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Två olika föreläsningar på en dag. 300 personer från samtliga kommuner i Västmanland lyssnade på Margareta Lunde-Martinsons två föreläsningar som vände sig till personal inom LSSverksamhet i länet. Det var en dag där föreläsningarna varvades med diskussioner, avspänningsövningar och ﬁlmsnuttar. Allt kryddat med mycket engagemang och en stor portion humor.

Om bemötande och psykisk ohälsa
och förklarade hur ett kunskapsbaserat arbetssätt
fungerar.
– Det kan verka abstrakt, men lite förenklat
handlar det om att jag ska veta varför jag gör som
jag gör när jag gör det jag gör. Vi ska göra det
bästa för de personer vi jobbar med.
Karina Tilling gav också några exempel på vad
arbetssättet kan innebära:
• Systematiskt ge brukaren kunskap om vilka
alternativ han eller hon står inför.
• Systematiskt arbeta med brukarens egen uppfattning och kunskap för att skapa delaktighet.
• Planera, göra och utvärdera allt stöd som ges.

Som en del av VKL:s satsning på att utveckla
kunskapsbaserade arbetssätt för en evidensbaserad praktik inom LSS-verksamhet genomfördes två seminarier den 11 november 2016.
Det ena handlade om bemötande som en stark
kraft och det andra om psykisk ohälsa. Föreläsare var Margareta Lunde-Martinson.
nn Tjernberg, enhetschef vid VKL, hälsade
alla deltagare varmt välkomna till seminarierna. Hon berättade att för två och ett
halvt år sedan genomfördes ett upptaktsseminarium för att utveckla kunskapsbaserade
arbetssätt inom LSS-verksamheter.
– Då hade vi fått statliga stimulansmedel, sa
Ann Tjernberg. Nu kan vi se att ett stort arbete
har gjorts. Ni som är här idag har en stor del i det.
Hon tackade alla som deltagit: chefsnätverket
som tagit fram teman och inriktningar i samverkan med VKL samt chefer, personal, intresseföreningar och personer med funktionsnedsättning. Ann Tjernberg tackade också Karina Tilling,
den ansvariga på VKL för hela satsningen.
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Välkomnade. Ann Tjernberg, enhetschef vid VKL, hälsade
alla deltagare välkomna och berättade om satsningen på
att utveckla kunskapsbaserade arbetssätt.
– Den här dagen har planerats länge, det är
roligt att salen nästan är full. Personal från länets
tio kommuner och sju utförare i Västerås är här.

Karina Tilling var moderator under dagen. Hon visade
en bild med färgade ringar som gick in i varandra

Seminariedagen var indelad i två delseminarier, det
ena genomfördes under förmiddagen och det
andra under eftermiddagen. Huvuddelen av deltagare var med under hela dagen, men några enbart på det ena av seminarierna.
Föreläsaren Margareta Lunde-Martinson har
lång erfarenhet från omsorgen och har varit verksam som LSS-sjuksköterska. 2011 utnämndes hon
till årets smärtsjuksköterska i Sverige. Idag arbetar
hon som handledare, författare och konsult.

Möten med
människor
en röd tråd
Bemötande stod i fokus när Margareta LundeMartinson föreläste under förmiddagen. Det
var några timmar med både skratt och eftertanke – en mix där teori varvades med korta
diskussioner, filmsnuttar, avspänning och musik.

M

öten med människor har gått som en
röd tråd i Margareta Lunde-Martinsons
yrkesliv. Hon har arbetat som LSS-sjuksköterska, men även med nyfödda och
demenssjuka.
– I arbetet med personer som kräver ickeverbal
kommunikation har jag blivit kompetent på att
hitta en bra kommunikation.
Hon påpekade att vissa personer väljer vi att
leva med, men på jobbet har vi inte valt själva.
– Möten med människor är intressant. Ibland
blir det väldigt bra möten och ibland dåliga.
Med hela kroppen visade Margareta LundeMartinson hur olika möten kan gestalta sig. Deltagarna fick sedan en minut på sig att prata med
varandra om ett bra möte någon gång i livet och
fundera över vad det var som hände då.

