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Tystnadsplikt och sekretess 
Tystnadsplikt och sekretess 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller.  
26 kap. 1 § Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men. 
 
Lag (1993:387) om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)  
29 § Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som 
avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han därvid erfarit om enskildas 
personliga förhållanden. 
 
Alla som jobbar inom socialtjänstverksamhet omfattas alltid av sekretess. Sekretess finns 
även reglerat i andra lagar, utöver OSL och LSS, som socialtjänstens verksamheter omfattas 
av. I Umeå kommun är praxis att också skriva på ett papper om att man tagit del av 
sekretesslagstiftningen vid anställning. Det betyder att all personal har tystnadsplikt. 
Tystnadsplikten gäller även efter att du avslutat sin anställning.  
 
Bra förklaring kring sekretess finns i dokumentet ”Sekretess inom socialtjänsten”. Finns att 
hitta på sharepointplatsen Kommunal hälso- och sjukvård – information från MAS och MAR. 

  

https://samarbete.umea.se/socialtjansten/mas/styrandelagstiftning.aspx
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Dokumentation inom funktionshinderområdet 
I det här kapitlet har vi samlat de viktigaste lagarna och paragraferna inom 
funktionshinderområdet. Kapitlet innerhåller inte samtliga paragrafer. Lagen i sin helhet finner du 
på riksdagen.se under dokument & lagar/Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Riktlinjer och styrande föreskrifter 
LSS – Del ur lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
21 a § Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om insatser 
enligt denna lag skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som 
vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handlingar som 
rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. 
Lag (2005:125). 
 
21 b § Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den 
enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs 
om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är 
oriktig skall detta antecknas. Lag (2005:125). 
 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) 
4 kap. Gemensamma bestämmelser om dokumentation vid handläggning av ärenden och 
genomförande av insatser. 
Innehåll och utformning  
Föreskrifter 
1 § Handlingar som upprättas inom socialtjänsten och som rör enskilda skall  
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1. innehålla tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter, och 
2. vara väl strukturerade och tydligt utformade. 
 
2 § Av en handling som upprättas inom socialtjänsten och som rör en enskild skall det 
framgå  
1. varifrån uppgifterna i handlingen kommer,  
2. vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar, och 
3. namn och befattning eller titel på den person som har upprättat handlingen samt när (år, 
månad, dag) det gjordes. 
 
Respekt för den enskildes integritet 
Föreskrifter 
3 § I 11 kap. 6 § SoL och 21 b § LSS finns bl.a. bestämmelser om att dokumentationen skall 
utformas med respekt för den enskildes integritet.  
4 § Handlingar som upprättas inom socialtjänsten och som rör enskilda får inte innehålla 
ovidkommande värdeomdömen av allmänt nedsättande eller kränkande karaktär. 
 
Förvaring av handlingar 
Föreskrifter 
5 § Handlingar som rör enskilda skall förvaras på ett sådant sätt att endast den person som 
har legitim anledning att ta del av handlingarna för att fullgöra sina arbetsuppgifter kan få 
tillgång till dem. 
 
6 kap. Dokumentation i samband med genomförande av insatser  
Genomförandeplan 
Föreskrifter 
1 § I 11 kap. 5 § första stycket SoL och 21 a § första stycket LSS finns bl.a. bestämmelser om 
vad som skall framgå av dokumentationen i samband med genomförandet av en insats. 
 
Personakt och journal hos den som genomför en insats 
Föreskrifter 
2§ Genomförandet av ett beslut om en insats skall dokumenteras fortlöpande. 
Allmänna råd 
Genomförandet av ett beslut om en insats bör dokumenteras i en journal, oavsett om 
insatsen genomförs av den nämnd som har fattat beslut i ärendet, av en annan nämnd än 
den beslutande eller i enskild verksamhet. 
 
Av journalen bör det bl.a. framgå: 

• när insatsen eller olika delar av insatsen har påbörjats, 
• när genomförandeplanen har upprättats, 
• på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över det praktiska genomförandet av 

insatsen, 
• om det har inträffat omständigheter som medfört att insatsen inte har kunnat 

genomföras som planerat, 
• när genomförandeplanen har följts upp och reviderats,  
• vad som har kommit fram av betydelse vid kontakter med den enskilde eller andra 

som har lämnat uppgifter i samband med genomförandet, 



7 
 

• om den som genomför insatsen har gjort en anmälan enligt 14 kap. 1 § SoL,  
• när en handling har kommit in eller upprättats, och 
• när insatsen har avslutats och av vilka skäl. 

 
Om följande uppgifter inte dokumenteras på annat sätt i personakten, bör det av journalen 
bl.a. framgå 

• vad som har uppnåtts i förhållande till de uppsatta målen för insatsen, 
• om den enskildes behov har förändrats, 
• om systematiska bedömningsinstrument har använts och i så fall vilka, 
• om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig, 
• om klagomål har förts fram mot genomförandet av en beslutad insats och i så fall 

vilka eventuella åtgärder som vidtagits, 
• om den enskilde berörs av ett individuellt tillsynsärende eller en anmälan enligt 14 

kap. 
2 § SoL och 24 a § LSS, och 

• om den enskilde berörs av ett ärende som gäller utlämnande av en handling eller en 
uppgift ur en handling enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen. 
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Lagstiftning inom funktionhinderområdet 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Denna skrift innerhåller ej samtliga paragrafer. Lagen i sin helhet finner du på riksdagen.se 
under dokument & lagar/Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt 
personer 
 
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 
vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 
normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 
 
2 § Varje landsting skall, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara för insatser enligt 9 § 
1. Varje kommun skall, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara för insatser enligt 9 § 
2-–10. Lag (2005:125). 
 
3 § Vad som föreskrivs för landsting i denna lag gäller också kommuner som inte ingår i 
något landsting. 
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4 § Denna lag innebär ingen inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha enligt 
någon annan lag. 
 
Verksamhetens mål och allmänna inriktning 
5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet 
att leva som andra. 
 
6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med 
andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt 
för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga 
utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i 
verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För verksamheten 
enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god 
service och omvårdnad skall kunna ges. Lag (2005:125).  
 
6 a § När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Lag (2010:480). 
L Block 2 i basutbildningen 
Rätten till insatser 
7 § Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service 
enligt 9 § 1–9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses 
på annat sätt. Personer som anges i 1 § 1 och 2 har, under samma förutsättningar, även rätt 
till insatser enligt 9 § 10. Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda 
levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till 
mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer 
som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Lag (2005:125). 
 
8 § Insatser enligt denna lag ska ges den enskilde endast om han eller hon begär det. Om 
den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i 
frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för honom 
eller henne. När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet 
att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets 
ålder och mognad. Lag (2010:480). 
 
8 a § I ett ärende som gäller insatser enligt 9 § har den enskilde rätt att muntligen vid besök 
lämna uppgifter inför nämnden, om det inte finns särskilda skäl mot det. Den enskilde ska 
underrättas om sin rätt enligt första stycket. Lag (2010:480). 
 
Insatserna för särskilt stöd och särskild service 
9 § Insatserna för särskilt stöd och service är 
 
1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och 
livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder, 
2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan 
assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. 
socialförsäkringsbalken, 
3. ledsagarservice, 
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4. biträde av kontaktperson, 
5. avlösarservice i hemmet, 
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov, 
8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som 
behöver bo utanför föräldrahemmet, 
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, 
10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig. Lag (2010:480). 
 
9 a § Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett 
begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder 
behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera 
med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade 
(grundläggande behov). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande 
behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte 
tillgodoses på annat sätt. Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har 
rätt till två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen 
(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m., eller hjälpmedel enligt hälso-och 
sjukvårdslagen (1982:763), har utretts. Lag (2012:930). 
 
9 b § Insatser enligt 9 § 2 avser tid efter det att den insatsberättigade har fyllt 65 år endast 
om 
1. insatsen har beviljats innan han eller hon har 
fyllt 65 år, eller 
2. ansökan om sådan insats inkommer till kommunen senast dagen före 65-årsdagen och 
därefter blir beviljad. 
 
Insatser enligt 9 § 2 får dock inte utökas efter det att den insatsberättigade har fyllt 65 år. 
Lag (2000:1030). 
STUDIEMATERIAL Block 2 i basutbildningen 
9 c § När ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 beviljats och assistans utförs av någon som är 
närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den insatsberättigade och som inte är 
anställd av kommunen, ska 
 
1. kommunen få besöka den insatsberättigade när det behövs för bedömningen av rätten till 
eller behovet av insatsen eller i övrigt för tillämpningen av denna lag, och 
2. Inspektionen för vård och omsorg få tillträde till bostaden för att inspektera assistansen 
enligt 26 d §. Vid inspektion enligt första stycket 2 gäller inte 26 e §. Om en myndighet vid 
upprepade tillfällen utan giltig anledning vägras besök eller inspektion enligt första stycket, 
får det ekonomiska stödet enligt 9 § 2 dras in eller sättas ned. För att stödet ska få dras in 
eller sättas ned krävs att den insatsberättigade har informerats om denna påföljd. Med 
närstående enligt första stycket avses make, sambo, barn, förälder och syskon samt deras 
makar, sambor och barn. Lag (2012:961). 
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9 d § Som kostnad för personlig assistans enligt 9 § 2 anses inte ersättning för assistans som 
utförs av någon 
 
1. som inte har fyllt 18 år, 
2. som är bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
3. som till följd av sjukdom, ålderdom eller liknande orsak saknar förmåga att utföra arbete 
om personlig assistent, eller 
4. på arbetstid som överstiger den tid som anges i 2-4 §§ lagen (1970:943) om arbetstid 
m.m. i husligt arbete, 5-10 b §§ arbetstidslagen (1982:673) eller kollektivavtal som uppfyller 
kraven i 3 § arbetstidslagen. Lag (2012:930). 
 
9 e § I insatserna enligt 9 § 5-8 och 10 samt i insatsen bostad med särskild service för vuxna 
ingår också omvårdnad. I insatserna bostad med särskild service för barn och ungdomar 
samt bostad med särskild service för vuxna ingår också fritidsverksamhet och kulturella 
aktiviteter. Lag (2012:930). 
 
Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. 
24 a § Var och en som fullgör uppgifter enligt denna lag ska medverka till att den verksamhet 
som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Lag (2010:430). 
 
