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Varför en föreläsning om egenmakt
WHOs Internationell klassifikation av funktionstillstånd,
funktionshinder och hälsa, ICF
Socialstyrelsens vägledning Individens behov i centrum,
IBIC
Behov av samhällsstöd för delaktighet på olika
livsområden
Vägar till självinsikt och egenmakt
Vad innebär egenmakt vid mötet med det offentliga?
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1. Varför tala om egenmakt?
 Vad är det för nytta med egenmakt?
 Det räcker inte att bli respekterad och lyssnad på, det vill säga

ett gott bemötande från handläggare och beslutsfattare


Företrädarskap – istället för

 Också nödvändigt med inflytande, att kunna påverka och ha

kontroll över sin egen livssituation
 Det gäller att utnyttja LSS potential till makt över den egna
situationen – både att få och få behålla LSS-insatser
 och vid individuppföljningar – att stödet är ändamålsenligt
 Den enskildes makt och kollektivets, såsom ILG och
funktionsrättsrörelsen
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Är Socialstyrelsens vägledning Individens behov i
centrum, IBIC ett bra redskap för egenmakt?
 Socialstyrelsen utgår från WHOs internationella

klassifikation ICF: Internationell klassifikation av
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (WHO,
Socialstyrelsen 2003)
 ICF ger ett gemensamt språk och gemensam kunskap. Det
är en förutsättning för maktutjämning.
 Vägledningen är ju till för handläggare och andra
tjänstemän. Kan den användas som redskap för egenmakt?
 Ni får bedöma själva!
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Det finns många olika ord för
mänskligt fungerande
 Det handlar om att funka och att inte funka
 ICF använder orden funktionstillstånd och






funktionshinder
Numera vanliga ord för funktionstillstånd: förmåga,
fungerande
Numera vanligt ord för funktionshinder:
funktionsnedsättning
Är funktionsvariation ett bra ord?
Mitt val idag: Ordet fungerande för både att funka och
att inte funka
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2. Om WHOs Internationell
klassifikation av funktionstillstånd,
funktionshinder och hälsa, ICF

Lewin 2018

Socialstyrelsens vägledning
Individens behov i centrum,
IBIC utgår från ICF
 Många faktorer påverkar fungerandet enligt
ICF:

 Hälsotillståndet
 Personfaktorer

 Omgivningsfaktorer
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Hälsotillstånd och fungerande
 ICF handlar om fungerande som är kopplat till
olika hälsotillstånd
 T.ex. sjukdomar, skador
 För LSS personkrets 1 vanligt med medfödda (eller från
barnaåren) sjukdomar och skador som
utvecklingsstörning, autism och cp-skador
 ICF handlar inte om fungerande som t.ex. beror på om
man är fattig eller rik. Exempel: Kostnader för att delta
i fritidsaktiviter.
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Personfaktorer och fungerande IBIC sid 18
 Olika personfaktorer kan vara underlättande eller hindrande
 t.ex. kön, ålder, självkänsla, erfarenheter, utbildning.

 Ur IBIC:
 Personfaktorer inbegriper exempelvis: personlighet och karaktärsdrag,

social bakgrund, socioekonomiska förutsättningar, tidigare och
aktuella erfarenheter, livsstil, vanor, utbildning, yrke färdigheter,
copingstrategier, ålder, kön, etnicitet.
 Personfaktorerna bidrar till att förklara hur individen fungerar i olika
situationer beroende på vilka erfarenheter och bakgrundsfaktorer som
individen har med sig. Personfaktorer är en viktig komponent för att
förstå individens behov och för att göra den sammantagna
bedömningen av begränsningar i livsföringen

Lewin 2018

Omgivningsfaktorer och fungerande
t.ex. personal, närstående men också lagar och olika stöd för att möta olika
behov. Ur IBIC sid 111-112.
 Olika omgivningsfaktorer som kan vara underlättande eller hindrande:
 För LSS-tillämpningen omgivningsfaktorn Samhällstjänster och regelverk
särskilt relevant
 Välfärdslagarna LSS och SoL och andra samhällsstöd på olika nivåer