Vad är det som påverkar känslan av att känna sig
välkommen, undrade Margareta Lunde-Martinson. När man till exempel kommer till en vårdcentral kan det handla om att det ser trevligt ut
och att det finns tydlig information liksom att
någon ser dig och ger dig ett leende.
Under en kort stund fick deltagarna prata med
varandra om hur man på ett bra sätt hälsar en ny
kollega välkommen. Genast ställde sig alla upp,
skakade hand och diskuterade livligt.
Efteråt frågade Margareta Lunde-Martinson
hur det kändes och vad som påverkade känslan.
Svaren handlade om att det är viktigt att ta i
hand, se personen i ögonen, le, kroppsspråk, röstoch tonläge, att vara intresserad och närvarande.
– 75-80 procent av kommunikationen utgörs
av kroppsspråket; 15 procent är rösten och bara
5 procent ord. Vi skannar normalt av en människa

Maslows behovstrappa. Margareta Lunde-Martinson förklarade att de mänskliga behoven bygger på varandra från basala
behov som mat, sömn och trygghet till självförverkligande och social gemenskap. Behoven i de lägsta nivåerna måste vara tillfredsställda innan nästa steg blir viktigt för individen. En del kommer dock inte vidare utan stannar på de lägre nivåerna.
på 30 sekunder, bildar oss en uppfattning och
placerar personen i ett fack.
Margareta Lunde-Martinson beskrev också
olika röstlägen och visade med kroppsspråk hur
den som är osäker, självsäker, stressad eller avslappnad kan se ut.
Återigen fick deltagarna ställa sig upp. Denna
gång var uppgiften att testa olika handslag –
”torsken”, ”snabba”, ”hårda” och ”lägga handen på”.
Ett lagom fast handslag upplevdes som bäst.

Kärlek, stimulans, trygghet, känna sig behövd och
goda relationer var förslag från några deltagare
när Margareta Lunde-Martinson frågade vad vi
behöver för att må bra.
Hon visade en bild på Maslows behovstrappa,
en modell som förklarar hur de mänskliga behoven bygger på varandra från grundläggande
behov som mat, sömn och trygghet till självförverkligande och social gemenskap.
Föreläsningen fortsatte sedan med tankar kring
begreppen självkänsla och självförtroende.
– Vi föds med olika förutsättningar och vi har
olika perioder i livet där det går upp och ner, sa
Margareta Lunde-Martinson. Hur jag själv mår
påverkar min syn på omvärlden och det stöd jag
ger till andra.
Vid en kort diskussion pratade deltagarna med
varandra om ”vilka egenskaper behöver du för att
fungera varje dag?” Svaren blev en lång lista med
egenskaper som ödmjukhet, flexibilitet, lyhördhet, självkännedom, humor och prestigelöshet.–

Personerna som ni jobbar med har många att anpassa sig till. Ni måste anpassa er till dem.
Som exempel gav Margareta Lunde-Martinson
en person på ett boende som inte ser ut att må
bra. När personalen ringer den dagliga verksamheten för att höra hur det är säger den som svarar
avvisade att de har inte sett något särskilt.
– Lägg ner prestigen, tänk på att du är viktig
och att du påverkar andra.

Deltagarna fick också samtala kring frågan ”vad
påverkar mig negativt, vad gör mig grinig”?
Många svar handlade om stress, ont om personal,
motgångar och kanske om en chef som inte har
samma tänk.
– Stress kan vara bra för en stund, sa Margareta
Lunde-Martinson. Men om man bara gasar på
blir det farlig negativ stress.
Hon gav exempel på fysiska och psykiska
symptom på stress och betonade att det är lätt att
gå i försvar och bli irriterad om man är stressad.
– När man är på jobbet måste man vara professionell och inte gå i försvar, försöka lugna och
bekräfta.
Margareta Lunde-Martinson gav förslag på bemötande vid svåra telefonsamtal och även tips på
”Akut 1-minut-metoden” där deltagarna med hjälp
av andning och koncentration fick lära sig att
slappna av. Andra tips var att ta hand om sig själv,
avsätta egen tid i kalendern, göra någon glad,
tänka på vad som påverkar mig positivt, lyssna på
musik och inte minst att skratta.

