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Inledning
Föreliggande text är ett underlag och en arbetsmodell för genomförande av en
evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet i Jämtland.
I överenskommelsen  mellan  regeringen  och  Sveriges  kommuner  och  Landsting  om  ”Stöd till
evidensbaserad  praktik  för  god  kvalitet  inom  socialtjänsten  ” gjordes det 2013 en ny satsning
inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.
Avsikten med denna satsning är att statliga medel ska stödja en långsiktig utveckling av
evidensbaserad praktik inom verksamhetsområdet. Utvecklingsarbetet ska ske i dialog
mellan lokal, regional, och nationell nivå.
Det här underlaget är tänkt att visa på förbättringsområden och goda exempel som lyfts fram
av yrkesverksamma inom LSS-verksamheter och intresseorganisationer.
Dokumentet lägger en grund för kommande arbetsmodell och aktivitetsplan som ska utgöra
basen i det fortsatta arbetet med att stärka en evidensbaserad praktik inom området.
Utifrån den nationella överenskommelsen kan medel sökas för utvecklingsarbete under 2013
och 2014 inom ett eller fler utvecklingsområden. Medlen söks årsvis av länets kommuner via
sitt Regionförbund.

Bakgrund
Sveriges kommuner och landsting lyfte fram tre viktiga utvecklingsområden efter en
kartläggning i landet. Av dessa områden fick kommunerna välja vilka man ville arbeta vidare
med. De tre områdena var följande:
1. Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med
funktionsnedsättning
Rätten för barn och unga att komma till tals uttrycks i såväl i konventionen om barnets
rättigheter som i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Metoder och strategier som finns för att barn och unga med funktionsnedsättning ska kunna
påverka beslut som rör dem själva behöver tas tillvara, vidareutvecklas och utvärderas.
2. Förstärkt brukarmedverkan
Brukarmedverkan behöver utvecklas på alla nivåer det vill säga både på individ-,
verksamhets- och systemnivå. Stärkt inflytande på en nivå kan förbättra förutsättningarna för
inflytande på övriga nivåer. Arbetet ska samordnas med andra pågående initiativ för att
utveckla brukarmedverkan.
3. Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning
Den systematiska uppföljningen behövs för att kunna visa på vilken effekt man uppnår med
de metoder som används. Kopplingen mellan behov och insats tydliggörs. En utveckling av
den systematiska uppföljningen handlar om graden av tillförlitlighet i våra arbetssätt.
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Utvecklingsområden och stödstruktur
Länets kommuner o Jämtlands läns Landsting har valt ut punkt 1 och 2 i länets
utvecklingsarbete. Man har också valt att prioritera LSS-området. Utvecklingsarbetet ska
verka för att gynna hela länets kunskapsutveckling inom funktionshinderområdet.
Jämtlands läns landsting och länets samtliga kommuner träffade en överenskommelse 2010
om att samverka till stöd för kunskapsutveckling.
En förutsättning för kontinuerlig kunskapsutveckling är att det finns hållbara stödstrukturer
som utgör en arena för praktiskt verksamhetsstöd och som bidrar till utvecklingen av
evidensbaserad praktik.
I den regionala stödstrukturen ingår olika grupper av politiker och tjänstemän. Samtliga
satsningar inom ramen för en evidensbaserad praktik har sin styrning och ledning från dessa
grupperingar i länet. Regionförbundet arbetar med att samordna och effektivisera det
regionala utvecklingsarbetet.
Inom enheten Social Välfärd vid Regionförbundet finns enhetschef, social samordnare, FoUjämt, länssamordnare för vård och omsorgscollage, länssamordnare psykiatri,
länssamordnare ANT-frågor samt länets folkhälso-strateg anställda.
Samtliga statligt finansierade utvecklingsledare inom regionala stödstrukturer, äldre-,
föräldrastöd-, barn- och unga-, funktionshinder och e-hälsa området har sin tillhörighet inom
enheten.