24 b § Den som fullgör uppgifter i verksamhet enligt lagstiftning om stöd och service till vissa 
funktionshindrade ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får 
kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den 
som får eller som kan komma ifråga för insatser enligt sådan lagstiftning. 
Rapporteringsskyldigheten fullgörs 
1. i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet till den som bedriver verksamheten, och 
2. i övrigt till berörda nämnder som avses i 22§.Lag (2010:430). 
 
24 c § Den som enligt 24 b § ska ta emot rapporter ska informera den som fullgör uppgifter i 
verksamhet enligt lagstiftning om stöd och service till vissa funktionshindrade om de 
skyldigheter som han eller hon har enligt 24 a och b §§.Lag (2010:430). 
 
24 d § Den som, i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, enligt 24 b § ska ta emot 
rapporter ska informera berörd nämnd om de rapporter han eller hon har tagit emot. Lag 
(2010:430). 
 
24 e § Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, ska dokumenteras, 
utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål. Lag (2010:430). 
 
24 f § Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, ska 
snarast anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Den utredning som gjorts med 
anledning av det inträffade ska bifogas anmälan. 
STUDIEMATERIAL Block 2 i basutbildningen 
Anmälan ska göras av 
1. berörda nämnder som avses i 22 §, eller 
2. den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet. 
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Den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet ska informera berörda nämnder som 
avses i 22 § om anmälan. Lag (2012:940). 
 
24 g § Ytterligare bestämmelser om anmälnings och rapporteringsskyldighet finns i 14 kap. 1 
och 3 §§ socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2010:430). 
 
 
Socialtjänstlag (2001:453) 
Denna skrift innerhåller ej samtliga kapitel och paragrafer. Lagen i sin helhet finner du på 
riksdagen.se under dokument & lagar/ Socialtjänstlag. 
 
Särskilda målgrupper i lagen: 
• Barn och unga (5 kap. 1-3 §§) 
• Äldre människor (5 kap. 4-6 §§) 
• Missbrukare (5 kap. 9 §) 
• Människor med funktionshinder (5 kap.7-8 a §§): 
- möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra 
- meningsfull sysselsättning 
- bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av stöd 
- inrätta bostäder med särskild service 
- uppsökande verksamhet 
 
1 kap. Socialtjänstens mål 
1 kap. 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas 
1. ekonomiska och sociala trygghet, 
2. jämlikhet i levnadsvillkor, 
3. aktiva deltagande i samhällslivet.  
 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 
 
4 kap. Rätten till bistånd 
4 kap. 1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 
annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för 
sin livsföring i övrigt. […] Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva 
ett självständigt liv. Lag (2010:52). 

Lex Sarah 
Lex Sarah syftar till att komma till rätt med brister i verksamheten och förhindra att liknande 
missförhållanden uppkommer igen. 
Lex Sarah omfattar från och med den 1 juli 2011 all verksamhet inom socialtjänsten. Det 
innebär att var och en som är yrkesverksam inom socialtjänsten ska medverka till att den 
verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet och att den 
enskilde skyddas från missförhållanden. 
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Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagstiftningen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS, ska: 
 

• anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för 
missförhållanden till den som bedriver verksamheten 

• den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det 
rapporterade missförhållandet utan dröjsmål 

• den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, 
snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 
Med missförhållanden avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av 
försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit 
ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller 
psykiska hälsa. 
 
Exempel på vad ett missförhållande kan vara 
 

• fysiska övergrepp (hot, våld, olämpligt uppträdande, försummelser) 
• psykiska övergrepp (hot, bestraffningar, trakasserier och kränkningar) 
• ekonomiska övergrepp (stöld, förskingring, utpressning) 
• sexuella övergrepp (verbala kränkningar och sexuella gränsöverskridanden) 
• brister i bemötande (delaktighet, integritet, respekt) 
• brott mot sekretesslagen 
• brister i informationsöverföring, samarbete, samverkan (intern, extern) 
• överskriden handläggningstid 
• brister i rättsäkerhet (avsaknad av beslut, utebliven besvärshänvisning) 
• brister i dokumentation (avsaknad av, felaktig) 
• brister i beviljad insats (ej utförd insats eller felaktigt utförd insats) 
• brister i uppföljning 
• dödsfall som kan ha samband med ej utförd insats 

 
Hur rapporterar man missförhållanden? 
Information om missförhållandet lämnas i första hand till närmaste chef för att denna ska 
ges möjlighet att vidta omedelbara åtgärder. Om den som är ansvarig för verksamheten själv 
berörs av innehållet eller inte rättar till missförhållandet skickas rapporten av den 
anställde/den som rapporterar, till socialt ansvarig samordnare (SAS). En rapportering enligt 
lex Sarah görs på en blankett som finns på intranätet där det tydligt ska anges vad ärendet 
gäller och vilka åtgärder som eventuellt vidtagits. Länk till blanketten och till rutinen för 
rapportering av missförhållanden enligt lex Sarah finns på: 
www.intranet.umea.se/lexsarah  
 

Lex Maria 
Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas Lex Maria. 

http://www.intranet.umea.se/lexsarah
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Socialnämnden har delegerat till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) att göra anmälan 
enligt Lex Maria. 
 
Exempel på händelser som bör anmälas till MAS är: 

• Förväxling och feldosering av läkemedel 
• Utebliven, fördröjd eller felaktigt utförd undersökning, vård och behandling 
• Brister i rutiner eller efterlevnad av rutiner 
• Otillräcklig eller felaktig information till boende eller närstående 
• Otillräcklig eller vilseledande instruktion eller information till mottagande 

boendeenhet 
• Fallskador som lett till allvarliga konsekvenser för personen och som föranletts av 

brister i samband med undersökning, vård eller behandling, 
• Utebliven eller fördröjd undersökning, diagnos, vård, behandling eller rehabilitering 

som varit motiverad enligt vetenskap och beprövad erfarenhet 
• Tidigare okända eller mindre kända skador eller risker vid tillämpningen av metoder 

eller rutiner som är i allmänt bruk, 
• Skador som förorsakats av brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i 

samarbetet mellan olika vårdenheter 
 
Avvikelsehantering 
Avvikelser är negativa händelser som medfört eller skulle ha kunnat medföra risk eller skada 
för brukaren. Händelserna bedöms vara av lindrigare art än ett missförhållande och kan ha 
skett medvetet eller omedvetet. Avvikelsehantering omfattar rutiner för att identifiera, 
dokumentera och rapportera negativa händelser samt att förebygga och förhindra att 
liknande händelser upprepas. 

Vem ska rapportera avvikelser? 
All personal som är verksam i socialtjänsten ska rapportera avvikelser enligt Socialtjänstlagen 
(2001:453) (SoL), Lag (1993:387) om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL), i första hand till närmaste chef. 
 
Det finns en avvikelsehanteringsrutin i Umeå kommun som ska följas. Den hittas på 
intranätet under Stöd och omsorg/Ledning och styrning/Stab/Socialt ansvarig samordnare - 
SAS. 
 
  

http://www.intranet.umea.se/varaegnasidor/vuxna/gemensamt/ledningochstyrning/stab/socialtansvarigsamordnaresas.4.12595c8d13721c45601caba.html
http://www.intranet.umea.se/varaegnasidor/vuxna/gemensamt/ledningochstyrning/stab/socialtansvarigsamordnaresas.4.12595c8d13721c45601caba.html
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Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser 
I detta kapitel kommer vi att fokusera på konsekvenser av funktionsnedsättningar. Gemensamt för 
många av dem är den kognitiva nedsättningen. Nedan finns fakta kring några av de vanligaste 
förekommande funktionsnedsättningarna och dess konsekvenser i vardagen.  
 
Fakta är hämtad från rekommenderade webbsidor och för mer fördjupad fakta och 
information kan du läsa vidare på dessa sidor.  

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
Med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar menas svårigheter som har sin grund i hur 
hjärnan arbetar och fungerar. De ger sig till känna under barndomen och påverkar individens 
vardag. Gemensamma drag är inlärningsproblem och svårigheter i det sociala samspelet, 
men det råder stora variationer när det gäller graden av störning och hur den kommer till 
uttryck.  
Den sammanfattande beteckningen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar används idag 
för diagnoser och tillstånd såsom ADHD, Tourettes syndrom, autism, Aspergers syndrom och 
språkstörningar. Funktionsnedsättningarna är närbesläktade och överlappar ofta varandra. 

Svårigheter kopplat till Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
Många av dem som får en neuropsykiatrisk diagnos har större problem än andra inom 
följande områden:  

• att reglera sin uppmärksamhet  
• impulskontroll och aktivitetsnivå  
• att samspela med andra människor  
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• inlärning och minne  
• att uttrycka sig i tal och skrift  
• kontrollera motoriken  

 
När svårigheterna är så stora att de kraftigt påverkar individens utveckling och möjligheter 
att fungera i samhället blir de en funktionsnedsättning.  

ADHD & ADD  
ADHD är egentligen ett samlingsnamn som även omfattar ADD och DAMP. ADD är ADHD 
utan hyperaktivitet med tyngdpunkt på uppmärksamhetsproblem. DAMP är ADHD i 
kombination med DCD (Developmental Coordination Disorder). DCD kännetecknas av stora 
motorikproblem och ibland perceptionsproblem. Personer med ADHD har ofta även andra 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom Tourettes eller Asperger. Det är också 
vanligt med inlärningssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.  
 
ADHD yttrar sig på olika sätt hos olika individer och under olika tidpunkter i livet. Svårighets-
graden och typen av problem varierar från person till person.  
 
Kärnsymtom på ADHD:  
 

• Uppmärksamhetsproblem  
Kan visa sig genom till exempel koncentrationssvårigheter, slarvighet, glömskhet och 
lättstördhet. Många blir lätt uttråkade och har svårt att slutföra saker som de inte är 
väldigt intresserade av.  

 
• Impulsivitet  

Kan visa sig genom starka och svårkontrollerade känsloreaktioner, dålig förmåga att 
lyssna på andra och svårigheter att hantera ostrukturerade situationer som kräver 
reflektion och eftertanke. Hos en del leder impulsiviteten även till motorisk 
klumpighet.  

 
• Överaktivitet  

Handlar egentligen om svårigheter med att reglera aktivitetsnivån efter det man gör, 
så att den antingen är för låg eller för hög. Svårigheter att varva ner och sitta still kan 
varvas med extrem passivitet och utmattning. Överaktiviteten hos barn är ofta fysisk, 
hos vuxna visar den sig bland annat genom påtaglig rastlöshet och sömnproblem.  