(kommunal, regional, nationell)
System för organisation av tjänsterna: tjänstemän, handläggare, personal
Policys som styr och reglerar de system som tillhandahåller tjänsterna.
Riktlinjer kan vara hindrande
Närstående som ger stöd
Mer om omgivningsfaktorn Samhällstjänster och regelverk: Vid
myndighetsutövningen bör fokus ligga på LSS värdegrund, som den uttrycks i
förarbeten och lagtext, och på handläggarna som ska tillämpa den. Och inte på
rättspraxis, som ofta är en hindrande faktor
OBS Omgivningsfaktorerna ska ses ur individens perspektiv (IBIC sid 18)
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Fungerandet sker på många olika
livsområden
IBIC bilaga 1 sid 110-111
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lärande och att tillämpa kunskap (t ex problemlösning, beslutsfattande)
Allmänna uppgifter och krav (t ex genomföra uppgifter, organisera arbetsgång,
hantera stress)
Kommunikation (t ex göra sig förstådd, ta emot information)
Förflyttning (t ex kunna röra sig inne och ute, använda transportmedel)
Personlig vård (t ex kunna tvätta sig, klä sig, äta och dricka, sköta sin egen
hälsa
Hemliv,(t ex skaffa bostad, mat, kläder, hålla rent hemma, ta hand om växter
och djur)
Mellanmänskliga interaktioner och relationer (t ex kunna ha kontakter med
andra i privata eller formella sammanhang)
Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv (t ex betala räkningar )
Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv (t ex delta i föreningsliv,
utöva ett intresse, umgås med andra, besöka kyrkan, rösta vid val)
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IBIC har lagt till ytterligare två
områden, som också är relevanta vid
begränsningar i livsföringen
 Känsla av trygghet (som är en psykisk kroppsfunktion) samt
 Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående (som

är en omgivningsfaktor enligt ICF). Det finns således totalt elva
livsområden i IBIC (sid 54).
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Enligt ICF finns det olika sorters
mänskligt fungerande
 Det finns olika sorters fungerande – hos själva

kroppsorganen, kroppsstrukturerna men också hur
dessa och hela individen fungerar i olika situationer
och på olika livsområden.
 En fråga som alltid kan ställas: Vad är viktigast just för
mig? Att kunna jobba? Att ha sociala relationer? Att
sitta vid en sjö och fiska?

Lewin 2018

ICF skiljer på funktion; aktivitet;
delaktighet
 När man talar om fungerande hos kroppens olika

organ – kroppsfunktion enligt ICF
 När man talar om utförande av olika enskilda
uppgifter – aktivitet enligt ICF
 När man talar om mera sammansatta situationer –
delaktighet enligt ICF är engagemang i livssituationer
 Detta är ICFs biopsykosociala synsätt
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Bio - Den första delen i det
biopsykosociala synsättet
Bio – det handlar om funktion i kroppsorgan, olika
delar av kroppen
T.ex. hjärnan: Minne, förståelse, omdöme,
problemlösning; Även temperament och
personlighetsfunktioner
T.ex. Leder och muskler: Rörlighet, gång
 Ord i klassifikationen: Kroppsfunktion och Kroppsstruktur
 Se IBIC sid 112-113 Kroppsfunktioner och kroppsstrukturer
 Funktionsnedsättningar när det inte funkar
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Psyko – Den andra delen i det
biopsykosociala synsättet
 Psyko – individens genomförande av uppgifter
 (T.ex. knyta sina skosnören; Stoppa in maten i munnen )

 Klassifikationens ord är aktivitet
 Handlar om individens fungerande vid genomförande av handlingar,

uppgifter. Vanligen enstaka uppgifter
 Individen kan knyta sina skosnören eller inte; stoppa in maten i
munnen eller inte
 Fragmentariskt – behöver inte vara meningsfulla aktiviteter, inte det
man vill göra.
 Ett exempel på användning av detta led: Försäkringskassans

behovsbedömningsinstrument. Man ser inte till hela situationen, bara
delarna
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Socio – Den tredje delen i det
biopsykosociala synsättet
 Social – individens engagemang i olika livssituationer
 (T.ex. spela en tennismatch; Sköta sin baby; Gå på konsert)
 Klassifikationens ord är delaktighet dvs engagemang/involvering i