Utvecklingsledarens uppdrag och ledningsgrupp
En utvecklingsledare anställdes på heltid med samordningsansvar i länet augusti 2013 och
är kopplad till en ledningsgrupp med representanter från Åre, Krokom, Berg och Östersunds
kommun samt från FoU-Jämt och Barn- och Ungdomshabiliteringen
Utvecklingsledarens uppdrag är att i samarbete med ledningsgruppen, chefsgruppen och
länsstyrgrupperna:
-

Stödja och driva en länsövergripande utveckling av evidensbaserad praktik inom
verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.
Förankra vikten av brukarinflytande på olika nivåer i kommuner och Landsting som
öppnar vägar för delaktighet.
Ansvara för informationsspridning och områdesbevakning
Representera länet på nationell nivå och delta i nationella nätverk för området
personer med funktionsnedsättning
Vidareutveckla former tillsammans med FoU-Jämtland som bidrar till evidensbaserat
arbete med personer som har funktionsnedsättning
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Ledningsgrupp
Personerna i ledningsgruppen för utvecklingsarbetet är:
Helene Rickardsson, Förvaltningschef, Bergs kommun
Jörgen Leding, LSS-handläggare, Östersunds kommun
Anna-Maria Sundström, Boendeutvecklare Östersunds kommun
Marie Lindgren, LSS-handläggare Krokoms kommun
Fredrik Sillerström, LSS-chef Åre kommun
Suzanne Göransson, forskningsassistent, FoU-Jämt
Marlene Arvidsson, Barn och Ungdomshabiliteringen Jämtlands läns landsting

Brukarinflytande
Evidensbaserad praktik innebär en medveten och systematisk användning av fler
kunskapskällor. Tanken är att brukaren och de professionella utifrån bästa tillgängliga
kunskap, brukarens erfarenheter och den professionellas expertis fattar beslut om lämpliga
insatser. Evidensbaserad praktik förutsätter brukarmedverkan.
Brukarinflytande används för att beskriva att individer på något sätt kan ta del av eller
påverka beslut som rör dem eller när de kan påverka utformning och styrning av de
verksamheter som ger insatserna. Brukarinflytandet förutsätter att brukarens delaktighet i
någon omfattning påverkar insatserna såväl för den enskilde som på verksamhetsnivå.
Så här kan brukarens inflytande se ut på de olika nivåerna:


Individnivå

Individuella samtal vid ansökningar av insatser enligt LSS samt vid uppföljningar.
Genomförandeplaner och Individuella planer.
Enkäter och intervjuer.


Verksamhetsnivå

Brukarråd eller möten inom dagligverksamhet, LSS-boende, korttidshem eller elevhem.
Enkäter och intervjuer.


Strukturell/organisationsnivå nivå

Dialoggrupp, tillgänglighetsråd, handikappråd eller andra råd för funktionshinderfrågor.
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Nedan följer några av Socialstyrelsens indikatorer för brukarinflytande i ”Öppna jämförelser.”
Följande indikatorer används för att mäta brukar-och anhöriginflytande.



Indikatorer för brukarinflytande:

- Brukarråd eller andra råd för funktionshinderfrågor. Kan utövas av
företrädare.
- Brukarrevisioner – Systematisk granskning av en enhet eller
verksamhet som ger vård, stöd eller service till människor och
som utförs av brukare eller närstående .
- Bisam- Brukarinflytande samordnare. Särskilda personer som är
anställda av kommunen för att arbeta för ökat inflytande för
personer med psykisk funktionsnedsättning.
- Brukarundersökningar – avser enkäter eller strukturerade
intervjuer i syfte att fånga de enskildas uppfattning om en
verksamhets kvalitet.
Källa: Öppna Jämförelser 2013 Socialstyrelsen

Så här redovisar kommunerna sitt arbete med brukarinflytande i ”Öppna Jämförelser ”:

Andel kommuner som arbetar med brukarinflytande 2013. Riket i procent:
Brukarinflytandesamordnare