 
En del personer med ADHD har bara ett av kärnsymtomen medan andra har flera. Personer 
med ADHD+DCD har dessutom problem med motorikkontroll och ibland perception. 
Personer med ADD har lägre aktivitetsnivå än normalt. 

Autismspektrumtillstånd 
Begreppet autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för flera olika tillstånd med 
gemensamma begränsningar inom de tre områdena social interaktion, kommunikation och 
föreställningsförmåga. Något som innebär begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i 
beteenden, intressen och aktiviteter som är en del av dessa personers problematik. 
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Autismspektrumet omfattar diagnoserna autism, Aspergers syndrom, atypisk autism och 
desintegrativ störning.  

Autism 
Autism är en medfödd eller tidigt förvärvad genomgripande funktionsnedsättning, vars 
symtom visar sig före tre års ålder. Det är fler pojkar än flickor som får diagnosen. Personer 
med autism har svårigheter med social interaktion, något som märks redan vid låg ålder. 
Brist på ömsesidighet och nedsatt förmåga att leva sig in i andra människors perspektiv är 
huvudproblemet. 
 
Några mycket vanliga tillkommande svårigheter är utvecklingsstörning, epilepsi, syn- och 
hörselnedsättningar samt talsvårigheter. Andra vanliga symtom är avvikande 
sinnesreaktioner, avvikande aktivitetsnivå, avvikande ätbeteende, självskadande beteende, 
tics och sömnavvikelser Uppskattningsvis 80 procent av de individer som får diagnosen 
autism har en IQ under 70. 

Asperger 
Aspergers syndrom beskrivs ofta som autism hos personer med normal eller hög begåvning 
men utan de omfattande kommunikativa svårigheterna som finns vid autism. Symtomen på 
Aspergers syndrom visar sig också senare än vid autism. Ofta blir problemen tydliga först i 
förskoleåldern då barnets annorlunda sociala beteende blir tydligt, men det kan också dröja 
längre än så innan omgivningen reagerar och en utredning påbörjas. Medelåldern för 
diagnos av Aspergers syndrom är 8-11 år. Många personer med Aspergers syndrom har haft 
diffusa problem under hela sin uppväxt och får sin diagnos först i vuxen ålder, ofta efter 
åratal av personligt lidande och utanförskap. Det är framför allt inom två områden som 
funktionsnedsättningen innebär svårigheter: social interaktion samt föreställningsförmågan, 
som påverkar beteende, fantasi och intressen. 

Atypisk autism 
En person kan ha symtom inom autismspektrumet men inte uppfylla alla kriterier för att få 
diagnosen autism eller Aspergers syndrom. Då kan diagnosen istället bli atypisk autism, 
autismliknande tillstånd eller genomgripande störning i utvecklingen utan närmare 
specifikation.  

Autistiska drag  
Atypisk autism ska inte blandas samman med autistiska drag. När en person inte uppfyller 
kriterierna för någon diagnos inom autismspektrumet, men har en begränsad förmåga till 
social interaktion, kommunikation och/eller föreställningsförmåga brukar man tala om 
autistiska drag. Autistiska drag är inte en egen diagnos, utan en komplettering till en annan 
diagnos, exempelvis utvecklingsstörning. 
 

Intellektuell funktionsnedsättning  
Att ha en utvecklingsstörning innebär att man har svårt att tänka abstrakt, det vill säga 
tankar om sådant som inte finns i verkligheten, och att komma ihåg saker. Det tar längre tid 
att lära sig och att förstå olika saker. Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning, inte 
någon fysisk eller psykisk sjukdom. Det går inte att bota en utvecklingsstörning, men man 
kan hitta sätt som gör det lättare att leva. Det är ganska vanligt att man samtidigt med 
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utvecklingsstörningen har sjukdomar, till exempel epilepsi, eller andra 
funktionsnedsättningar som till exempel autism eller hörsel- eller synnedsättningar.  
 
En utvecklingsstörning innebär att man har nedsatt intelligens, och också sämre förmåga 
inom minst två av följande tre områden:  

• Teoretisk förmåga - det vill säga hur man klarar av att läsa, skriva, räkna och annat 
som man tränar i skolan.  

• Social förmåga - till exempel hur man kan umgås med andra.  
• Praktisk förmåga - hur man klarar aktiviteter i det dagliga livet som till exempel att 

äta, tvätta sig, klä sig och städa.  
 

Många möjliga orsaker 
En utvecklingstörning kan uppstå av många olika orsaker. Hur omfattande funktions-
nedsättningen är beror på vad som är orsaken, eller hur stor hjärnskadan är och var i hjärnan 
den sitter.  
 
Många gånger går det inte att avgöra vad som har orsakat en utvecklingsstörning, men 
nedan följer några orsaker:  
 

• Ärftlighet  
Vissa skador på olika gener kan göra att man får en utvecklingsstörning. Vid så kallad 
recessiv ärftlighet kan en person ha skador på gener utan att det visar sig hos honom 
eller henne. Om båda föräldrarna har detta anlag och barnet därför får den skadade 
genen i dubbel upplaga, leder det olika sjukdomar som kan ge en 
funktionsnedsättning.  

Det så kallade Fragil X-syndromet är en ärftlig orsak till utvecklingsstörning. 
Syndromet orsakas av en förändring av ett arvsanlag i X-kromosomen och det är 
oftast pojkar som får funktionsnedsättningen.  

 
• Orsaker under fostertiden  

I fosterstadiet uppstår ibland skador i celldelningen, och en del eller alla celler kan få 
för många eller för få kromosomer. Downs syndrom är den vanligaste 
kromosomavvikelsen som leder till utvecklingsstörning. Barn som får diagnosen 
Downs syndrom har en kromosom för mycket, kromosom 21. Downs syndrom är 
sällan ärftligt. 
 
Ny forskning har också visat att så kallade genmutationer, det vill säga sjukliga 
förändringar av arvsanlagen, kan uppkomma under graviditeten. De kan orsaka 
framför allt svår utvecklingsstörning. Dessa genmutationer är inte ärftliga. 
 
Om man är gravid och dricker alkohol kan det skada fostret och utvecklingen av 
fostrets hjärna. Det kan leda till en utvecklingsstörning eller svåra inlärningsproblem. 
Vissa mediciner och narkotika kan också göra att fostret får en skada. 
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Andra orsaker till hjärnskada under fostertiden som kan leda till utvecklingsstörning 
är om mamman får en mer ovanlig infektion, såsom röda hund. Om fostret får en 
blodpropp eller blödning i hjärnan, eller skadas av för lite näring från moderkakan, 
kan det också leda till utvecklingsstörning. 

 
• Skador under och efter förlossningen  

Förlossningen och problem som uppstår den närmaste tiden efter födelsen kan göra 
att barnet får en hjärnskada. Exempel på det är syrebrist före eller under 
förlossningen på grund av problem med moderkakan eller navelsträngen. 

 
• Svält och understimulans  

I fattiga länder och i länder som inte är så utvecklade, många gånger där krig pågår, 
förekommer att barn på grund av undernäring och svält, men även brist på jod, får 
hjärnskador som ökar risken för utvecklingsstörning. Detsamma gäller om ett barn 
inte får den medicinska vård eller psykiska stimulering som han eller hon behöver.  

 
Lindrig, måttlig eller svår utvecklingsstörning  
Utvecklingsstörning brukar delas in i lindrig, måttlig och svår. En lindrig utvecklingsstörning 
märks ibland inte förrän i skolåldern då det ställs högre krav på barnen. Hos ett barn med 
måttlig eller svår utvecklingsstörning är funktionsnedsättningen tydlig redan under 
spädbarnsåren och påverkar barnets hela utveckling. Om man har en svår 
utvecklingsstörning har man ofta flera funktionsnedsättningar. En svår utvecklingsstörning i 
kombination med ett svårt rörelsehinder brukar kallas flerfunktionshinder. 

Barn med utvecklingsstörning 
Ett barn med enbart utvecklingsstörning kan utvecklas på ett liknande sätt som andra barn 
inom en rad områden, till exempel rörelseförmåga, tankeförmåga, språk, förmåga att 
uttrycka känslor och social förmåga. Men utvecklingen är långsammare och når inte lika 
långt som hos de flesta andra barn.  
 
Skillnaderna mellan ett barn med utvecklingsstörning och ett barn som utvecklas som 
vanligt, ökar med åldern. Ett barn med utvecklingsstörning har samma behov och känslor 
som andra, men uttrycker sig ofta annorlunda, till exempel mer direkt eller långsammare. 
Barnet är ofta beroende av direkta upplevelser för att förstå. Det innebär att barnet behöver 
uppleva saker konkret och behöver särskild träning för att lära sig vissa saker. Om barnet till 
exempel får ett tydligt bildmaterial som förklaring brukar det hjälpa mycket. Barnet behöver 
också mycket stöd och uppmuntran från vuxna.  

Om man är vuxen och har en utvecklingsstörning 
Om man har en svår utvecklingsstörning kan man inte tala utan visar vad man känner och 
vad man vill med kroppen, rösten och ansiktsuttrycket. Man behöver hjälp av människor 
som man känner för att bli förstådd. 
 
Om man har en måttlig utvecklingsstörning kan man oftast tala och förstå sådant som är 
enkelt och hör ihop med vardagslivet. Man behöver stöd av människor som ser till att man 
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har det bra och hjälper till med till exempel mat, kläder, tider och hur man ska använda 
pengar. 
 
Om man har en lindrig utvecklingsstörning kan man bo själv i egen lägenhet. Man kan läsa 
texter som är skrivna på ett enkelt språk. Man förstår pengar men kan ändå ha svårt att 
räkna ut vad de ska räcka till. Man klarar mycket själv men behöver till viss del hjälp och 
stöd.  

Downs syndrom  
Downs syndrom är den vanligaste kromosomstörningen som leder till utvecklingsstörning. 
Det föds omkring 120 barn med Downs syndrom i Sverige varje år. Det motsvarar ett barn 
med Downs syndrom på ca 800 födslar. Diagnosen Downs syndrom sätts direkt på BB. Med 
ordet syndrom menas att det finns en grupp av symptom eller avvikelser som i stor 
utsträckning förekommer tillsammans. Vid misstanke om detta, används en lista med 20 
kännetecken, så kallade Halls kriterier. Om man finner 12 kännetecken är diagnosen klar. För 
att vara helt säker på diagnosen tas ett blodprov för att se vilken form av kromosomav-
vikelse som barnet har. Den vanligaste formen är att det finns en hel extra kromosom 21, 
som kallas trisomi 21.  
 