livssituationer på olika livsområden Delaktighet i tennismatch, sköta sin baby.
Det handlar ofta om vad individen gör tillsammans med andra,
Hur inblandad individen är och
Vad individen upplever meningsfullt att göra
Det handlar ofta om sammansatta handlingar och uppgifter
Det är mycket som ska funka samtidigt och det är mycket som ska göras i
sammanhanget
När man använder ICFs ord aktivitet är det ofta bara enstaka uppgifter man
tänker på. Inte på hela situationen. Då tänker man inte på delaktighet
Den sociala nivån är den viktigaste – att man är delaktig i det man vill
göra och uppleva!
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Det biopsykosociala synsättet innebär en
helhetssyn på fungerande och på
betydelsen för delaktighet: att leva ett liv
 Det spelar ju ingen roll om man kan använda sin hand om man







inte får några bra tillfällen att använda den till – t ex spela piano
om man längtar efter det och har förmågan.
Fungerande kan leda till behov av stöd och hjälp på livets alla
områden.
Då måste handläggaren ha en helhetssyn för att avgöra vad som
behövs för att den enskilde ska bli delaktig i både det lilla och
stora livet.
Livet och fungerandet handlar om att vara delaktig, att vara
involverad i olika situationer på olika livsområden.
Det handlar om meningsfullhet och vad som är viktigt.
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Ett sammanfattande Kom ihåg
 Fungerandet gäller alla livsområden – olika viktighet

 Livet är inte bara personlig vård och hemmasysslor.
 Man behöver och har rätt till både det ”lilla” och det

”stora” livet.
 Viktigt att komma ihåg personfaktorer och
omgivningsfaktorer. De har betydelse för fungerandet.
 De kan vara underlättande eller hindrande.

 Allt måste vara med vid en behovsbedömning eller vid

vid en uppföljning.
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3. Socialstyrelsens vägledning
Individens behov i centrum, IBIC
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Ur vägledningen sid 17
 Modellen anger ett perspektivskifte, från att se

individen som enbart en patient, en brukare eller elev
till att se individen som en samhällsmedborgare
 ICFs tänk utgår från individens delaktighet och börjar
med fungerande vardagssituationer snarare än det som
inte fungerar
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I vägledningen Individens behov i
centrum är fokus på delaktighet, att
leva ett liv!
 Det finns olika uppfattningar om vad delaktighet är.
 Vägledningen utgår från ICF och räknar upp olika sätt.
 Dessutom lägger Socialstyrelsen stor vikt vid individens egen

upplevelse av delaktighet.


Detta är ett mycket viktigt tillägg!

 Det är bara individen själv som kan yttra sig om hen är

delaktig eller inte.
 Ingen annan kan säga: Du är delaktig.


T.ex. om det bara är fråga om att man deltar i någon aktivitet.

 Viktigt att hålla isär orden

 Nu till uppräkningen …
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Vägledningen räknar upp olika
sätt att vara delaktig på IBIC sid 36
 Förutom den egna upplevelsen – Subjektiv erfarenhet







av engagemang
Delta/ta del av
Vara inkluderad
Vara accepterad
Vara engagerad i ett livsområde
Ha tillgång till behövda resurser
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Delaktighet – betyder att vara engagerad,
involverad, inte bara finnas med
 Delaktighet handlar ofta om situationer tillsammans

med andra människor - där det krävs att man funkar på
många olika sätt
 Det vanligen är fråga om sammansatta situationer och
uppgifter.


T.ex. Det krävs både förmåga att kommunicera och att kunna
tänka och ta fram minnen för att kunna ha ett samtal med
någon

 Vanligen inte enstaka uppgifter. Olika enstaka aktiviteter

bygger upp en delaktighet i en livssituation


T.ex. Jag sätter på mig kläder, går ut, går till bion, ser en film
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Målen med LSS (och SoL) handlar om
delaktighet i olika livssituationer och
sammanhang
 Hemma och i samhällslivet
 Det kan t.ex. gälla delaktighet i en daglig verksamhet.