8

Råd för funktionshinderfrågor

88

Brukarrevision

13

Brukarundersökningar

64

Källa: Öppna Jämförelser 2013. Resultat och metod Socialstyrelsen
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Verksamheter som berörs
I samråd med ledningsgruppen startade utvecklingsledaren under hösten en dialog med
länets 8 kommuner för att inringa förbättringsområden inom LSS-verksamheterna.
Dialogerna lägger grunden för denna nulägesbeskrivning där också goda exempel i
verksamheterna lyftes fram.
De kommunala verksamheter som har deltagit i dialogerna är följande;

LSS-chefer och verkställare av personlig assistans, kontaktpersoner, ledsagare och övriga
LSS-insatser.
LSS-boende, personal och enhetschefer.
Enhetschefer och personal vid daglig verksamhet.
Korttidshem och elevhem personal och enhetschefer
Habiliteringsteamet LSS i Östersund och Krokoms LSS-team
Fritiden inom LSS
Utvecklingsledaren under hösten 2013 har även träffat:
Bräcke kommuns Brukarråd
Handikapprådet på länsnivå
Barn- och ungdomshabiliteringen Landstinget
Korttidshemmet Fjällripans personal
Intresseorganisationerna:
FUB- föreningen utvecklingsstörda barn och unga
RBU- Rörelsehindrade barn och unga
Autism-och Aspergerföreningen i Jämtland

Dialog med LSS-verksamheterna i länet
Jämtlands län består av 8 kommuner; Östersund, Krokom, Åre, Berg, Strömsund, Ragunda,
Bräcke, Härjedalen. Antal brukare och därmed LSS-verksamheter skiljer sig stort i antal. En
av kommunerna har till störst del pensionärer i sina LSS-boenden medan Östersund som
centralort har ett stort antal brukare i alla åldrar. Många ungdomar flyttar in till Östersund i
gymnasieåldern och blir sedan kvar där.
Utvecklingsledaren har fört en dialog med kommunernas LSS-representanter för att inringa
gemensamma behov och förbättringsområden för att stärka brukarinflytandet och barn o
ungas delaktighet inom LSS. Kommunernas handläggare eller chefer har valt vilka
yrkesverksamma personer som skulle inbjudas i dialogen. I Östersund hade man flera möten
eftersom gruppen som arbetar med LSS-är väldigt stor.
Det finns ett starkt intresse för utvecklingsfrågor inom LSS-området i länets kommuner.
Samtliga kommuner arbetar aktivt med genomförandeplaner som de anser ger ett gott
inflytande för individen. Individen är oftast med vid upprättandet av planen liksom vid
uppföljningen. Ibland måste en företrädare t.ex. förälder eller en god man föra personens
talan. Hur ofta uppföljningen av planen ska ske skiftar i olika kommuner och är i vissa fall inte
tydligt uttalat.
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Mål och styrning med tydliga policy-dokument kring barnperspektiv, delaktighet och
brukarinflytande saknas ofta.
Brukarråd och bo-möten förekommer liksom möten inom daglig verksamhet. Ett fåtal
kommuner har uttalad policy om brukarråd. Det är dock inte alltid så att brukare deltar i råden
utan istället företrädare för dem. Brukarna kan ha svårt att företräda andra ”  var  och  en  pratar  
om  sitt,  jättemycket  ” säger en personal.
Personal pekar också på vikten av förberedelser och träning för att brukare ska vilja delta i
brukarråd och diskussionsgrupper samt att vi uttrycker oss så att brukaren förstår vad vi
menar annars går det inte att vara delaktig och göra olika val i vardagen.
Alternativ kommunikation, metodutveckling, utbildning i lättläst och klarspråk saknas i flera
kommuner.
Många kommuner har haft värdegrundsutbildningar bland personal med gott resultat.
Däremot saknas många gånger grundkompetens inom LSS-området både bland personal
och enhetschefer.
Personal har ofta en vårdutbildning som inte innehåller något om funktionshinderområdet.
Dessutom pekar flera kommuner på att kompetenshöjning krävs för att följa utvecklingen och
kunna möta de behov som brukarna har. Det gäller inte minst neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar med angränsande missbruksproblem och psykiatri.