Aktiva deltagare. Under seminariet varvades teoretiska pass med aktivitet och diskussioner bland deltagarna. Bland annat testades olika sätt att ta i hand och hälsa på varandra.
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Så kan psykisk ohälsa hanteras
hang är andra faktorer som påverkar
den psykiska hälsan. Det gäller även
den som har en utvecklingsstörning.
– Ibland måste vi hjälpa brukaren
att få självkontroll och bra strategier.

Under eftermiddagen var temat
psykisk ohälsa hos personer med
intellektuell funktionsnedsättning.
Margareta Lunde-Martinsons föreläsning handlade då om symptom,
behandling och bemötande – men
också om metoder för att kunna
förebygga psykisk ohälsa.

P

sykisk ohälsa är något som
berör henne väldigt mycket,
framhöll Margareta LundeMartinson. För dem som inte
kan kommunicera verbalt är det
frustrerande att inte kunna förmedla
att de mår dåligt.
– En skadad hjärna blir fortare
trött och sliten. För vuxna med utvecklingsstörning är det dock inte så
enkelt att upptäcka psykisk ohälsa
och få vård.
Men det går att få hjälp. Margareta
Lunde-Martinson berättade om en
ung man på ett LSS-boende som
personlighetsförändrades under kort
tid. Situationen blev akut när han
trodde att han var Jesus.
Efter utredning fick han diagnosen
bipolär sjukdom, började medicinera
och så småningom fungerade vardagen igen.
Hon redogjorde sedan för hur
bipolär sjukdom kan yttra sig i olika
stadier. Det är vanligt att personen
pratar mer än vanligt, att maniska
inslag med hög aktivitetsnivå ökar
och sömnbehovet minskar.
Vid depressiva inslag blir däremot
sömnbehovet större och förmågan
att känna glädje minskar.

Vad kan man då göra som personal?
frågade föredragshållaren.
– Det är viktigt att personen sover
tillräckligt mycket, att de dagliga
rutinerna fungerar och att alkohol
undviks. Fundera också på vem i
personalen det fungerar bäst med.

Olika former av psykisk ohälsa. Margareta Lunde-Martinson redogjorde för olika diagnoser av psykisk ohälsa och de svårigheter som möter funktionshindrade. Hon gav också exempel på vad man kan göra som personal när personer man arbetar med mår dåligt psykiskt.
Andra tips är avslappning, samtal
och promenader.
– Det är också viktigt att känna
till den grundläggande personligheten. Vad som är ett normalt avvikande beteende till följd av funktionsnedsättningen och även vilken
utvecklingsålder personen befinner
sig på. Då är det lättare att skilja ett
nytt avvikande beteende och kunna
hjälpa brukaren.

När någon börjar förändras och beter
sig annorlunda har arbets- och förhållningssättet stor betydelse.
– Det handlar om teamwork och
att jobba lika, sa Margareta LundeMartinson. Det är svårt för brukaren om det är olika hemma på
boendet och i den dagliga verksamheten. Det viktiga är att den som ser
förändringar tar upp det med sina
kollegor och att fler blir uppmärksamma på detta. Det kan också vara

svårt för den funktionshindrade att
kommunicera med sjukvårdspersonal
något som ställer krav på oss som
känner brukaren.
Föräldar, personal och läkare –
det är ofta många som har synpunkter; frågan är vad personen i fråga
tycker själv. För att få fram det får
man använda sig av olika kommunikationsvägar. Det kan vara samtalsmatta, att prata med bilder eller
något annat som fungerar bäst för
just den här personen.

Alla är vi olika känsliga och sårbara, sa
Margareta Lunde-Martinson och
visade en bild på stress- och sårbarhetsmodellen. Där finns både sårbarhets- och skyddsfaktorer i ringar
som går in i varandra.
Många har stressade dagar som
belastas ytterligare när strukturer
inte fungerar. Smärta, sömnsvårigheter och låg förståelse för samman-