Den extra kromosomen som personer med Downs syndrom har, påverkar framförallt hjärn-
ans utveckling. Det är detta som ger upphov till själva utvecklingsstörningen. Dessutom 
brukaren rad andra organ och system i kroppen påverkas. Vanliga medicinska åkommor är 
underfunktion i sköldkörteln, hjärtfel, infektionskänslighet, synfel och hörselnedsättning. 
 
Barn med Downs syndrom har ett antal yttre kännetecken gemensamma men alla är olika 
individer med egna personligheter. Det begåvningsmässiga funktionshindret leder till 
svårigheter med abstrakt tänkande. Det tar längre tid för barnen att lära sig och att förstå 
olika saker men känslor och allmänmänskliga behov berörs inte av funktionshindret. Hjär-
nans utveckling sätter en gräns för vad som är möjligt för personen att klara av men träning, 
erfarenheter, upplevelser och anpassning av miljön ger möjlighet till ökad förmåga och 
delaktighet. Barn, ungdomar och vuxna med Downs syndrom har sinsemellan stora 
variationer i sin psykiska och sociala funktionsförmåga. De flesta har ett 
begåvningshandikapp som mestadels är lindrigt eller måttligt.  
 
Personer med Downs syndrom lever idag betydligt längre än tidigare. Medellivslängden är 
nu närmare 60 år jämfört med endast några år i början av 1900-talet. Denna positiva 
utveckling medför dock åldersrelaterade risker för ohälsa. Många tecken finns på för tidigt 
åldrande hos personer med Downs syndrom såsom tidig demensutveckling och grå starr.  
 

Fysisk funktionsnedsättning  

Ryggmärgsbråck  
Ryggmärgsbråck är en komplicerad och sammansatt diagnos och variationen inom 
diagnosgruppen är stor. Några har få och små funktionshinder medan andra har stora fysiska 
och/eller kognitiva svårigheter. Ryggmärgsbråck är en medfödd kotmissbildning och 
bråckbildning som uppstår under vecka 3-4 i fostrets utveckling. Orsaken är bristande 
slutning av ryggmärgskanalen. 
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Missbildningen kan vara lokaliserad var som helst utmed ryggraden men vanligast är över 
ländryggen. Slutningsdefekten kan förekomma i olika grader men den mest vanliga formen 
är myelomeningocele, MMC. MMC innebär att ryggmärgshinnorna som omsluter 
ryggmärgen tränger ut och bildar en synlig bråcksäck på barnets rygg. Detta kallas i dagligt 
tal ryggmärgsbråck.  

Hydrocefalus  
80–90 % av alla med ryggmärgsbråck föds med hydrocefalus eller utvecklar sådan under de 
första levnadsveckorna. I hjärnans centrum finns ett system av hålrum, ventriklarna. Där 
bildas en vätska som normalt sprider sig över hjärnan och nedåt runt ryggmärgen för att till 
sist sugas upp av hjärnhinnorna. Om det finns ett hinder som gör att vätskan inte kan 
dräneras från ventriklarna uppstår vad som kallas hydrocefalus. Då samlas för mycket vätska 
och trycket ökar i hjärnan.  
 
För att reducera trycket opererar neurokirurgen ofta in en slang (shunt). Shunten läggs in 
och leder vätskan från ventriklarna förbi hindret till bukhålan eller i sällsynta fall till hjärtat.  

Motoriska komplikationer 
Nerverna som går ut från ryggmärgen vid bråckområdet och nedanför är helt eller delvis 
förstörda vilket resulterar i muskelsvaghet eller förlamning. Vilka muskler som drabbas beror 
på var i ryggraden bråcket sitter. Vid ett högt bråck är fler muskler påverkade än vid ett lågt. 
Det är vanligt att barnet föds med felställningar i fötter, höfter och rygg. 
 
Andra vanliga komplikationer är:  

• Dålig cirkulation i benen och ökad risk för benbrott  
• Fjättrad märg d.v.s. nervvävnad har växt fast i bråcket  
• Störd funktion i urinblåsa/tarm  
• Känselbortfall  
• Latexallergi  
• Försämrad handfunktion  
• Svårigheter med att samordna synintryck  

 

Kognitiv påverkan  
De kognitiva svårigheter som följer en shunt-behandlad hydrocefalus eller andra skador i 
hjärnan innebär att man kan ha svårt att överblicka situationer, orientera sig och tolka vad 
som händer. Det kan också medföra att barnet har svårt att ta egna initiativ till aktivitet, lek 
och socialt samspel. Att ha svårt med uppfattningen av tid kan leda till oro och osäkerhet. 
Det är vanligt att personen har svårt att “plocka fram ur minnet” vad det lärt sig och det blir 
krångligt att få ihop en sammanhängande berättelse eller beskrivning av vad man gjort eller 
hört.  
 
Att hålla kvar uppmärksamheten är en annan svårighet som gör att man inte “hör” en 
instruktion och även kan ha svårt att lyssna på någon annan. Med åren blir kanske 
oförmågan att planera och organisera sin tillvaro det mest framträdande och besvärande 
problemet. Något som blir ett hinder vid självständighetsutvecklingen.  
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Cerebral pares  
Personer med diagnosen cerebral pares (CP) är en mycket heterogen grupp med varierande 
svårigheter och behov. Grunden för CP är dock alltid en motorisk funktionsnedsättning på 
grund av en “engångsskada” i hjärnan, det vill säga en skada som inte beror på någon 
fortskridande hjärnsjukdom, och som inträffat före två års ålder. Man kan också ha en rad 
andra svårigheter som på ett avgörande sätt påverkar förmågan till aktivitet och känsla av 
delaktighet i vardagslivet såsom: epilepsi, nedsatt känsel, kognitiva svårigheter samt 
problem med kommunikation, perception, ät- och näringsproblem och beteende.  

Motorik  
CP-skadan kan leda till bristande motorisk planering, svårigheter med att planera och isolera 
rörelser och nedsatt balansförmåga vilket kan försvåra vid olika aktiviteter i det dagliga livet. 
För att aktivt kunna delta i exempelvis en måltid krävs det god balans i sittande vilken aktivt 
måste justeras då kroppstyngden förflyttas i och med att armarna sträcks fram mot tallriken. 
Personen måste också aktivera rätt muskler vid rätt tidpunkt och i rätt ordningsföljd för att 
gaffeln med mat ska kunna föras till munnen.  

Kognitiva svårigheter  
Begåvningsnivåerna varierar för personer med cerebral pares. Många personer med cp har 
oavsett begåvningsnivå problem med koncentration, korttidsminne och struktur. Det är 
vanligt med bristfälliga exekutiva funktioner, det vill säga hur man planerar och fullföljer en 
aktivitet. Perceptuella brister, det vill säga hur man tar in och tolkar intryck via de olika 
sinnena (syn, hörsel, känsel osv) påverkar också den kognitiva förmågan. Orsaken till dessa 
svårigheter kan vara såväl ursprungsskadan som brist på erfarenhet.  
 

Neurologiska sjukdomar  
Demens  
Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärn-
skador. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. 
Vanligen försämras minnet och förmågan att planerna och genomföra vardagliga sysslor. 
Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra s k kognitiva förmågor som 
påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra 
sjukdomsbilden. Symtomen leder till att personer med demens har svårt att klara sin tillvaro 
utan stöd från närstående. 
 

Symtom  
Vid demens försämras minne, språk och andra förmågor kopplade till vårt intellekt, det man 
på fackspråk kallar kognitiva förmågor. Men demenssjukdomen påverkar den drabbade även 
på andra sätt. Vid sidan av kognitiva symptom förekommer en rad andra symptom som är 
mer eller mindre vanliga under sjukdomsförloppet.  

• Psykiatriska symptom  
• Beteendemässiga symptom 
• Kroppsliga symptom 
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Minnessystem  
Glömska är nog det som folk i allmänhet mest förknippar med demens. Minnesproblem 
tillhör också de symptom som visar sig allra först. Men det finns olika minnessystem och 
vissa försämras snabbare än andra. I hjärnans tinninglober sitter hippocampus som används 
för att bilda nya minnen. När en person med demens har glömt bort att hon ätit lunch för en 
timme sedan beror det på att just hippocampus skadats – vid Alzheimers sjukdom sker detta 
i ett tidigt skede.  
 
Samma person som glömt bort sin lunch kan istället berätta målande om bröllopsresan till 
Frankrike för 50 år sedan. I båda fallen söker man information i det episodiska minnet, hjär-
nans lagerutrymme för episoder och händelser man själv varit involverad i. Men eftersom 
demenssjukdomen först drabbar förmågan att bilda nya minnen är det främst händelser från 
och med insjuknandet som den sjuke glömmer bort – det episodiska minneslagret fylls ju 
inte längre på. Vid medelsvår demens försämras episodiska minnet ytterligare. Den sjuke har 
allt svårare att plocka fram även gamla minnen. Minnesbilder från tiden då personen var 20–
30 år brukar leva kvar längst.  
 
Medan det episodiska minnet drabbas tidigt klarar sig andra minnessystem bättre. Korttids-
minnet och medvetandet försämras ofta senare i demensutvecklingen. Även det semantiska 
minnet fungerar länge ganska bra. Det är ett slags kunskapsämne som används för att 
komma ihåg namnet på veckans dagar, Sveriges huvudstad och var besticken ska ligga på 
matbordet. Bristerna i det semantiska minnet kan länge kompenseras med lite hjälp från 
omgivningen. En enkel ledtråd, som att peka på gaffeln när bordet dukas, kan göra att den 
sjuke hamnar på rätt spår och klarar av att utföra en syssla. Längre fram i 
demensutvecklingen sker en mer uttalad försämring av både korttidsminnet och det 
semantiska minnet.   

Kognitiva symptom  
Våra kognitiva förmågor är knutna till vårt tänkande och intellekt. Kognitiva symptom – det 
vill säga en försämring av minne, språk och tidsuppfattning – är typiska för demens-
sjukdomarna. Symtomen kan skilja sig en hel del mellan olika demenssjukdomar men även 
mellan olika personer med samma sjukdom. Olika kognitiva symptom kan också vara mer 
eller mindre framträdande under olika delar av sjukdomsförloppet.  