 Hur kan vi tänka om delaktighet utifrån vägledningens

uppräkning?
 Kan man delta utan att känna sig delaktig?
 Är att vara inkluderad ett sätt att vara delaktig? Vad
betyder det egentligen?
 Är att vara accepterad ett annat? Vad innebär det?
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Delaktighet och det sociala
perspektivet enligt ICF
 Uppräkningen av vad delaktighet kan vara visar att
det handlar om ett socialt synsätt
 Delaktighet definieras i ICF som en persons
engagemang i olika livssituationer på olika
livsområden (IBIC bilaga 1, sid 110)
 (Exempel på livsområden enligt ICF: Hemliv;
Personlig vård; Kommunikation; Mellanmänskliga
interaktioner och relationer; Utbildning, arbete,

sysselsättning och ekonomiskt liv)
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Delaktighet, medverkan och inflytande
(IBIC sid 34)

 Delaktighet behöver ses som aktiv medverkan.
Man kan delta utan att känna sig delaktig

 Delaktighet förutsätter inflytande. Det kräver att
individens åsikter tas på allvar och tillåts påverka
eventuella beslut och aktiviteter. OBS värdet
inflytande finns bara med LSS (se 6 § LSS)!
 Att kräva delaktighet av någon som inte vill eller av
olika skäl inte kan är knappast möjligt eller
acceptabelt
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Det måste finnas förutsättningar
för delaktighet
 Delaktighet är aktuellt både när behov tillgodoses och

när det gäller vad som är målet med stödet
 Det måste finnas förutsättningar för delaktighet

 Kommunikation – en viktig förutsättning för
delaktighet (t.ex. svårigheter med talet, hörseln,

synen förutom kognitiva svårigheter)
 Att tillfälle finns, att stöd finns just när det behövs
osv.
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Några slutord om delaktighet
 Det biopsykosociala synsättet vid tillämpning av LSS

och SoL
 Det relativa handikappbegreppet återupplivas med
Individens behov i centrum genom konstaterandet att
behoven är knutna till individen men måste alltid relateras
till dennes situation och omgivning!
 OBS Läs också Socialstyrelsens kunskapsstöd Vägar till

ökad delaktighet (2017).
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4. Behov av samhällsstöd för
delaktighet på olika livsområden
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Behov av LSS-stöd uppstår när
den egna förmågan och
fungerandet inte räcker för
delaktighet
 Behov på de livsområden man önskar vara

delaktig
 OBS Behov och önskemål står ofta
tillsammans i LSS-proppen
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Vad är behov egentligen?
 Det finns olika sorters behov –
 man vill ha eller göra något som man saknar men inte







kan
För LSS är det behov i vardagslivet – från morgon till kväll, i
hemmet och utanför
Sociala behov – inte vård och behandling
Orsaken är bristande förmåga (som hänger ihop med ett
hälsotillstånd)
 T.ex. i rörelseorganen, i hjärnan, i ögon eller hörselorgan
 Inte dåligt med pengar
Hur stora är behoven? Finns de alltid? Varje dag?
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Möte med handläggare handlar om
den offentliga makten och individens
beroende av stöd
 Rättigheter förmedlas genom






myndighetsutövning
Handläggare utreder och beslutar om behoven ger rätt
till LSS-insatser
Den som ansöker om stöd är beroende av den offentliga
makten
Handläggaren ska följa lagen och LSS värdegrund LSS
6 § ger den enskilde inflytande över både handläggning
och själva stödet
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Makt och beroende
 Makt och beroende – Handläggaren har makt att själv

besluta om rätt till LSS-stöd. Eller föreslå – och
politiker i t.ex. ett individutskott bestämmer.
 LSS-personen är beroende av handläggarens
behovsbedömning.
 Viktigt att kunna avgöra om handläggningen är
korrekt.
 Att kunna se om något är fel. Eller något saknas.
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Olika sorters behov
 Behov av praktisk hjälp: Kanske behov på vissa områden, t.ex. av