Nästa ämne var ångest, något som inte
är farligt i sig, påpekade Margareta
Lunde-Martinson. Det handlar mer
hur vi reagerar på ångesten. Hon
beskrev olika typer av ångest och
symptom som yrsel, tunnelseende,
illamående och tryck över bröstet.
Hur ångest visar sig hos brukare
är individuellt. Men det kan märkas
i form av ökad stress och att en person blir självdestruktiv och labil
eller får annorlunda andning. För
att lugna någon med hög ångest kan
man försöka använda sig av bilder,
musik eller andningsövningen ”andas
i en fyrkant” (en teknik som det är
bäst att lära sig när man mår bra).
Depression var också en fråga som togs
upp under föreläsningen.
– Depression yttrar sig ofta i form
av nedstämdhet, minskad livslust,
trötthet, sömnstörningar och att personen drar sig undan, sa Margareta
Lunde-Martinson. Det är vanligt
idag och förekommer på olika nivåer.
När man arbetar med någon som
är deprimerad är det viktigt att försöka hitta det som personen själv
tycker är roligt. Det är också bra om
brukaren får möjlighet att välja personal vid olika aktiviteter.
Margareta Lunde-Martinson betonade att samarbetet i personalgruppen är mycket viktigt. Men också
att samverkan mellan olika yrkesgrupper fungerar, så att hela vårdkedjan har samma kunskap.
– Det är superbra att reflektera
och diskutera så att ni är överens om
arbetssätt i personalgruppen, sa hon.
Ta också gärna hjälp av personer
med andra yrkesroller och bestäm
tid för utvärdering.

Frukt och mingel. Att träﬀa andra som arbetar inom samma yrkesområde och utbyta erfarenheter är också viktigt på ett seminarium. Det kan ge många nya kontakter och tankar.
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Hur var seminariedagen?

14 frågor att ta med sig hem

”Jag kände igen mig”
– En helt fantastisk dag. Jag
ﬁck så mycket reﬂektioner
när jag lyssnade, även om
mig själv. Jag kände igen
mig i mycket som Margareta
tog upp idag. Det är lätt att
det går på rutin i vardagsarbetet, men nu ska vi ta
upp det här till diskussion.

Föredragshållaren Margareta LundeMartinson skickade med frågor om
psykisk ohälsa som deltagarna uppmanades att ta med till arbetsplatsen.

Yvonne Gmeiner, personlig assistent
Surahammar

2. Vad behöver personen som du
arbetar för, för att må bra?

nätverket runt brukaren, och hur kan
ni göra det i er kommun?

8. Kan jag bli ännu tydligare med att
förmedla hur brukaren mår exempelvis
till läkare?

1. Hur kan du och dina kollegor förebygga psykisk ohälsa?

”Viktigt med bemötande”
– Förmiddagen om bemötande var viktig, att vi reﬂekterar över hur vi bemöter
kollegor och de vi arbetar
med. Genomlysningen av
utvecklingsstörda med psykiska problem var också bra.
Återkommande arrangemang är värdefulla.

9. Hur kan jag tänka mer på mitt
kroppsspråk i mitt möte med brukaren?

3. Hur delaktig är personen i sitt liv?

10. Vilka varningstecknen finns när
brukaren börjar må sämre? Och hur
gör vi då?

4. Hur ställer du kraven på personen?

11. Är dessa nerskrivna?

5. Kan du sänka kraven och avlasta när
du märker att någon mår sämre?

12. Utvärderar ni nya arbetssätt?
13. Arbetar ni lika?

6. Vad bromsar dig att göra det?
14. Avslappning – hur kan ni öva det
med brukaren?

7. Kan du samverka ännu bättre i

Hans-Olov Sjölund, fritidspedagog
LSS och socialpsykiatri, Köping

”Roligt och givande”
– Det har varit roligt och
givande och mycket att ta
med sig tillbaka till jobbet.
Även om jag hört en hel del
av det som togs upp tidigare
är det bra att höra det igen
och bli påmind. Margareta
Lunde-Martinson var också
väldigt lätt att lyssna på.

Avspänning. Deltagarna på seminariet provade olika andningsövningar som är bra som avspänning och
andvändbara vid ångest och stress. ”Andas i fyrkant” är en teknik som det är bra att öva på när man mår
bra. ”Hur kan ni öva avslappning med brukaren?” var en av frågorna deltagarna ﬁck med sig hem.