Multipel skleros - MS  
MS ger många olika symptom. Det som kännetecknar MS är att olika områden av centrala 
nervsystemet påverkas under sjukdomens förlopp och att symptomen därför varierar på en 
mängd olika sätt beroende på var i centrala nervsystemet inflammationerna uppstår. Ofta 
kommer flera symptom samtidigt.  
 
Exempel på vanliga symptom:  

• Spasticitet - vilket betyder att musklerna är spända och svaga och att rörligheten är 
nedsatt. Vid MS är det spasticiteten i benen som dominerar.  

• Förändringar i känseln på huden, som pirrningar eller domningar  
• Balanssvårigheter  
• Synbesvär  
• Nedsatt kontroll över urinblåsan  
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• Trötthet  
• Humörsvängningar  
• Koordinationsstörningar och skakningar  
• Värk  
• Talsvårigheter  
• Sexuell dysfunktion  
• Depression  
• Kognitiva problem såsom bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, 

minnesförlust och bristande omdöme. Ungefär hälften av alla med MS upplever 
kognitiva problem. Patienten själv är kanske omedveten om förändringar, det är ofta 
familjemedlemmar eller vänner som lägger märke till det först. Kognitiva problem 
uppstår om skador utvecklas i de delar av hjärnan som har hand om 
informationsprocesser.  

 
I början av sjukdomen är det vanligt att symptom från olika delar av det centrala nervsyste-
met kommer och går i form av skov. Skoven uppträder i genomsnitt en gång per år i ett tidigt 
skede och därefter med längre mellanrum. Ett skov kan utvecklas akut under loppet av några 
minuter, men det är vanligare att det utvecklas under några timmar eller några dagar. 
Symptomen varierar mer från dag till dag än någon annan sjukdom i centrala nervsystemet. 
Redan i det tidiga stadiet av sjukdomen finns dock ofta mer varaktiga, ospecifika symptom 
som oförklarad trötthet eller depression. Tröttheten kan under sjukdomsförloppet upplevas 
som det mest invalidiserande symptomet.  

Förvärvade hjärnskador  
Man beräknar att i Sverige årligen ca 70.000 människor överlever en förvärvad hjärnskada. 
Med förvärvad hjärnskada menas en skada som inte är medfödd eller har uppstått under de 
första barnaåren.  
 
Vanligen drabbar skadan vid ett tillfälle, till exempel vid yttre våld eller slaganfall. Tumörer, 
infektioner och syrebrist efter drunkning eller hjärtstopp eller sockerbrist vid insulincoma är 
andra orsaker. Blödningar från kärlmissbildningar, till exempel pulsåderbråck, kan också 
nämnas. Symtom liknande dem man får vid förvärvad hjärnskada kan ses även vid andra 
sjukdomar i hjärnan. I denna framställning begränsar vi oss dock till förvärvad hjärnskada där 
de vanligaste orsakerna är:  
 

• Traumatisk hjärnskada  
I Sverige drabbas varje år ca 22 500 personer av traumatiska hjärnskador efter våld 
mot huvudet. Mest drabbade är yngre män men även äldre människor är 
överrepresenterade. De vanligaste orsakerna till traumatisk hjärnskada är 
trafikolyckor, fallolyckor och misshandel. Skadan orsakar tryck mot eller slitning av 
hjärnvävnaden. Man kan också få skador påhjärnans blodkärl med blödningar som 
följd. Skadan kan variera från mycket lindrig och snabbt övergående efter lätt 
hjärnskakning, till mycket svår där den drabbade aldrig återfår medvetandet.  
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• Slaganfall/Stroke  
Slaganfall, eller stroke som det heter på engelska, är den vanligaste orsaken till 
hjärnskada med kvarstående men och den vanligaste orsaken till lång sjukhusvård. 
Symtomen kan variera från mycket lindriga, ibland övergående till mycket svåra där 
den drabbade blir helt hjälpberoende. Slaganfall orsakas av propp i eller blödning 
från något av hjärnans blodkärl. Propp är vanligast och förekommer i ca 80 % av 
fallen. Vid propp får man en hjärninfarkt på grund av att blodförsörjningen till en del 
av hjärnan stängs av. Vid blödning får man en skada på grund av blodets tryck mot 
hjärnvävnaden. 

Hur kan en hjärnskada yttra sig?  
När vår hjärna drabbas av en skada påverkas vår förmåga att uppfatta och förstå oss själva 
och vår omgivning. Det vi kan kalla för det specifikt mänskliga egenskaperna, som gör att vi 
kan uppfatta oss som just människor. Hjärnan är den del av vår kropp som hanterar intryck 
inifrån oss själva och utifrån vår miljö. När vi utsätts för påfrestningar och ställs inför 
problem, hjälper hjärnan oss att ta in och bearbeta dessa så att vi kan finna en väg att klara 
av dem.  
 
En hjärnskada kan ge många olika funktionsnedsättningar. Dessa kan vara både synliga och 
osynliga oavsett var i hjärnan skadan sitter. Allt från tydliga motoriska och sensoriska 
bortfall, till koncentrationssvårigheter, minnesproblem, ökad uttröttbarhet, svårigheter att 
hålla flera bollar i luften, irritabilitet, känslighet för ljud och ljus. Nedstämdhet i olika grad är 
också vanligt men även upprymdhet förekommer. Många får problem med att hålla inne 
sina känslor, man blir lättrörd, gråter ibland utan anledning. 
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Bemötande och förhållningssätt 
Bo Hejlskov Elvén är legitimerad psykolog och arbetar med föredrag och rådgivning kring 
hantering av problemskapande beteende utifrån låg-affektiva metoder. I sin bok 
Problemskapande beteende definierar han problemskapande beteenden på följande sätt: 
 
Oftast definieras problemskapande beteende utifrån beteendet. Det kan vara våld, 
skadegörelse, glåpord eller självskadande beteende. De flesta pedagogiska och psykologiska 
metoder som har utvecklats kring problemskapande beteende har därför fokus på att ändra 
beteendet. Det har tyvärr visat sig att det är svårt och tar tid att ändra beteende hos brukare 
med neuropsykiatriska funktionshinder eller utvecklingsstörning, om fokus är just på 
beteendet. 
 
Bo definierar problemskapande beteende som beteende som upplevs som problem av 
personalen. Det är inte brukaren som har ett upplevt problem. Därför beror det på 
personalens metoder och känsla av säkerhet om ett beteende är problemskapande. 
Dessutom uppstår beteende aldrig i ett vakuum, allt beteende uppstår i samspel med 
omgivningen. 
 
Det innebär att det enklaste sättet att jobba med problemskapande beteende är att få 
personalen att kunna hantera beteendet. Om man kan hantera problemskapande beteende 
är det inte längre problemskapande och man påverkar inte längre brukarens beteende 
negativt på samma sätt som innan. Det har dessutom visats i forskning att det innebär att 
beteendet ändras fortare än om fokus är på beteendet i sig. 
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För att fördjupa dig inom området Bemötande kan du läsa mer i boken Problemskapande 
beteende av Bo Hejlskov Elvén. 

Intervjuer  

Caisa, syster  
Beskriv kort vem du är:  
Jag är 23 år (24 i år), pluggar statsvetenskap C på Umeå universitet och tar min politices 
kandidatexamen i juni i år. Jag har en yngre “normalstörd” bror och en äldre storasyster med 
downs syndrom. Jag, min lillebror och syrran har flyttat hemifrån, men bor alla i Umeå - 
mamma och pappa bor kvar på Teg. Jag har jobbat som ledsagare åt min syster ett kort tag 
under min gymnasietid, vi tränade och hade kul. Jag har utöver det jobbat en hel del inom 
handikappomsorgen som personlig assistent och boendehandledare Jag har även varit lite 
involverad i FUB:s styrelse.  
 
Vad är viktigt för dig i personalens bemötande/förhållningssätt gentemot dig som anhörig?  
Det är viktigt att personalen inger förtroende, men även att personalen är glad och trivs på 
jobbet - det brukar smitta av sig! Det är även viktigt att man inte “klistrar på” ett leende, 
bara att försöka vara så naturlig som möjlig. I början på en relation med ny personal tycker 
jag att det är viktigt att man presenterar sig själv. Det ska vara lätt att komma i kontakt med 
personalen. 
 
Vad får dig att känna dig trygg med det arbete/stöd personalen utför?  
Det är som är viktigt är att man känner att personalen genuint bryr sig om personerna som 
de är ett stöd för och speciellt viktigt att de verkligen har kunskap om personernas 
funktionshinder.  
 
Att personalen respekterar den personliga integriteten och har tydliga rutiner, allt ifrån 
vikarieanskaffning, semesterplanering till medicindelegering samt att personalen ringer till 
mamma/pappa/syskon om det är någonting som de funderar över och planerar in roliga 
aktiviteter under midsommar, nyårsafton, helger, sommaren. Att personalen följer med och 
är närvarande/aktiva på veckans alla dagar och har koll på vart deras brukare befinner sig 
och vem de umgås med.  
 
Trygghet för mig är att viss personal har stannat kvar länge, att min syster verkligen känner 
personerna som arbetar med henne. Det är även kul om det kommer in ny personal ibland, 
som kommer med roliga aktiviteter och ett annat synsätt  
 
Hur skulle du beskriva ett professionellt bemötande?  
Det beror helt på situationen. Det viktiga är att hälsa, förklara vem man är och vad man har 
för arbetsuppgift. Se den anhöriga eller brukaren i ögonen och visa på att man ser den 
personen. Att vara lugn och trygg i sitt sätt, ha kontroll på situationen.  
 
Har du något tips och råd till personal vad gäller bemötande/förhållningssätt?  
Ett tips är att träffa de anhöriga och brukaren över en fika och presentera sig. Det är en gest 
som jag tror att väldigt många anhöriga skulle uppskatta, att bjuda in de anhöriga för att visa 
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upp vem man är och vilka som arbetar med deras familjemedlem. Känns det för spänt eller 
obehagligt att sitta själv med en hel familj, så kan man kanske bjuda in någon familjemedlem 
till en gemensam aktivitet som görs på boendet eller med brukaren. Under den här träffen 
kan lära känna varandra lite, få en känsla om hur de anhöriga vill ha sin relation med 
personalen.  
 
Lena, mamma och god man  
Beskriv kort vem du är:  
Jag är mamma och God man till en tjej på 27 år. Hon har Downs syndrom och Autism. Hon är 
yngsta barnet i familjen och flyttade sist hemifrån - och är följaktligen den det varit svårast 
att släppa iväg. Hon har haft personlig assistans i 7 år, först 2 år i vårt hem och sen i sin egen 
lägenhet 5 år.  
 