Barn och ungas delaktighet och inflytande
Enligt regeringsbeslut 2013-07-11 beslutades att Myndigheten för handikappolitisk
samordning – Handisam – fick i uppdrag att inhämta åsikter och erfarenheter från barn och
unga med funktionsnedsättning. Uppdraget omfattar att undersöka och sammanställa hur
barn och unga upplever sin situation och det stöd de får.
Regeringen anser det viktigt att komplettera bilden av hur situationen för barn och unga med
funktionsnedsättning ser ut genom att låta dem själva komma till tals.
Uppdraget innebär också att utveckla metoder för att barn med funktionsnedsättning
däribland kommunikationssvårigheter ska kunna komma till tals.
Följande frågor bygger på Harry Shiers modell Pathways to Participation.
( På svenska: Vägar till delaktighet, öppningar, möjligheter och skyldigheter)
Modellen skapades ursprungligen för att beskriva barns väg till delaktighet med FN:s
barnkonvention som utgångspunkt. Modellen ger vägledning i hur verksamheter kan uppnå
barnkonventionens krav om barns rätt att komma till tals.
Modellen beskriver vägen till delaktighet som en process i fem olika nivåer:
- att bli lyssnad till
- att få stöd för att uttrycka åsikter och synpunkter
- att åsikter och synpunkter beaktas
- att delta i beslutsfattande processer
- att dela inflytande och ansvar
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Shiers modell har varit en utgångspunkt för diskussionerna med kommungrupperna.
I de dialogmöten som utvecklingsledaren haft med kommunanställda berättar LSShandläggarna att de nästan alltid pratar med barnen vid ansökan av en LSS-insats.
Handläggarna pratar också oftast med barnen om hur insatsen fungerar t.ex vid ett
uppföljningsmöte. Det finns en hög tilltro hos handläggarna till barns kompetens att vara
delaktiga.
Svårigheter uppstår med barn som inte kan tala eller om föräldrar motsätter sig barnens
medverkan. Metoder för alternativ kommunikation saknas oftast. Föräldrar eller god man för
då barnets talan.

Reflektioner från LSS-handläggare om barns delaktighet
Flera av LSS-handläggarna jag träffat tar upp frågan om att barn o unga ofta inte vet något
eller väldigt lite om sina funktionshinder.
Det är svårt att prata om sin diagnos och det kan ha varit svårt att ta diagnosen till sig. Vissa
unga personer verkar inte alls känna till sin diagnos.
Skolan har kanske inte nämnt något och barnet har gått i vanlig klass, otydlighet råder kring
barnets funktionsnedsättning och skolgång.
Detta kan ge upphov till en konflikt när ungdomen t.ex. söker elevhem i Östersund vilket inte
blir någon bra start för LSS-handläggaren och ungdomen att samarbeta kring. Konflikten kan
gälla både barn och föräldrar.
En bra förutsättning för god allians och inflytande i LSS-handläggning och verkställighet är
att barnet känner till sin funktionsnedsättning. LSS-verksamheterna söker på vissa håll
förbättrat samarbete med skolan och önskar att skolan, barnpsykiatrin och barn- och
ungdomshabiliteringen är tydligare gentemot barn/ungdomarna själva vad gäller deras
utredningar och diagnoser.