Emma Sandberg, handledare
Draothea, daglig verksamhet, Västerås

Läs mer i dokumentationer från tidigare seminarier
D O K U M E N TAT I O N

D O K U M E N TAT I O N AV E N I N S P I R AT I O N S DAG O M

– Jätteintressant dag och
Margareta är så lättförstådd.
Det här pratar vi om inom
verksamheten, men det är
lätt att bli hemmablind. Jag
uppskattar verkligen de här
utbildningsdagarna, det är
ett måste att få träﬀa andra
och få nya tankar.
Thomas Johansson, teamledare
LSS, Norberg
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Arbetsklubben. Margareta Hallner ledde samtalet på scenen där deltagarna i Arbetsklubben berättade vad de gör och anser är viktigt. Sittande från vänster Magnus Kristiansson,
Carina Westerlund, Michael Wikström, Ingrid Vall, Marie Kalnerud, Felix Bodas och medhjälparen Camilla Bohm Coleman.

Lyssna på oss!
I tio år har Arbetsklubben samlat människor från daglig
verksamhet som vill påverka och lära sig mer. Margareta
Hellner, som är cirkelledare för gruppen, presenterade
deltagarna och ställde frågor till dem.
argareta Hallner berättade att hon hade
läst om den här typen av verksamhet i
Stockholm och tyckte att det lät intressant. Hon tog kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan och Västerås stad för att
försöka få igång något liknande i Västerås. Sedan
dess är hon cirkelledare för gruppen där alla är
med av eget intresse och fri vilja.
– Det är som en fackklubb på jobbet. De lyssnar på sina arbetskamrater och vill att alla ska vara
med och påverka, sa Margareta Hallner.
Arbetsklubben bjuder in politiker och chefer,
ordnar konferenser och studiebesök i olika verksamheter. Och ordnar fester där de själva bestämmer tema och mat.

M

Michael Wikström berättade om sitt arbete på brandstationen där han ställer i ordning utrustning
inför övningar och ibland
även agerar som statist.
Han har bestämda åsikter
om användningen av ordet
brukare.
– Vi vill inte någonsin
kallas för brukare, vi tycker
inte om ordet. Efter att ha
Michael Wikström vill inte röstat om det heter vi nu
arbetstagare på våra jobb.
bli kallad ”brukare”.

På Ateljé Skeppsbacken tillbringar Magnus
Kristiansson sedan tio år tillbaka sin tid med att
arbeta i trä, metall och läder. Han var tydlig med
att han inte vill ha livet så planerat som nu, med
fasta tvätt- och städdagar.
– Personalen bestämmer för mycket, sa han.
Carina Westerlund arbetar i Djurgruppen med
fiskar, papegojor och hundar. Hon berättade att
hon tagit hälsokörkort, cyklar nio kilometer till
jobbet och har gått ner 30-40 kilo i vikt. Hon
framhöll betydelsen av välutbildad personal, som
kan LSS-lagen och olika funktionsnedsättningar.

Konsthantverk och bakning är ett stort intresse för
Ingrid Vall, som arbetar med detta på Cokillen.
Hon trivs bra, men betonade att hon vill ha bättre
betalt, en riktig lön.
– Vi vill ha riktiga jobb och komma ut mer på
riktiga arbetsplatser, sa hon.
Marie Kalnerud, som arbetar i Mistelboden,
tog också upp användningen av ordet brukare.
Hon berättade att Arbetsklubben skrivit till Socialstyrelsen om att begreppet ska tas bort. Svaret de
fick var att brukare inte bör användas i talat språk.
Sist ut var Felix Bodas, som arbetar i Växhuset
med teater och musik. Han efterlyste mer stöd
ute på arbetsplatserna
– Vi behöver coacher, sa han.
Avslutningsvis berättade Margareta Hallner att
ytterligare några personer i Arbetsklubben varit
med och förberett inlägg inför inspirationsdagen,
men att de fått förhinder. Hon läste högt från
deras presentationer.
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Ett startskott för
ökad delaktighet
Intresset var mycket stort när VKL bjöd in till
inspirationsdag om brukarmedverkan. De 260
deltagarna representerade kommunal- och
landstingsverksamheter, intresseföreningar,
omsorgsföretag och anhöriga från hela länet.
– Det här är starten på ett utvecklingsarbete inom området funktionsnedsättning och LSS, sa Ann Tjernberg, VKL.
Hon förklarade att det handlar om
att arbeta mer med brukarmedverkan
och fokusera på delaktighet.
– Egentligen är det väldigt självklart,
men hur går det till i praktiken?
Ann Tjernberg underströk att arbetet
med förstärkt brukarmedverkan fortsätter på olika sätt efter inspirationsdagen. Bland annat ska två 7,5-poängskurser med inriktning på ökad kunskap
om funktionsnedsättning, samverkan
och LSS genomföras i samarbete med
Mälardalens högskola.
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Min Plan. Seminariet
om tjänstedesign i
LSS-verksamhet genomfördes
Föreläsaren Margaretha
Hägglund (i mitten
i Västerås den 18 februari
på bilden ovan) från
Regionförbundet i Västerbotten med ett 40-tal deltagare från flera
olika yrkeskategorie
redogjorde bland annat
r Västmanlands tio
för Min Plan – ett verktyg
kommuner.
för att öka brukarnas
delaktighet.

