
utvärderingsarbete för att kunna följa upp och utvärdera insatser och 
öka kunskaper om arbetssätt och metoder. Ett genomgående tema i 
alla prioriterade områden är att nya målgrupper inom LSS, främst 
personer med neuropsykiatriska diagnoser, ställer stora krav på 
verksamheterna när det gäller samverkan och utveckling för att kunna 
möta nya behov.  
 
Av resultatet framgår också att det finns en frustration bland 
kommunerna. En grund till denna är att ett område som per 
definition ska ge stöd till personer som kan ha det svårt att göra sig 
hörda är lågt prioriterat. Ett exempel på detta är att 
verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsutbildning 
sedan lång tid tillbaka saknat en riktad grundutbildning. Området har 
ännu inte släppts in i satsningar som det omvårdnadslyft som finns 
för personal som jobbar med att ge stöd enligt socialtjänstlagen, men 
saknar relevant grundutbildning.  Resultatet av kartläggningen visar 
att det finns de som arbetar med stöd till personer med 
funktionshinder som upplever att staten tror att allting löser sig av sig 
självt inom området stöd till personer med funktionshinder då 
brukarna har en rättighetslagstiftning som lagen om stöd och service 
att luta sig mot. Dock visar resultaten av den här kartläggningen att 
deltagare i fokusgrupperna menar att personal som saknar eller har 
en äldre utbildning kan ha svårt att klara att möta de behov som finns. 
Framför allt de behov som finns hos nya målgrupper såsom personer 
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med neuropsykiatriska diagnoser. Som en jämförelse ser medarbetare 
på socialförvaltningarna hur staten med hjälp av lagar styr 
kommunerna inom andra områden. Till exempel har barn i förskolan 
rätt till personal med en gedigen pedagogisk utbildning på 
eftergymnasial nivå, men när ett barn med funktionshinder också 
behöver insatser i form av boende eller avlastning från kommunen 
finns inga krav på den personalens kompetens ens på gymnasienivå. 
Utifrån detta blir det prioriterade området kunskap och kompetens 
särskilt angeläget. 
 
På många av de brukare som redan fanns i omsorgsverksamheten när 
LSS lagen kom 1993 gjordes inga nya behovsbedömningar. Brukarna 
kom så att säga in i LSS på gamla meriter och fick beslut på de 
insatser som redan fanns.  I besluten finns mycket lite information att 
hämta om målet med insatsen, bakgrund med mera. Idag är 
dokumentation, genomförandeplaner och framför allt individens rätt 
till inflytande över sitt eget liv centrala delar i verksamheten. Då blir 
frågor om självständighet och samarbete samt utveckling av metoder 
och instrument viktigt. 
 
Verksamheterna behöver få tid och resurser för att arbeta med saker 
som attityder och förhållningssätt i personalgrupperna. Vidare 
behöver personalen få en god grund av kunskap att stå på för att klara 
att möta förändrade behov bland brukarna Av resultatet av 
kartläggningen framgår att det finns ett stort engagemang i 
kommunerna för personer med funktionsnedsättning. Dock tycks det 
som om verksamheten kan ha svårt att hinna anpassa sig till de krav 
som nya målgrupper och förändrade behov medför. Positivt är att 
kartläggningen visar att det finns en kraft och ambition att 
tillsammans med brukarna ta tag i saker, att utveckla verksamheten 
och att förändra och förbättra verksamheten för att möta nya behov. 
Förhoppningen är att kommunernas positiva inställning till 
utveckling inom området i kombination med det underlag som den 
här kartläggningen ger kommer att underlätta den framtida 
gemensamma satsningen i länet.  
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Bilaga 1 
Underlag till SKL 

Kartläggning av kunskapsbehov inom verksamhetsområdet stöd till 
personer med funktionsnedsättning. Följande dokument är en 
redovisning av de behov som under vårt initiala arbete synliggjorts. 
Vi vill redan inledningsvis poängtera att denna kartläggning är ytlig 
och kommer att fördjupas under hösten 2012. Bakgrunden till 
uppdraget är den överenskommelse som slutits mellan SKL och staten 
gällande stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom 
socialtjänsten. I den överenskommelse som slöts 2012 finns även 
området funktionsnedsättning med som ett utvecklingsområde. 
 
År 2012 är det sista året för statliga medel avseende stöd till 
utveckling av regionala stödstrukturer. Utvecklingsarbetet har tagit 
sin utgångspunkt i äldreområdet men målsättningen är att 
strukturerna vid utgången av 2012 skall innefatta socialtjänstens olika 
verksamhetsområden. För att nå dit är det angeläget att särskilt fokus 
i denna etapp läggs på verksamhetsområdet stöd till personer med 
funktionsnedsättning, dels för att införliva verksamhetsområdet i de 
regionala stödstrukturerna, dels för att identifiera strategiska 
utvecklingsbehov. 
 