Vad är viktigt för dig i personalens bemötande/förhållningssätt gentemot dig som anhörig?  
Jag vill känna mig delaktig i min dotters liv. Jag vill att assistenterna ska känna att de kan få 
stöttning och hjälp om/när de behöver.  
 
Jag vill alltid vara med när ny personal ska anställas, jag vill även att en ur assistentgruppen 
ska närvara, det gör att vi tillsammans kan hitta en person som med sin personlighet kan 
passa in i min dotters liv och i den personalgrupp hon ska arbeta i. Om man trivs gör man ett 
bättre jobb. Jag vill i relationen till mig att assistenterna bemöter mig med samma respekt, 
tillit och ärlighet som jag försöker att ha då jag möter dem. Det är en udda situation att 
arbeta i någon annans hem och gentemot den personens omgivning och släkt.  
 
För att det ska gå bra så behövs mycket god vilja från bägge håll och om/när det uppstår 
gnissel i kommunikationen så är det ärlighet, uppriktighet och god vilja som kan reda ut 
saken.  
 
Vad får dig att känna dig trygg med det arbete/stöd personalen utför?  
Trygghet för mig innebär också att jag har en kontinuerlig telefonkontakt med personalen, 
jag ringer ofta och de ringer även mig ibland även om det inte är någon speciell orsak. Min 
uppfattning är att ju bättre man lär känna varandra ju bättre fungerar allt. Det var enkelt när 
assistenterna höll till hemma hos oss och man träffades varje dag. Nu man får tänka till lite 
mer så att man inte alltid hälsar på när samma person jobbar. Som assistent kommer man 
väldigt nära den man arbetar hos och jag vill att de ska känna tillit och trygghet även 
gentemot mig, eftersom jag kan erbjuda en helt annan stöttning än den de kan få från chef 
och kollegor. Att arbetet flyter på bygger på att man kan skapa en bra relation till den som 
man jobbar hos. Det är också väldigt viktigt att personalgruppen får tillfälle att lära känna 
varandra.  
 
Hur skulle du beskriva ett professionellt bemötande?  
Ett professionellt bemötande innehåller för mig ödmjukhet inför den människa man möter, 
vilja att veta mer och lära mer, insikten att vi alla är olika men ändå lika viktiga. När en 
assistent möter mig som förälder så vill jag få känna att assistenten inser att jag är en viktig 
person i min dotters liv och inte någon som bara lägger sig i deras arbete. 
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Har du något tips och råd till personal vad gäller bemötande/förhållningssätt?  
Ett tips till alla assistenter. Kom ihåg att göra dagen glad och behaglig, fånga de fina ögon-
blicken. Släpp in gamla vänner, släkt och övriga även om det kan kännas obekvämt.  
 
Malin, brukare  
Beskriv kort vem du är:  
Är en 32-årig kvinna som är positiv, viljestark och social. Älskar att simma och umgås gärna 
med vänner i olika sammanhang. Jag är född två månader för tidigt och fick syrebrist vid 
födseln, vilket gav upphov till en CP-skada. Syrebristen drabbade rörelsecentrat i hjärnan. Är 
rullstolsburen. Min största svårighet är inte mitt fysiska funktionshinder, utan de kognitiva 
nedsättningar som följer med denna. Min hjärna klarar inte av att lägga upp en daglig struk-
tur, hålla denna på egen hand och inte heller att förändra den. Hjärnan klarar vid planering 
inte heller av att se helheter, svårt att se orsak och verkan, t.ex. hur hela dagsschemat 
påverkas om en aktivitet måste flyttas. Så länge jag har struktur och harmoni mår jag bra. 
Om denna saknas eller förändras för mycket blir hjärnan stressad. Min hjärnas nedsättningar 
drar mental energi hela tiden, och särskilt mycket energi dras om jag har en ostrukturerad 
tillvaro. Behöver extra mycket vila p.g.a. mina nedsättningar. Är beroende av mina 
assistenters hjälp för att få min vardag att fungera. För mig är det en frihet att få hjälp! Min 
hjärna blir avlastad och jag kan använda min energi till annat, sådant som jag tycker om! Jag 
har ett liv!  
 
Vad är viktigt för dig i personalens bemötande/förhållningssätt gentemot dig som 
brukare?  
Jag uppskattar att min personal behandlar mig med respekt. Uppskattar att de ser mig både 
som individ och som brukare. Uppskattar att de ser både mina möjligheter och mina begrän-
sningar. Uppskattar att mina assistenter lyssnar till mina åsikter, att de tycker mina åsikter 
och min delaktighet är viktig. Mina åsikter räknas! Jag räknas! Jag syns! Uppstår problem 
eller meningsskiljaktigheter så löser vi dem tillsammans!  
 
Vad får dig att känna dig trygg med det arbete/stöd personalen utför?  
Trygghet för mig innebär att få ha samma assistenter så långt det är möjligt, inte en massa 
byten, jag får den tid jag behöver för att bygga en relation med varje assistent. Får tid att 
bygga upp tilliten. Att de har en förståelse för vad de ska hjälpa mig med och varför. Att de 
ser hela mitt funktionshinder och att de ställer rimliga krav på mig. Att de inte stirrar sig 
blinda på enbart min fysiska förmåga, utan även tar hänsyn till min begränsade, mentala ork! 
Att de lägger upp en daglig struktur till mig, hjälper mig hålla denna. Att de utsätter mig för 
så lite förändringar som möjligt. Om strukturen måste ändras så utarbetar de flera 
reservplaner samt varskor mig om förändringen i tid! Att de anpassar sina göromål till det 
tempo som jag har. Att de kan hantera mig i alla känslolägen, särskilt när jag drabbas av 
hjärnstress. Att de i alla lägen försöker skapa lugn och harmoni kring mig. 
  
Hur skulle du beskriva ett professionellt bemötande?  
Att assistenterna alltid kommer till jobbet med en positiv attityd, att de aldrig tar ut t.ex. sin 
egen dåliga dag på mig som brukare. Att de respekterar mig för den jag är, med allt vad det 
innebär samt respekterar att mitt hem är mitt, men också deras arbetsplats. Att de lägger 
fram synpunkter på ett pedagogiskt, icke anklagande sätt som jag förstår och kan ta till mig 
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av. Att assistenterna inte tar konflikter personligt, utan istället försöker se orsaken till varför 
jag t.ex. blev arg på dem. 
 
Har du något tips och råd till personal vad gäller bemötande/förhållningssätt?  
Har inget råd till min egen personal, men till andra. Ha en positiv attityd till jobbet! Skapa 
god stämning! God stämning smittar nämligen av sig! Behandla er brukare med respekt! Visa 
respekt mot brukarens tankar, känslor, åsikter! Låt er brukare vara delaktig i den mån det 
går. OBS! Delaktig behöver inte alltid innebära att brukaren fysiskt gör saker! Det kan lika 
gärna vara att brukaren säger eller på annat sätt förmedlar ett “Jag vill...” “Jag vill inte”...etc. 
Ingen brukare är den andra lik!  
 
Varje brukare är sin egen person, har sin egen funktionsnedsättning och har därmed sina 
egna förutsättningar! Läs all information som finns tillgänglig på arbetsplatsen! Det skapar 
ett bra samarbete mellan er och brukaren! Behöver ni mer kunskap kring 
funktionsnedsättningen: fråga er brukare, dennes enhetschef, era kollegor på arbetsplatsen 
eller kontakta ett habiliteringsteam, t.ex. Särskilt stöd och habilitering för vuxna. Där finns 
tillgång till professionella människor som kan förklara på ett bra sätt! Olika brukare kräver 
olika arbetssätt: ett arbetssätt som fungerade hos er förra brukare kanske inte passar er nya. 
Behöver något förändras: ge konstruktiv kritik, kanske ett förslag på hur rutinen kan 
förbättras. Eller behöver den kanske tas bort? Uppstår problem med något: lös problemen 
som grupp! Tillsammans är ni starka!  
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Kommunikation 
Vid kommunikation delar vi något med någon annan, till exempel information eller känslor. 
En signal sänds och tas emot av en annan människa som gör en tolkning av signalen. Om 
mottagaren tolkar budskapet på annat vis än som avsetts kan det bli missuppfattningar. 

Kommunikation innefattar alltså både att förmedla sig till andra och att uppfatta och tolka 
andra. För att kommunikationen ska fungera optimalt så måste vi:  

• uppfatta andras gester och mimik med synen 
• uppfatta andras tal och ljud med hörseln 
• vara uppmärksamma och inte distraherade 
• förstå andras ord och sätt att uttrycka sig 
• kunna använda våra erfarenheter för att tolka situationen 
• kunna förstå sammanhanget och tolka det som sägs. 

Om det finns brister i ovanstående punkter så försämras kommunikationen. Bristerna kan 
bero på en funktionsnedsättning men kan även orsakas av exempelvis stress eller sorg. 

Kommunikation omfattar allt mellanmänskligt samspel och det går inte att ”icke-
kommunicera”. Det vill säga allt det vi gör och även det vi inte gör uppfattas och tolkas av 
andra. I ett samtal står själva orden/tecknen av ungefär 10 % av vad vi tar in och förstår. 
Resten av intrycken består av bland annat tonfall, mimik och övrigt kroppsspråk. Språk 
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däremot har en väl avgränsad definition som består av godtyckliga symboler och 
grammatikregler. 

Rätten till kommunikation 
För att må bra är det viktigt att bli respekterad, litad på, inkluderad och involverad i frågor 
som rör en själv. Att bli förstådd är en förutsättning för att kunna uttrycka sina behov och 
önskningar. Det behövs för att kunna nyttja sina rättigheter att vara delaktig när insatser 
planeras, beslutas och genomförs. Rätten att kommunicera är en grundläggande 
demokratisk rättighet enligt FN:s konventioner. För personer med funktionsnedsättningar är 
det ofta svårare att få denna rättighet tillgodosedd på grund av omgivningens 
begränsningar. Detta gäller oavsett om personen är barn, ungdom eller vuxen. I FN:s 
konventioner finns det även särskilda skrivningar som gäller barn, ungdomar och personer 
med funktionsnedsättningar. Där betonas skyldigheten att stödja barn att utöva sin rätt  att 
komma till tals. Det står även att varje barn har rätt att vara delaktig i frågor som rör barnet 
och att vi som personal eller annan vuxen har en skyldighet att lyssna. 