Goda exempel och utbyte av erfarenheter
stod i
fokus när Västmanlands Kommuner
& Landsting,
VKL, bjöd in till seminariet ”Brukardelaktighet
i praktiken i LSS-verksamhet”.
Kommunikation för ökad delaktighet. Maria Nolemo föreläste om olika metoder som kan användas för att förstärka brukardelaktigheten i boenden och daglig verksamhet inom LSS.

Ann Tjernberg, enhetschef vid VKL, inledde dagen.
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Kommunikation för förstärkt brukardelaktighet
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et handlade om att stärka
brukarnas del- Columbus.
Elin Järn, Elenor Fredriksson, Axel
aktighet när enhetschefer
Hammermo, Ulf Snell och Maritha
i LSS-verksam- Columbus
Johansson från den dagliga verksamheten
i Sala presenterade hur de arbetar
heter för vuxna samlades
med brukarmedverkan i praktiken.
till seminarium
på Kyrkbacksgården i Västerås
den 9 oktober 2015. På plats fanns
även länets verksam– Men ibland är det svårt
hetschefer samt arbetstagare
för brukare att veta
och handledare från
hur de ska göra för att bestämma
daglig verksamhet.
mer själva. Och
det är inte heller alltid lätt
De drygt 60 deltagarna kom
Alla människor behöver kunna förstå
att som personal veta
från åtta av länets vad
man kan göra för att brukarna
tio kommuner för att ta del
uttrycka sig, men också ha någon
ska kunna vara
av goda exempel på
I delaktigheten och
mer delaktiga i praktiken.
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uppstår vår tillvaro.
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Inriktningen är den här gången
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Genom att göra oss delaktiga
och nätverka.
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tion är dock mycketav
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i grupp- eller servicebostäder
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deltagarna i de semiblev tydligt
Karina Tilling, utvecklingsledare
kan vara med och
vid VKL, hälsade delUtan delaktigheten
bestämma mer, förklarade
tagarna välkomna. Delaktighet
narier
om kommunikation
finns
vi inte till. och förKarina Tilling.
handlar om att
– Vi ska samtala om hur
man ska få bestämma så mycket
stärkt brukardelaktighet som VKL
det är idag och hur
som möjligt om det
Torgny Lindgren
kan bli ännu bättre i famtiden.
sitt eget liv, framhöll hon.
arrangerat för personer som arbetar
Ett viktigt inslag på seminariet
ur boken BatSeba
var arbetstagare
inom
LSS-verksamhet.
och arbetshandledare från
dagliga verksamheter i
Västerås och Sala. De redogjorde
för hur de
tänker och arbetar, bland
en
konferenssal
högst
upp i Aros
annat hur de tar hjälp
av allas olika förmågor och
Congress Center i Västerås samintressen i sitt arbete.
lades medarbetare inom LSS-verkNär det var dags för summering
samhet till seminarier under tre
av seminariet konSeminariet den 9 oktober
2015 ingår
staterade Karina Tilling
i
måndagar
i november
2015.
att det blev en mycket
den satsning på förstärkt
lyckad dag. Intresset var stort,
Debrukardelakkom från hela länet för att intighet i LSS-verksamheter
så platserna fylldes
som i Västmansnabbt upp efter att inbjudan
spireras och
diskutera på temat komland samordnas av VKL
hade skickats ut.
sedan 2013.
– Det har varit en otroligt
munikation för förstärkt brukardelOmvärldsbevakning liksom
god stämning och
samverkan
oerhört inspirerande. Många
aktighet.
mellan chefer, politiker
har framhållit
och yrkesföreav att få träffas över kommungränserna värdet
trädare är centrala delar Karina Tilling, utvecklingsledare
, sitta tillav verksamsammans, diskutera och lära
heten. Även erfarenhetsutbyte
vid Västmanlands kommuner och
av varandra.
mellan
Karina Tilling lyfte också
verksamheter i länet och
landsting
(VKL), var moderator
på den natiofram det positiva
med att representanter för
nella nivån är viktiga framgångs
Delaktighet. Karina Tilling, utvecklingsledare
under dagen
och hälsade alla välde dagliga verksamfaktorer.
vid VKL, hälheterna Columbus och DraóThea
sade välkommen och berättade
Målet är att utveckla kunskapsbaserade
komna. Hon berättade att intresset
om programmet för dagen.
var med under
hela seminariet.
arbetssätt med särskiltför
– Delaktighet handlar om att bestämma
de på
treförstärkt
seminariedagarna har varit
fokus
så mycket som
brukardelaktighet för stöd
– Förutom intressanta presentationer
möjligt om sitt eget liv, sa hon.
mycket
stort och att alla platser var
till personer
bidrog de
med funktionsnedsättning
med många bra synpunkter
fyllda
. till sista stolen.
i grupperna.