Reflektioner från personal omkring självbestämmande
Personal och enhetschefer tycker att det är viktigt att ge brukare stöd i livsstilsfrågor.
Det kan vara svåra avväganden när brukare t ex i LSS-boenden själva vill bestämma och
personal tycker att något är skadligt för personen.
Det kan gälla intagande av alkohol, onyttig mat eller visst umgänge. Ofta gäller det frågor
som handlar om personens hälsa. Personal och enhetschefer hamnar i svåra avväganden.
Vissa menar att värdegrundsutbildningar är till hjälp andra saknar kunskap och kompetens
kring självbestämmande.
En medarbetare uttrycker sig så här kring självbestämmande och svåra ställningstaganden
för brukaren:
”En  viktig  del  i  självbestämmandet är att ge brukaren möjliga val att välja
emellan.”
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Goda exempel från länet
Här följer nu några exempel på hur brukarmedverkan kan te sig i länet.
 Östersund
I Östersund arbetar enheten Fritid & rekreation hela tiden med att öka brukarens inflytande
över sin egen fritid. Där har man ett fritidsråd bestående av fyra brukare. De är med på
samtliga träffar med de fritidsombud som finns på LSS-bostäderna i
Östersunds kommun. Där planeras aktiviteter som sedan genomförs i samråd med Fritid &
rekreation.
Ett exempel på aktiviteter är Öppet Hus- kvällar på Resurshuset där brukare sköter fiket och
Fritidsrådet aktiviteterna.
Ett annat exempel är en grupp brukare som sköter disco-kvällar på Storsjöteaterns
studioscen. Fritid & Rekreation ordnar även en återkommande Länsfestival i
samarbete med Länets kommuner. I arrangörsstaben ingår en brukare som även är ansvarig
för Festivalens Facebookgrupp.
 Krokom
I Krokoms kommun har politikerna fattat beslut om s.k. barncheck (se textruta nedan) för att
säkra att barn ska komma till tals. Barnchecken bygger på barnkonventionen.
"Barncheck  för  Barnkonventionen”
”Välkommen  till  Barnchecken. Barnchecken ska användas vid framtagande av
beslutsunderlag till styrelse och nämnd och när beslut fattas.
När  du  fyllt  i  Barnchecken  ska  du  även  skriva  ut  dina  svar”
Sedan kommer frågorna och på varje kan man svara ja eller nej och så en ruta med
möjlighet att motivera. Frågorna är:
1 Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?
2 Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsnedsättning?
3 Har barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter beaktats?
4 Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till en god hälsa och utveckling
beaktats?
5 Innebär beslutet att vi sätter barns bästa i främsta rummet?
6 Vilka konsekvenser får detta beslut för barn och ungdomar?
På den sista frågan är det bara en ruta för fri motivering.

LSS-handläggaren fyller i formuläret direkt på datorn när beslutet rör barn. Den skickas då till
en ansvarig grupp som sammanställer resultaten och redovisar för en politiskt tillsatt grupp.
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 Strömsund
Exempel på verksamhetsuppföljningar som görs regelbundet i länet inom LSS-verksamheten
finns i Strömsunds kommun. Där gör man sedan år 2005 och var annat år en grundlig
brukarenkät till gode män och huvudmännen och även intervjuer med brukare kring LSSverksamheten. Enkäten och intervjuerna tar upp frågor som rör vardagen och
självbestämmande. (bilaga 2)
En mer omfattande brukarundersökning genomfördes inom LSS verksamheten i Strömsund
2013 av en socionomstudent samt av områdeschefen. Där ingick uppföljning kring LSSboende, daglig verksamhet och fritiden men också upplevelser av de insatser som brukarna
erhåller av kommunen.

Intresseorganisationerna
Utvecklingsledaren har träffat länsföreningarnas styrelser i Föreningen utvecklingsstörda
barn och unga. Föreningen för rörelsehindrade barn och unga och
Autism- och Asperger föreningen. Dessa föreningar är representerade i brukarråd,
dialoggrupp och länshandikappråd i vissa av länets kommuner och i landstinget.
Föreningarna lyfter fram behovet av kompetenshöjning hos chefer och personal inom LSSverksamheterna.
Föreningen FUB lyfter frågan om självbestämmande och delaktighet på riktigt:
”Att kunna bestämma vilken dag man vill tvätta, vem som ska hjälpa till i
duschen eller vem som ska vara ens kontaktman i boendet borde vara
självklart.”
Riksföreningen FUB planerar att starta ett projekt under våren 2014 i Bergs kommun.
Projektet drivs inom ramen för Delaktighetsmodellen från FoU-Skåne där brukarens
inflytande och delaktighet sätts i fokus. Projektet är även förlagt till Helsingborgs- och
Jönköpings kommun och finansieras av ALA-stiftelsen.
Inom Projektet utbildas brukare och vägledare som sedan har en dialog med beslutsfattare
kring frågor som är angelägna för brukarna.
Region Jämtland kommer att stödja projektet och utvecklingsledaren kommer att delta i vissa
tema och utbildningsdagar.
FUB avser att bjuda in intresserade personer på länsnivå vilket innebär att projektet med stor
sannolikhet kommer att medföra kunskapsspridning i länet.
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Förbättringsområden – inventering av behov
Nedan följer de förbättringsområden som framförts vid utvecklingsledarens dialoger med
kommunerna och med övriga organisationer. Jag har delat in dessa områden i tre punkter.