Vi som arbetar tillsammans med personer med funktionsnedsättningar måste aktivt lyssna 
och kommunicera för att kunna ta del av brukarnas åsikter, erfarenheter och perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enligt FN:s barnkonvention måste vuxna se till att barnet eller ungdomen: 

• får tillräckligt med tid 

• får möjlighet att utveckla förmågan att vara delaktig 

• blir sedd som trovärdig och kompetent 

• får kunskap om den egna funktionsnedsättningen och verksamheter de möter 

• får information anpassad efter sina önskemål och sin förmåga 

• får delta i möten om som rör dem och på deras egna villkor 
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Rätten att kommunicera 
Den amerikanska organisationen NJC har publicerat Communication Bill of Rights/Rätten att 
kommunicera som även har fått stor spridning i Sverige genom en översättning av DART 
(kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset). 

Jag har rätt att: 
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Kommunikationsutveckling 
Den tidiga kommunikationsutvecklingen kan ses som steg i en trappa som visar den normala 
utvecklingen från spädbarnsålderns totala beroende av omgivningen, till förskolebarnets 
förmåga att använda språk. Kommunikationsutvecklingstrappan är en förenklad modell som 
tydliggör vilket stöd en person behöver utifrån det kommunikationsutvecklingssteg hen 
befinner sig på. Det krävs att vi iakttar personen noga och lär känna hens beteende i olika 
situationer. 

 

Kommunikationsutvecklingstrappan 

 

Spontana handlingar 
Brukaren/barnet: 

• reagerar på händelser inifrån kroppen, som hunger och smärta och utifrån, 
exempelvis ljud och ljus  

• visar intresse för människors ansikte, röst och händer  
• imiterar spontant 
• är ”här och nu”. 

Omgivningen kommunicerar genom att: 

• vara nära personen – söka ögonkontakt 
• imitera personen och turas om 
• ge respons på det personen gör – ge samma respons varje gång 
• kommunicera med kroppen och rösten. Det är viktigare än ord. 

 

Medvetna handlingar 
Brukaren/barnet: 

• utforskar och hanterar människor och föremål på ett medvetet sätt 
• fokuserar antingen på en person eller föremålet/aktiviteten 
• kan tänka på det som nyss har hänt samtidigt som hen uppfattar det som händer 

”här och nu” 
• börjar förstå att hen kan få något att hända: orsak – verkan. 
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Omgivningen kommunicerar genom att: 

• förbereda för delad uppmärksamhet, det vill säga krypa in i personens synfält, delta i 
personens lek för att dela samma perspektiv 

• ge respons på det personen gör och bekräfta med ord, bild och text  
• övertolka det personen gör som om personen begär, kommenterar, frågar och säger 

nej. Detta för att skapa specifika betydelser för till exempel kroppsliga signaler eller 
ljud 

• överraska – gör något oväntat för att få en reaktion. 

 

Medveten kommunikation 
Brukaren/barnet: 

• styr sin egen och andras uppmärksamhet mer medvetet  
• kan tänka på fler saker samtidigt som hen uppfattar det som händer ”här och nu” 
• kan dela och växla uppmärksamhet – ”triangeln” kan skapas: du + jag + något i 

omgivningen 
• börja kunna begära, kommentera, fråga och säga nej. 

Omgivningen kommunicerar genom att: 

• ge respons på personens kommunikation med fler ord, symboler och tecken 
• bekräfta när personen kommenterar, frågar och säger nej 
• överraska – gör något oväntat, för att locka till kommunikation 
• vara förebild – visa hur vi kommunicerar. 

 

Symbolkommunikation 
Brukaren/barnet: 

• börjar säga enstaka ord, göra tecken eller peka på en bild 
• utvecklar delad avsikt – det vill säga förstår att någon annan förstår vad jag vill 
• förstår och använder pekning som en viktig del i kommunikationen 
• får symbolförståelse – ett ord, tecken, bild står för något. 

Omgivningen kommunicerar genom att: 
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• ge respons på personens kommunikation genom att utvidga brukarens/barnets 
yttrande från ett ord till två eller tre ord 

• vara förebild: bygga meningar med tal, bilder, tecken eller tekniskt 
kommunikationshjälpmedel 

• sätta ord på aktiviteter och handlingar (verb). 

 

Symbolkombination 
Brukaren/barnet: 

• kan kommunicera med mer än 50 symboler 
• kombinerar symboler till meningar 
• börjar förstå och använda språkliga regler, till exempel att det är skillnad på hunden 

och hundens 
• ökar sitt ordförråd – använder och förstår allt fler symboler och begrepp. 

Omgivningen kommunicerar genom att: 

• ge respons på personens kommunikation: öka personens ordförråd genom att lägga 
till och böja ord 

• använda mer vuxenstyrd träning då brukaren/barnet förstår/använder tre till fyra ord 
per mening. 
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Alternativ och kompletterande kommunikation – AKK 
AKK är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt som stödjer kommunikation mellan 
människor. Syftet med AKK är att ge personen möjlighet att uttrycka sig och/eller att förstå 
sin omgivning. Därför är AKK en förutsättning för många personers delaktighet,  
självbestämmande och inflytande. När kommunikationen inte fungerar är det vanligt att 
frustration och problemskapande beteende uppstår.  

AKK fungerar som en bro mellan människor. AKK ersätter och/eller kompletterar ett 
bristande tal/språk i kommunikationen mellan människor. För att kommunikationen ska 
fungera behöver man lägga fokus på tre beståndsdelar som alla är lika viktiga: 

• Brukare/barn, det vill säga personen som är i behov av kommunikationshjälpmedlet. 

• Redskap, tillgängliga redskap som kan underlätta kommunikationen för brukaren. 

• Omgivning, den miljö och de människor som brukaren omger sig med. 

Detta kallas för BRO-modellen. Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är för tidigt att 
systematiskt börja arbeta med AKK, och det är heller aldrig för sent. 

AKK-trappan 

 

Spontana handlingar 
Brukaren/barnet kommunicerar genom: 

• kroppskommunikation. 

Omgivningen använder sig av: 

• kroppskommunikation 
• föremål 
• tecken. 

 
Medvetna handlingar 

Brukaren/barnet kommunicerar genom: 

• kroppskommunikation. 

I välbekanta situationer kan brukaren/barnet med ditt stöd: 
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• visa/överräcka föremål, använda teckenliknande gester 
• PECSa (picture exchange communication system – bildstöd som används vid 

kommunikation) några enstaka bilder 
• använda enkla teknisk kommunikationshjälpmedel/talande hjälpmedel. 

Omgivningen använder sig av: 

• kroppskommunikation 
• föremål 
• tecken 
• konkreta bilder och foton 
• enkla tekniska kommunikationshjälpmedel/talande hjälpmedel 
• pekprat på aktivitetskartor med några få bilder. 

 

 

 

 

Medveten kommunikation 
Brukaren/barnet kommunicerar genom: 

• kroppskommunikation. 

I välbekanta situationer kan brukaren nu mer spontant och självständigt: 

• visa/överräcka föremål, använda gester/tecken 
• PECSa några bilder 
• peka på bilder 
• använda teknisk kommunikationshjälpmedel/talande hjälpmedel. 

Omgivningen använder sig av: 

• kroppskommunikation 
• föremål 
• tecken 
• konkreta bilder och foton 
• tekniskt kommunikationshjälpmedel/talande hjälpmedel med plats för flera ord  
• Pekprat på situationskartor med fler bilder och bilder för att kommentera, fråga och 

säga nej. 
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Symbolkommunikation 
Brukaren/barnet kommunicerar genom: 

• kroppskommunikation. 

I allt fler situationer kan brukaren/barnet nu mer spontant, flexibelt och självständigt: 

• visa/överräcka föremål, teckna, peka på bilder 
• PECSa med allt fler bilder 
• använda teknisk kommunikationshjälpmedel/talande hjälpmedel med många 

alternativ. 

Omgivningen använder sig av: 

• kroppskommunikation 
• foton 
• bilder 
• symboler 
• tekniska kommunikationshjälpmedel/talande hjälpmedel med fler med fler bilder och 

sidor med möjlighet att kombinera symbolerna 
• pekprat på situationskartor med allt fler bilder, ibland fler kartor i en och samma 

aktivitet. 
• kombinerade symboler – viktigt att använda ord för handlingar (verb) och olika 

kommunikativa funktioner (exempelvis fråga, berätta och skoja) tillsammans med 
brukaren. 

 

Symbolkombination 
Brukaren/barnet kommunicerar genom: 

• att kombinera gester, tecken, bilder, symboler och ljud till flerordsmeningar 
• att självständigt, spontant och kreativt kombinera olika AKK-sätt. Brukaren/barnet är 

nu inte så beroende av situation och stöd. 
• att överblicka AKK-system med ett stort ordförråd. 

Omgivningen använder sig av: 
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• tecken, foto, bilder, symboler och mer avancerade tekniska 
kommunikationshjälpmedel. Exempelvis surfplatta med möjlighet att länka olika 
sidor till varandra. 

• att strukturera personens ordförråd i pärmar, böcker, tavlor och tekniska 
kommunikationshjälpmedel/talande hjälpmedel. Detta för att personen självständigt 
ska kunna hantera systemet snabbt och effektivt. 

• ett utökat ordförråd och kombinerar symboler – viktigt att använda olika 
kommunikativa funktioner och olika språkliga finesser till exempel flertal, förfluten 
tid, framtid, frågeord. 

AKK för barn 
Det krävs ett långsiktigt och tätt samarbete mellan omgivningen och professionella som 
arbetar med kommunikation, till exempel en logoped, för att se till att barnet får tillgång till 
rätt AKK. Det är ett arbete som alltid måste vara aktuellt och ligga flera steg före barnets 
kommunikationsutveckling. Barn med normal kommunikationsutveckling hör språket under 
lång tid innan de börjar prata. Naturligtvis måste barn med behov av AKK också få se 
omgivningen använda AKK innan de kan börja uttrycka sig. Detta gäller även för vuxna 
personer som är i behov av AKK. 

Samtalsmetoder 
Att arbeta med personer med intellektuella och/eller kognitiva funktionsnedsättningar 
innebär till stor del att motivera, vägleda och stödja till förändring. Det sker ofta genom 
samtal. Ibland finns ingen motivation hos brukaren på grund av att hen inte har förståelse 
för en situation eller orsak– verkan. För att lyckas med att motivera en annan människa är 
det nödvändigt att samarbeta.  