omvårdnad (livsområde Personlig vård), behöver tillgodoses i första
hand: med hygien, att klä på sig, få i sig mat, kommunicera.
 Brukar kallas grundläggande behov vid LSS-insatsen personlig
assistans (de första fyra). Förstås lika relevanta vid andra LSS-insatser
såsom boende, korttids och daglig verksamhet.
 Praktisk hjälp kan behövas för delaktighet på andra livsområden, t.ex.
Hemliv, Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv liksom
livsområde Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv.
 Behov av kvalificerat stöd: Behov som förutsätter ingående kunskaper
om den som får stödet är särskilt relevant när personen har
intellektuella funktionsnedsättningar och/eller nedsatt
beslutsförmåga. Räknas också som grundläggande behov enligt LSS
(femte behovet).
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Olika LSS-insatser, SoL-bistånd, andra stöd
för att möta behov
 Behov av delaktighet på olika livsområden kan mötas med olika insatser
 Myndighetsbeslut krävs vanligen för att stödet ska ges
 LSS ger rätt till vissa insatser vid omfattande och varaktigt stödbehov: Olika

karaktär och syfte med olika stödinsatser och service
 I korthet
 Service: Personal gör något åt personen utan dennes deltagande (som dock
kan uppleva delaktighet)
 Stöd: Personen får stöd för att tillsammans med personal göra uppgifter,
handlingar tillsammans
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5. Vägar till självinsikt och egenmakt
 Vägledningen Individens behov i centrum kan ge
kunskap om egen fungerande och behov av
samhällsstöd
 En utgångspunkt: Vad är viktigt i livet?
 Vad underlättar och vad hindrar mig från att förverkliga

det jag vill?

 Vägledningen kan vara ett användbart redskap för att

öka kunskapen inför bedömning av behov för rätt till
LSS-insats
 Maktutjämning när man har kunskap och
självkännedom. Självkänslan kan stärkas.
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Att förstå fungerandet hos sig
själv/hos den person jag
företräder
 Att fundera på: Hur viktigt är stödet för min

delaktighet i olika uppgifter och situationer?
 Vad är det som funkar och inte funkar?
 När behöver jag stöd? Hur ofta?

 Vilket stöd behöver jag?
 Självinsikt för egenmakt
 Vissa behov måste tillgodoses för att över huvud taget kunna
tänka på behov av stöd för de viktiga livsuppgifterna
 i hemmet, basbehov som behöver tillgodoses först så man orkar

med resten av livet
 ute i samhällslivet, fritid och kultur
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Att förstå fungerandet är en förutsättning
för egenmakt
 Att ha självinsikt, självkännedom; insikt och kännedom om







personen jag företräder
För användning i LSS-sammanhang måste det finnas egen
kunskap om de kroppsfunktioner som är relevanta för
delaktigheten i både det lilla och stora livet
Hur kan jag beskriva mitt fungerande? Fungerandet hos
den person jag företräder?
När och hur hindrar fungerandet delaktigheten?
För att kunna ”äga sina behov” måste man förstå vad man
kan och inte kan i olika situationer på olika livsområden
Vid uppföljning: Tillgodoser stödet mitt behov av
delaktighet? Behovet av delaktighet hos den person jag
företräder?
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Kunskap behövs också om
samhällssystemet
 Kunskap behövs för att ha kontroll över

handläggningen
 T.ex Skillnad mellan LSS och SoL
 Annat stöd
 Större inflytande med LSS
 Högre ambitionsnivå med LSS
 LSS-insatser kan kombineras när det finns behov –
t ex gruppbostad och kontaktperson,
ledsagarservice
 Se Lewin maj 2017 på FUBs hemsida
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Att ha kontroll över handläggning och
utformning av insats
 Det betyder inte att det alltid blir som jag (den enskilde

eller företrädaren) vill.
 Men att jag får framföra mina synpunkter,



att jag blir lyssnad till,
att den som lyssnar förklarar varför det inte blir som jag vill
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6. Vad innebär egenmakt vid mötet
med det offentliga?
 Att själv eller genom företrädare kunna påverka

behovsbedömning, beslut om insats och beslut om
utformning av insats
 Att själv, genom företrädare eller kompetent utomstående
person/instans (t ex rättspraxis) kunna bedöma att
handläggning och utformning är korrekt dvs förenlig med
LSS, EKMR, CRPD.
 Förutsättningen är att det kommunala självstyret inrymmer
en vilja att förverkliga LSS intentioner och göra rätt från
början!
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