1. Styrdokument – policy, rutiner, hur barn/ brukaren ska komma till tals.
2. Kommunikation – en förutsättning för delaktighet o inflytande.
3. Kompetens hos chefer och personal – chefsnätverk, utbildning.

Styrdokument och riktlinjer
Styrdokument och riktlinjer kring inflytandefrågor där det anges vad som ska gälla saknas i
flera kommuner. Det behöver klarläggas vad ett verkligt brukarinflytande är i
verksamheterna. Vad kan och får brukaren vara delaktig i.
Vad kan barn och unga vara med och bestämma kring sina insatser. En tydlig policy
efterfrågas.

Individuella planer
Rutiner kring erbjudandet och upprättandet av Individuell Plan saknas i några
småkommuner. Osäkerhet finns hur arbetet ska göras i den Individuella planen.

Genomförandeplaner
Genomförandeplaner bör utvecklas så att brukarens inflytande förstärks och målen i planen
är begripliga för brukaren. Tydlighet behövs kring vem som ska ha en genomförandeplan.
Utbildning/ kompetens efterfrågas i någon kommun kring upprättandet av planen.

Kommunikation




Metoder för samtal med personer med olika funktionsnedsättningar. Ny teknik
efterfrågas och att utbilda brukaren i att kunna vara delaktig.
Samtal med barn och föräldrar om funktionshinder under barnets uppväxt. Gör barnet
delaktig från start.
Brukarundersökningar, verktyg och metoder för uppföljning. Utvärdering av insatser o
metoder efterfrågas.

Kompetens




Kompetensutveckling inom LSS-verksamheten, chefer och personal.
Chefsnätverk i länet för ansvariga LSS-chefer. Ett forum för diskussion om LSSverksamheten. På handläggarnivå finns ett nätverk sedan länge.
Lättläst-klarspråk- språkbruk, lyhördhet o mötesformer bör ses över. Att ge brukaren
bättre förutsättningar att kunna delta.
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Utvecklingsledarens reflektioner
Vid dialogerna med kommunernas LSS-verksamheter framgår att begreppet evidensbaserad
praktik är relativt okänt. Utvecklingsledaren har inte mött några grupper där diskussioner
kring begreppet pågår.
Det övergripande målet med att stödja den evidensbaserade praktiken är att brukaren ska få
ta del av insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap.
Brukarna  inom  område  ”personer  med  funktionsnedsättning  ”  är  ofta  företrädda  av  andra  
personer såsom, anhöriga och gode män. Det är tydligast på den strukturella nivån. För att
ändra på den ordningen krävs utveckling av kommunikationshjälpmedel och att brukaren får
stöd i att uttrycka sig. Det krävs också att omgivningen tillrättalägger möten och brukarråd så
att personer med funktionsnedsättning kan delta efter sina förutsättningar. Brukarens
inflytande behöver stärkas på alla nivåer.
Tydliga styrdokument behövs som gör att man i verksamheterna skaffar kunskaper och nya
arbetssätt för att brukaren ska bli alltmer delaktig. Uppföljning av insatser är en viktig del av
brukarinflytandet som saknas på flera håll i LSS-verksamheterna. Hur vet man då om
brukarna är nöjda med insatserna som ges?
Vid samtliga möten med LSS-verksamheterna har frågan om chefers och personals
kompetens lyfts som ett viktigt utvecklingsområde. Kontinuerlig kunskapsutveckling och stöd
i att utveckla de metoder och arbetssätt som redan finns efterfrågas.
Kompetensfrågan, titlar och yrkeskrav har visat sig vara en viktig fråga, även nationellt.
”Den viktigaste förutsättningen för brukarmedverkan är att det finns ett intresse
från den eller de som leder verksamheten. Cheferna i sin tur måste kunna
engagera och motivera personalen genom att tillhandahålla utbildning och
avsätta resurser för att möjliggöra en medverkan värd namnet ”  
( ”Att  ge  ordet  och  lämna  plats” Socialstyrelsen 2013)