Samarbetet underlättas om vi har kunskap om hur vi samtalar på ett konstruktivt sätt. 

Att genomföra samtal 
I ett konstruktivt samtal är det viktigt att se och lyfta fram brukarens egna åsikter och 
möjligheter till förändring. En förutsättning för att det ska fungera är att det finns en god 
relation mellan båda parterna i samtalet. Många brukare behöver även få samtalen 
åskådliggjorda genom text eller bild för att förstå och komma ihåg.  

Professionella samtal bör grunda sig på stor respekt för brukarens självbestämmande och 
egna förmågor. Det är viktigt att reflektera över sin egen del i varje samtal och att alltid fråga 
om lov innan vi ger ett råd till någon av brukarna. Föreställ dig att någon oombedd säger till 
dig att du behöver sluta röka eller gå ned i vikt. Rådet får ofta motsatt effekt och så är det 
naturligtvis även för brukarna. Det är därför viktigt att inte tillrättavisa utan istället hitta en 
bra lösning tillsammans. 

Nedan följer några tips hämtade från metoden lösningsfokuserade samtal: 

• Om det inte är sönder – laga det inte. 
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• När det fungerar - gör mer av det. 
• Om det inte fungerar – gör något annorlunda. 
• Om det går för långsamt – sänk farten. Det vill säga går det för långsamt är det 

antagligen för att samtalspartnern inte är redo eller inte förstår. 

Seriesamtal och sociala berättelser 
Sociala berättelser och seriesamtal är två metoder som delvis går in i varandra. De handlar 
om att konkret synliggöra en problemsituation och få förståelse för hur brukaren uppfattar 
situationen, förklara för brukaren hur andra människor kan uppfatta situationen och 
slutligen föreslå en lösning. 

Seriesamtal, kallas även för ritprata, kan se ut på olika sätt, de kan bestå av streckgubbar 
med pratbubblor eller bara text, det finns även ”appar” utformade för seriesamtal. 
Seriesamtal används oftast i direkt anslutning till det som har hänt eller ska hända. 
Seriesamtalen sker automatiskt i en långsam takt eftersom personalen ska rita och/eller 
skriva både det brukaren och personalen säger. 

Sociala berättelser är mer strukturerade än seriesamtal. De utformas med hjälp av text och 
kan ha bilder som komplement. Sociala berättelser består av fyra delar: 

• En beskrivning av vad som hänt. 
• En beskrivning av brukarens och andra människors perspektiv. 
• Ett förslag på en lösning. 
• En ”kontrollmening” för att brukaren själv ska kunna komma ihåg hur den ska göra i 

den situationen. 

Metoden kräver kunskap om brukaren och problemsituationen och även tillit mellan brukare 
och personal. Ibland kan ett seriesamtal vara en grundstomme till en social berättelse. För 
personalen behövs det tid för att skriva en fungerande social berättelse. Den sociala 
berättelsen ska inte vara en tillrättavisning eller ett verktyg för uppfostran utan ska fungera 
som vägledning för att livet ska fungera bättre. 

Att kommunicera via beröring 
Positiv beröring gör att alla människor mår bra. För personer med långt gången demens eller 
för personer som befinner sig på tidig utvecklingsnivå kan positiv beröring innebära att de 
blir mer utåtriktade och kan förbättra sin kommunikation. Det är naturligtvis viktigt att 
komma ihåg att det är högst individuellt om personer tycker om beröring och hur beröringen 
tolkas. Det beror också på situation och relation. 

Funktionsnedsättningar påverkar kommunikationen 
I vårt arbete är det alltid vi som personal som har ansvaret för att kommunikationen 
fungerar. Om kommunikationen inte fungerar med någon av de brukare vi arbetar 
tillsammans med så behöver vi se till att vi får den hjälp, kunskap eller utbildning som krävs 
för att förbättra kommunikationen.  
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Många funktionsnedsättningar har specifika kommunikativa svårigheter. För att 
kommunikationen ska fungera måste vi ha god kunskap om den eller de 
funktionsnedsättningar som brukaren har och hur de påverkar hens kommunikation. 

Det är vanligt att omgivningen säger att brukaren förstår allt de säger. Hos brukare med 
intellektuella och/eller kognitiva funktionsnedsättningar så stämmer detta inte alltid även 
om brukaren är verbal. Brukare med dessa funktionsnedsättningar är ofta i behov av AKK, ett 
anpassat bemötande och en lugn miljö för att ha möjlighet att förstå det som sägs. 

Viktigt att komma ihåg är att vi alla är olika och att varje persons kommunikation är unik. Vi 
som personal är ansvariga för att systematiskt dokumentera hur brukarens kommunikation 
fungerar och hur vi samspelar med brukaren. 

Var kan du ta reda på mer? 
De metoder som nämns i guiden presenteras mycket kortfattat. För att genomföra större 
förändringar för en brukare eller i verksamheten behövs mer kunskap antingen genom 
utbildning eller genom handledning. 

Vid frågor och funderingar kring en vuxen brukares kommunikation kan brukaren själv eller 
tillsammans med god man, företrädare eller personal kontakta Stöd och habilitering för 
vuxna, Västerbottens läns landsting. 

För minderåringa kan du via vårdnadshavare eller annan företrädare kontakta barn- och 
ungdomshabiliteringen, Västerbottens läns landsting. 

För vuxna som bor i ordinärt boende förskrivs kommunikationshjälpmedel av arbetsterapeut 
på hälsocentralerna eller hemsjukvården.  

För vuxna som bor i särskilt boende förskrivs kommunikationshjälpmedel av kommunens 
hälso- och sjukvårdspersonal.  
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Källförteckning  
Funktionsnedsättning och dess konsekvenser 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  
Riksförbundet Attention, www.attention.se   
Autism och asperger förbundet, www.autism.se 
 
Intellektuell funktionsnedsättning  
Vårdguiden 1177, www.1177.se   
Infoteket om funktionshinder, www.lul.se   
 
Fysisk funktionsnedsättning 
Infoteket om funktionshinder, www.lul.se  
 
Neurologiska sjukdomar  
Demens, www.demenscentrum.se  
Neuro förbundet, www.neuroforbundet.se 
  
Förvärvade hjärnskador  
Infoteket om funktionshinder, www.lul.se  
 
Bemötande och förhållningssätt 
Problemskapande beteende (Bo Hejlskov Elvén, 2009) Studentlitteratur AB  
 
Kommunikation 
Material från Barbara Eberhart och Åsa Lidstrom, Västerbottens läns landsting. 

Kommunikation 

Utmanande beteenden, Utmanande verksamheter, (Björne P. Andereasson I, Björne M, 
Olsson M, Pagmert S) Malmö stad.  

Rätten att kommunicera, DARTs översättning av Communication Bill of right  
www.dart-gbg.org/public/anpassningar/Ratten_att_kommunicera_bildversion.pdf  

Kommunikationsutveckling och AKK 

AKKtiv KomIgång kursbok, (Thunberg, Carlstrand, Claesson, Rensfeldt Flink 2011) Habilitering 
& Hälsa Västra Götalandsregionen  

Tidig AKK – stöd för stora och små (Heister-Trygg 2008) Södra Regionens 
Kommunikationscentrum SÖK 

Samtalsmetoder 

Lösningsfokuserad samtalsmetodik: www.anelod.se  

Kort om sociala berättelser och seriesamtal (Folkhälsans Resurscenter): www.folkhalsan.fi  
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http://www.folkhalsan.fi/
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Motiverande samtal i praktik - hur kan MI användas med klienter med nedsatta kognitiva 
funktioner, psykisk ohälsa eller samsjuklighet? En handbok. (Ortiz. L. 2010) 

När förändring är svårt: att hantera motstånd med motiverande samtal, (Ortiz. L. 2014), 
Natur och kultur. 


	Tystnadsplikt och sekretess
	Dokumentation inom funktionshinderområdet
	Riktlinjer och styrande föreskrifter

	Lagstiftning inom funktionhinderområdet
	Lex Sarah
	Lex Maria

	Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser
	Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
	Svårigheter kopplat till Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
	ADHD & ADD
	Autismspektrumtillstånd
	Autism
	Asperger
	Atypisk autism
	Autistiska drag


	Intellektuell funktionsnedsättning
	Många möjliga orsaker
	 Ärftlighet  Vissa skador på olika gener kan göra att man får en utvecklingsstörning. Vid så kallad recessiv ärftlighet kan en person ha skador på gener utan att det visar sig hos honom eller henne. Om båda föräldrarna har detta anlag och barnet därf...
	Det så kallade Fragil X-syndromet är en ärftlig orsak till utvecklingsstörning. Syndromet orsakas av en förändring av ett arvsanlag i X-kromosomen och det är oftast pojkar som får funktionsnedsättningen.

	Barn med utvecklingsstörning
	Om man är vuxen och har en utvecklingsstörning
	Downs syndrom

	Fysisk funktionsnedsättning
	Ryggmärgsbråck
	Hydrocefalus
	Motoriska komplikationer
	Kognitiv påverkan

	Cerebral pares
	Motorik
	Kognitiva svårigheter


	Neurologiska sjukdomar
	Symtom
	Minnessystem
	Kognitiva symptom
	Multipel skleros - MS
	Förvärvade hjärnskador
	 Slaganfall/Stroke  Slaganfall, eller stroke som det heter på engelska, är den vanligaste orsaken till hjärnskada med kvarstående men och den vanligaste orsaken till lång sjukhusvård. Symtomen kan variera från mycket lindriga, ibland övergående till...
	Hur kan en hjärnskada yttra sig?



	Bemötande och förhållningssätt
	Intervjuer
	Caisa, syster


	Kommunikation
	Rätten till kommunikation
	Rätten att kommunicera
	Jag har rätt att:

	Kommunikationsutveckling
	Kommunikationsutvecklingstrappan
	Spontana handlingar
	Medvetna handlingar
	Medveten kommunikation
	Symbolkommunikation
	Symbolkombination

	Alternativ och kompletterande kommunikation – AKK
	AKK-trappan
	Spontana handlingar
	Medveten kommunikation
	Symbolkommunikation
	Symbolkombination
	AKK för barn

	Samtalsmetoder
	Att kommunicera via beröring
	Funktionsnedsättningar påverkar kommunikationen
	Var kan du ta reda på mer?


	Källförteckning