Kommunikation ökar delaktigheten

I

VKL samordnar i länet

Karina Tilling, VKL, var moderator.
– Nu ska vi umgås en hel dag
med temat kommunikation i fokus,
sa Karina Tilling. Kommunikation
är en viktig nyckel för att nå fram
till varandra och att kunna uttrycka
vad vi tänker och vill.

I en historisk tillbakablick redogjorde
Karina Tilling för hur utvecklingen
i ett samhällsperspektiv sett ut för
dem som under 1700-talet kallades
”idioter” och ”sinnesslöa” och senare
”psykiskt efterblivna” och ”psykiskt
utvecklingsstörda”.
Benämningen ”idiot” levde kvar
ända in på 1960-talet. Först 1968

kom omsorgslagen som innebar en
stor förändring med laglig rätt till
vård, utbildning, boende och sysselsättning.
1994 trädde lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade
(LSS) i kraft. Och nu på 2010-talet
är inriktningen att arbeta kunskapsbaserat och utgå från varje persons
situation och behov i det stöd och
den service som ges.
– Det är en utmaning att ständigt
arbeta för fortsatt utveckling. Kommunerna och ni som sitter här är viktiga i det arbetet, varje dag i varje möte
med individen, sa Karina Tilling.

När det gäller förstärkt brukardelaktighet är det mycket som pågår i
länet, framhöll Karina Tilling.
Hon berättade om en arbetsplatsutbildning under utveckling, seminarium för enhetschefer samt utbildning av kursledare och vägledare
i Delaktighetsmodellen. Och inte
minst de tre seminarierna om kommunikation i LSS-verksamhet.
Under seminariedagarna den 2,
16 och 23 november blandades före-

läsningar med diskussioner och erfarenhetsutbyte. Deltagarna fick även
praktiskt prova på olika metoder
och arbetssätt för kommunikation,
bland annat teckenstöd, appen Bookcreator samt rit- och skrivprat.

150 deltagare
på tre dagar
Sammanlagt deltog drygt 150
personer i de tre seminariedagarna som hade samma
upplägg och program.
Den 2 november var det
Arboga, Kungsör Köping och
Salas dag.
Den 16 november deltog
personal från Fagersta, Hallstahammar och Norberg.
 Den 23 november var det
Västerås tur, med deltagare
från Västerås stad Vård och
omsorg, Attendo, Tillberga
Grannskapsservice och Indies
Omsorg.




Alla har rätt till ett
självständigt liv

Intresset var mycket
stort när Västmanlands Kommuner
och Landsting
bjöd in till seminarium
om tjänstedesign i daglig verksamhet
.
– Genom att vi arbetar
kunskapsbaserat stärks individens
inflytande
och självständighet,
sa moderatorn
Karina Tilling i sin
inledning.