Utbildning behövs överlag kring funktionshinderområdet och speciellt efterfrågas kunskap
kring – personer inom den neuropsykiatriska gruppen. Den gruppen växer och innebär nya
förhållningssätt och metoder i bemötande. Missbruk och psykiska tilläggsdiagnoser nämns
ofta som svårhanterligt.
Under hösten har utvecklingsledaren engagerat sig i det Nationella kompetensrådet som
ryms inom projekt Forum Carpe i Stockholm. Där finns nationella förslag på yrkeskrav och
nya titlar för personal inom området personer med funktionsnedsättning. En inventering görs
för närvarande i landets kommuner om intresse för dessa frågor. Regionalt ingår
utvecklingsledaren i en referensgrupp på MIUN. Där pågår en diskussion om YH-utbildning
inom funktionshinderområdet.
Detta dokument lägger grunden för ett förslag på en arbetsmodell för hur vi ska arbeta för en
evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet i Jämtland. Till arbetsmodellen kopplas
en aktivitetsplan som är ett levande dokument och den kommer att utvecklas och revideras i
takt med att aktiviteter genomförs och nya planeras.
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Förslag till arbetsmodell för genomförande.
Kommunernas arbetsmodell för evidensbaserad praktik inom området personer med
funktionsnedsättning i Jämtlands kommuner. Utgångpunkterna är:
1. Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga
2. Förstärkt brukarmedverkan
Planering och genomförande kommer att ske i samverkan med kommunernas och
landstingets- representanter, FoU-Jämt, intresseorganisationer, utvecklingsledare och
projektgrupp.

Nulägesbeskrivning

Hösten 2013

Identifiera förbättringsområden

En aktivitetsplan upprättas och omprövas
fortlöpande.






Kunskapsutveckling i form av riktade aktiviteter mot
medarbetare, chefer och beslutsfattare.
Stödja utveckling och användning av nya metoder.
Deltagande i planering av utbildning och andra
kompetenshöjande insatser.
Inventering av forskning och material på området.

Kartläggning av
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Bilaga 1.

Lite siffror från kommunernas LSS-verksamhet :

Antal LSS-användare
Östersund
Krokom
Strömsund
Härjedalen
Åre
Berg
Bräcke
Ragunda

600
80
90
73
70
62
110
35-40

/ LSS-handläggar-tjänster
3,5%
1,o%
0,5%
0,5%
0,75%
1,0%
1,75%
0,75%
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Bilaga 2,
Obs. Materialet är förminskat!

Undersökning bland godemän/förvaltare och deras huvudmän 2013.
1.Boende.
Vilken typ av boende har din huvudman?
Gruppboende/serviceboende
annat
Om annat, vad?
______________________________
______________________________
______________________________

2. Vem bestämmer...?
Du kan markera flera alternativ.
Din huvudman
Personalen
Godman
Annan
Vem bestämmer när din huvudman ska kliva upp på
morgonen?

Vad din huvudman ska äta?
Hur lång måltiden får vara?
Vilken mat som ska inhandlas?
Vilka kläder din huvudman ska köpa?
Vad din huvudman ska ha på sig?
Vilka aktiviteter din huvudman ska vara med på?
Vem din huvudman ska umgås med?
Vem din huvudman ska arbeta tillsammans med?
Vilken dag hushållsysslor ska utföras?
Vem som ska vara med på möten för individuell planering?
om annan, vilken?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
3. Skulle din huvudman vilja vara med och bestämma mer?
Ja
Nej
Om ja. Inom vilka områden?
____________________________