Målet med kartläggningen har formulerats som följande: 
• Att få en nationell bild i form av en rapport av aktuella 
utvecklingsbehov som underlag för kommande överenskommelser 
• Att de län som inte gjort egna regionala kartläggningar får stöd i att 
påbörja sådan som underlag även för regionala prioriteringar och 
utvecklingsarbete 
 
Vi har under det inledande arbetet gjort några övergripande 
reflektioner. Uppdraget avser socialtjänstens verksamhet. Det 
innebär att en kartläggning gjort utifrån diagnoser kan vara 
kontrasterande, eftersom socialtjänstens uppdrag inte i första hand 
berör diagnoser utan nedsättningar. Vi har därför valt att inte 
använda oss av den föreslagna uppdelningen utan har istället valt att 
redovisa utvecklingsbehov i länet i form av verksamhetsområden. 
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Vi har även valt att utelämna övriga samhällsaktörer (Landstingets 
olika enheter, skola osv.) som kan vara relevanta för stöd till personer 
med funktionsnedsättning i denna första kartläggning. Om det vid 
den fördjupade kartläggningen framkommer behov av att även dessa 
ingår kommer vi att skapa utrymme för att möjliggöra en bredare 
kartläggning. 
 
Utvecklingsområden för verksamheter som stödjer 
personer med funktionsnedsättning 
1. Tydliggöra uppdrag 
2. Tydliggöra stödstrukturer 
3. Specifika kunskapssatsningar 
4. Metoder och instrument 
5. Dokumentation 
6. Utvärdering 
 
Övergripande områden 
• Människosyn och värdegrund 
• Professionalism 
• Det egna ansvaret 
• Kvalitetssäkring och utveckling 
• Juridisk kompetens, stöd på regional nivå 
• Brukarens fokus, ESL är ett tilltalande koncept 
• Samverkan internt mellan olika förvaltningar 
• Samverkan mellan kommuner och landstinget 
• Samarbete mellan kommun och barn och vuxenhabilitering 
• Samarbete med arbetsförmedling och 
Arbetsmarknadsenheter 
 
Myndighetsutövning 
• Ökat tryck om LSS. Personer slussas med automatik över till LSS om 
de får en diagnos, men har inte med automatik rätt till insatser. 
• Behov av utbildning kring LSS generellt så att korrekt information 
kan ges till sökande och deras anhöriga. 
• Behov av gemensamma beredningar för personer som är i behov av 
insatser från flera aktörer. 
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Socialpsykiatri 
• Bättre samarbete mellan olika aktörer med gemensamt uppdrag 
• Integrering i samhället av personer inom psykiatrin, inte fastna i 
daglig verksamhet 
•Ungdomar med ADD och ADHD kommer i kläm inom 
socialpsykiatrin 
•Vård och stödsamordnare är bra, men övrig personal behöver 
komma med i tänket: att brukaren ska vara delaktig i sina aktiviteter. 
•Personer med tvångssyndrom som är i behov av KBT i hemmet, men 
kommunen saknar kompetens 
 
LSS 
• Ungdomar med Aspergers syndrom kommer i kläm inom LSS där 
det finns stora kunskapsluckor – verksamheten behöver utvecklas. 
• Inte för mycket fokus på diagnoser utan se individen. 
•Mer individuell utveckling – inte ”låsa in” utan integrera mer i 
samhället i övrigt 
•Satsning inom områden som självständighet och integrering. 
Kunskapsmässigt finns stora brister. ”Curlingmorsor i verksamheten 
jobbar inte för normalisering” 
•Kunskapsbehov som finns: ett självständigt liv, 
nätverkskartläggning, delaktighet, eget ansvar, människosyn och 
värdegrund, kunskap om nya funktionsnedsättningar. 
•Allt fler äldre personer med utvecklingsstörning. Behov av kunskaper 
inom: Hälso- och sjukvård, tidiga signaler på ohälsa, somatiska 
problem och demens. 
•Kunskapen behöver breddas inom området demens och 
utvecklingsstörning 
 
Hjälpmedel 
• Kognitiva hjälpmedel 
• Hjälpmedel vid tvång (OCD) 
 
Gränslandet 
• Ungdomar som inte kommer till skolan ”hemmasittare” Satsa 
förebyggande tidigt så att inte problemen blir allt större. 
• Allt fler personer med hörselnedsättningar, vilket utestänger många 
människor. 
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Bilaga 2 
Redovisning av Fokusgrupper i Värmland hösten 2012 
 

 2012-09-04 Fokusgrupp i Filipstad. Deltagande kommuner: 
Filipstad, Storfors och Kristinehamn. 3 deltagare. 