S

I sin

inledning vid seminariet
den 18
februari gjorde
Karina Tilling
en
historisk resumé
över hur synen
på
personer med
intellektuell funktionsnedsättning
har förändrats från
1700-talet och
framåt.
– Först kallades
de ”idioter” och
”imbecilla”. Under
1800- och 1900talen var benämning
en ”sinnesslö”
och från 1955 ”psykiskt
efterbliven”.
År 1968 trädde
omsorgslagen i
kraft, något som
medförde en stor
förändring med
laglig
utbildning, boende rätt till vård,
och sysselsättning för dem som
då benämndes ha
en ”psykisk utvecklings
störning”.

eminariet ”Min
Plan – tjänstedesign” ingår i
VKL:s arbete
Delaktighet. Karina
med att utveckla
Tilling, utvecklingskunskaps- ledare
baserade arbetssätt
vid VKL,
(evidens- I sin inledning var moderator under dagen.
baserad praktik)
gjorde hon en historisk
inom
tillheter. Under 2015 LSS-verksam- bakablick om hur
synen på intellektuell
har
narier och konferenser flera semi- funktionsnedsättning
har förändrats.
genomförts
för såväl chefer
som övrig
Teman och inriktninga personal.
Lagen om stöd och
r har tagits
service till vissa
fram i samverkan
Att genomföra ett
funktionshindrade
mellan VKL och
seminarium
om Nu på 2010-talet infördes 1994.
chefsnätverket
tjänstedesign är
i Västmanland.
en idé
är
upp vid olika tillfällen.som kommit arbeta kunskapsba inriktningen att
serat
Genom ett
Satsningen har bland
nationellt nätverk
respektive individs och utgå från
annat innehållit
fick Västmanlan
behov av stöd
uppdragsutbildning
d och service.
kontakt med Margaretha
på
Hägglund
högskola, framtagand Mälardalens från regionförbu
LSS förutsätter
ndet i Västerbotte
e av en modell
delaktighet, beför arbetsplatsu
n. tonade Karina
Hon har varit
tbildning samt
med och tagit
Tilling. Hon visade
ut- Min Plan,
fram också
bildning av kursledare
en
ett verktyg som
och vägledare
bygger på baserat modell om ett kunskapsi Delaktighetsmodellen.
stor delaktighet
arbetssätt. Där
bland brukarna,
– Vi har dessutom
berättar Karina
de viktiga delarna framhålls att
Tilling.
gjort en särär systematisk
skild satsning på
– Vi vill införa
kunskap, den professione
kommunikation,
nya
säger Karina Tilling,
sprida goda exempel. arbetssätt och tisen och huvudperso lla expersom arbetar som
Därför passade
utvecklingsledare
det bra att bjuda
erfarenhet, önskemål nen med sin
vid VKL.
in Margaretha
och
situation.
till
vårt seminarium
– Mycket har hänt
om tjänstedesig
sedan personer
n.
med intellektuell
a funktionsnedsätt-

ningar levde sina
liv på
tioner. Idag handlar stora institudet om att som
alla andra ha rätt
till ett självständig
t
liv, med hjälp av
stöd och service.

TJÄNSTEDESIGN

– en process med
fokus på brukaren
Tjänstedesign

är en arbetsprocess för att
utveckla
ningar på ett medvetet lösoch
innovativt sätt
med utgångspunkt från brukarens
behov
och delaktighet.
En genomtänkt

tjänstedesign
kan förbättra brukarens
levelse av omsorgen uppsamtidigt
som det leder
till nya
sätt för omsorgens arbetsmedarbetare. En ny kultur
kan underlättas där insatserna
alltid ges
utifrån individuella
behov,
förutsättningar
och önskemål.

Med hjälp

av design kan brukarens fulla potential
till
skapande tas tillvara medliksom alla
de tekniska möjligheter
som
nu etableras.
Källa: www.svid.se

Dokumentationer. Sedan VKL:s satsning på att utveckla kunskapsbaserade arbetssätt startade 2014 har ﬂera seminarier
genomförts. Dokumentationer från dessa kan laddas ner på vkl.se/vi-arbetar-med/vard-och-omsorg/funktionshinder

Har du idéer, frågor eller synpunkter om kunskapsbaserade arbetssätt och brukardelaktighet inom LSS-verksamhet? Kontakta Karina Tilling, VKL • 021-39 79 43 • karina.tilling@vkl.se
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”Har fått nya tankar”