Markera om du håller med, inte håller med eller inte har någon uppfattning om
följande påstående:
Håller med
Har ingen uppfattning om
Håller inte med
Min huvudman har ett socialt nätverk utanför
bostaden/boendeenheten
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Min huvudman får byta aktiviteter om han/hon önskar
Min huvudman får följa med på de aktiviteter han/hon
vill

Min huvudman måste ibland följa med på aktiviteter
han/hon inte vill

När min huvudman går ut måste han/hon gå
tillsammans i grupp

Kommentarer:
______________________________
______________________________
______________________________
5. Skulle din huvudman vilja göra andra aktiviteter på sin fritid?
Ja
Nej
Vet ej
Om Ja. Vilka?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
6. Om din huvudman har ett eget gruppboende/serviceboende, markera om du
håller med, inte håller med eller inte har någon uppfattning om följande
påståenden:
Håller med
Har ingen uppfattning om
Håller inte med
Personalen lyssnar på min huvudman även om det går
långsamt för henne/honom att förklara

Personalen talar om för min huvudman vad som skall
hända...

Det finns personal som min huvudman kan ha hemligheter
med

Min huvudman trivs med personalen
Min huvudman får den hjälp som behövs för att säga det
han/hon vill

Min huvudman har någon att prata med på kvällar/helger
Min huvudman får vara ensam när han/hon vill
Min huvudman känner sig trygg i sitt hem
Min huvudman vet vilka arbetssysslor som behöver göras i
ett hem



Din huvudman vågar säga till personalen om något han/hon
tycker är fel



Din huvudman vet vem som är boendets kontaktperson
Kommentarer:
______________________________
______________________________
______________________________
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______________________________
7. Har din huvudman önskemål om annat boende?
Ja
Nej
Vet ej
Om ja. Var och varför?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
8. Daglig verksamhet.
Har din huvudman daglig verksamhet?
Ja
Nej
Vet ej
9. Om din huvudman har daglig verksamhet, markera om du håller med, inte håller
med eller inte har någon uppfattning om följande påståenden
Håller med
Har ingen uppfattning om
Håller inte med
Min huvudman har någon att prata med på dagarna 
Min huvudman tycker han/hon är duktig på det han/hon gör
Min huvudman trivs med sina arbetskamrater
Min huvudman känner ängslan här
Personalen tycker det min huvudman gör är bra
Min huvudman får arbeta ensam, när han/hon vill
Min huvudman får lära sig nya saker här
Min huvdman har en speciell uppgift han/hon tar ansvar för
Min huvudman får tråkiga arbetsuppgifter
Min huvudman vill göra andra saker på dagarna
Min huvudman har gjort samma sak i flera år
Min huvudman får byta, ändra arbetsuppgifter om han/hon
vill det

Min huvudman vet vilka olika arbeten man kan få göra här
Min huvudman vet vad det han/hon gör ska användas till.
Vad meningen är med aktiviteten

10. Har din huvudman önskemål om att arbeta på ett annat ställe utanför den
dagliga verksamheten?
Ja
Nej
Vet ej
Om Ja. Var ?
____________________________

11. Markera på en skala vad din huvudman överlag tycker om daglig verksamhet.
Markerar Du 1 betyder det att den är mindre bra och din huvudman inte vill gå dit.
Markerar Du 5 betyder det att den är mycket bra. Tycker din huvudman att det är
rätt okej med dagverksamheten markerar Du 3.
12345
Mindre bra Mycket bra
Kommentarer:
______________________________
______________________________
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______________________________
______________________________
Nedanstående frågor är direkt riktade till Dig som godeman/förvaltare

12. Godman.
Hur är din upplevelse av personalens bemötande och lyhördhet när du framför
synpunkter och önskemål?
12345
Mindre bra Mycket bra
Kommentarer
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
13. Hur är din upplevelse av hur personalen försökt åtgärda dina synpunkter och
önskemål?
12345
Mindre bra Mycket bra
Kommenterarer:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
14. Hur fungerar informationen från kontaktpersonen?
12345
Mindre bra Mycket bra
Kommentarer:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
15. Min huvudman är
kvinna/flicka
man/pojke
16. Jag som godman/förvaltare är
kvinna
man
Tack för Din medverkan !
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