 

 2012-09-07 Fokusgrupp i Eda kommun. 4 deltagare. 
 

 2012-09-19 Fokusgrupp i Kils kommun. 4 deltagare. 
 

 2012-09-21 Fokusgrupp i Årjäng. Deltagande kommuner: 
Årjäng och Säffle. 9 deltagare. 

 

 2012-10-02 Fokusgrupp i Karlstad kommun. 5 deltagare. 
 

 2012-10-04 Fokusgrupp i Munkfors. Deltagande kommuner: 
Munkfors och Hagfors. 10 deltagare. 

 

 2012-10-04 Fokusgrupp i Hammarö kommun. 6 deltagare. 
 

 2012-10-05 Fokusgrupp i Sunne. Deltagande kommuner: 
Sunne och Torsby. 12 deltagare. 

 

 2012-10-17 Fokusgrupp i Forshaga kommun. 4 deltagare. 
 

 2012-10-24 Fokusgrupp i Grums kommun. 6 deltagare. 
 

 2012-11-05 Fokusgrupp i Arvika kommun. 7 deltagare. 
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Bilaga 3 
 

Hej! 
 

Som ni vet har jag under hösten arbetat på FoU välfärd Värmland på 
Karlstads universitet med uppdraget att kartlägga kunskaps- och 
utvecklingsbehov inom funktionsnedsättningsområdet i hela 
Värmland. 
 
Uppdraget har inneburit att jag har åkt runt och träffat er och era 
representanter för verksamheterna i alla kommuner. Vi har enligt mig 
haft bra diskussioner och många viktiga områden har kommit fram. 
Ett viktigt utvecklingsområde som då diskuterats handlar om 
utbildning och kompetenshöjning av personal i verksamheterna. Det 
har kommit fram en rad ämnen där det anses viktigt att öka 
kunskaperna. För att ytterligare fördjupa bilden vill jag gärna veta vad 
de som arbetar i verksamheten själva tycker är de allra viktigaste 
ämnena. Därför vill jag utifrån utvecklingsområdet kompetenshöjning 
göra ett försök med en enkel webbaserad enkät där personal i 
verksamheterna får fylla i vilka fem ämnen som de tycker är viktigast. 
De kan också ge förslag på andra ämnen som saknas. Enkäterna är 
helt anonyma och kommer att sammanställas för hela länet och 
redovisas som en del av utvecklingsområdet kompetenshöjning. 
Fördelningen av antal enkäter kommer att ske enligt följande: 
 

 0-10 tusen innevånare, 15 enkäter per kommun: Eda, Grums, 
Munkfors, Storfors, Årjäng 

 10-20 tusen innevånare, 20 enkäter per kommun: Filipstad, 
Forshaga, Hagfors, Hammarö, Kil, Sunne, Säffle, Torsby,  

 20-30 tusen innevånare, 25 enkäter per kommun: Arvika, 
Kristinehamn 

 Mer än 30 tusen innevånare, 50 enkäter per kommun: Karlstad 

Totalt: 335 enkäter 
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Jag behöver er hjälp med att distribuera ut följebreven med 
inloggningen till webbenkäten till rätt antal personer. Enkäten 
kommer att ligga öppen på webben med möjlighet att fylla i fram 
t.o.m. den 3/12. Men det är bra om ni kan distribuera ut breven så 
snart som möjligt. Vill ni titta på enkäten så finns den på: 
http://sr.artologik.net/kau/Survey/1577 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Mia Hernell Blomquist 
mia.hernell-blomquist@kau.se 
Telefon: 054-700 22 04 
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Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov 
inom området stöd till personer med 
funktionsnedsättning

Denna FoU-rapport redovisar resultatet av en kartläggning av kunskaps- och 
utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionshinder i 
Värmland. Kartläggningen pågick under hösten 2012 och innefattar underlag 
från samtliga Värmlandskommuner. Fokus för kartläggningen har varit personer 
med funktionsnedsättning som samtidigt är brukare inom socialtjänstens 
verksamhetsområde inklusive kommunal hälso- och sjukvård. Syftet med 
kartläggningen har varit att finna länsgemensamma kunskapsbehov och 
utvecklingsområden att arbeta vidare med i kommande statliga satsningar, där 
personer med funktionsnedsättningar under 2012 identifierades som ytterligare 
en prioriterad målgrupp.

I kartläggningen framkommer att: Kompetensutveckling för baspersonal är det 
område kommunerna ser som viktigast. Det framkommer också en rad andra 
viktiga områden som uppdrag, boende, sysselsättning. Sammanfattningsvis 
framkommer att det för att kunna säkerställa den professionella grunden för 
insatserna krävs en ständig kvalitetssäkring och uppföljning av insatser och 
arbetsmetoder och detta arbete måste ske tillsammans med brukarna.
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