En skrift om etik
i habiliteringsarbetet
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Förord
Mötet mellan föräldrar och habiliteringens personal är något av det mest
ojämlika man kan tänka sig. Det skriver Carina Lindqvist i denna skrift om
etik i habiliteringsarbetet. Carina är förälder till en person med flerfunktionshinder.
Den som har en god motorisk och intellektuell förmåga kan ha svårt att
sätta sig in i hur det är att leva med funktionshinder. Det förpliktar att vara
den som har kunskapen om hur behandling och insatser bör utföras. Varje
dag konfronteras vi inom Handikapp & Habilitering med etiska frågeställningar som handlar om den enskilda människan kontra det offentliga. Hur
ska vi hantera olika prioriteringar, värderingar, uppfattningar?
Mellan hösten 2001 och våren 2003 genomfördes ett etikarbete inom
Handikapp & Habilitering. Ett remissförslag till vårdetisk plattform för hälsooch sjukvården blev avstampet för vårt arbete med etikfrågor och en
arbetsgrupp tillsattes med första uppdrag att diskutera landstingets vårdetiska program.
Resultatet av etikgruppens arbete blev en omarbetad värdegrund för
Handikapp & Habilitering. En väl fungerande verksamhet med engagerad
personal och nöjda brukare förutsätter att det finns gemensamma mål som
baseras på en gemensam värdegrund.
Denna skrift, som till stor del utgörs av ett koncentrat från etikgruppens
arbete, är den avslutande delen av etikarbetet och det är min förhoppning
att den ska kunna utgöra en vägledning i svåra etiska situationer i det dagliga arbetet, men också att den ska tjäna som ett stimulerande arbetsmaterial i diskussioner om värderingar och etik.
Carina Hjelm
Chef Handikapp & Habilitering
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I. Etik och Habilitering
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Inledning
Den här skriften handlar om området etik och värderingar. Ett område som inte
går att täcka in i en skrift på ett 20-tal sidor. Men ambitionen är inte att vara heltäckande utan att väcka tankar kring etiska frågor. Tanken är att stimulera ett samtal om vikten av etiska förhållanden och levandegöra känslan i vardagsarbetet.
Den som har en god motorisk och intellektuell förmåga kan ha svårt att sätta sig in
i hur det är att leva med funktionshinder. För något år sedan kunde man på
Historiska muséet besöka utställningen ”Dialog i mörkret”, där man under en kort
stund fick pröva på hur det är att vara synskadad. I olika miljöer fick man treva sig
fram och upplevelsen var både skrämmande och omtumlande. En stol på fel ställe
kan få stora konsekvenser.
När vi människor möts är det alltid utifrån våra individuella förmågor och erfarenheter. Det är mycket svårt att helt och fullt förstå en annan människas känslor och
tankar. I det mänskliga mötet är därför förmågan till empati och respekten för individers lika värde grundläggande.
Inom Handikapp & Habilitering erbjuder vi stöd och specialistkunskap till barn,
ungdomar och vuxna med funktionshinder. I arbetet och i mötet med brukare och
anhöriga uppstår ibland svåra situationer, som kan handla om vår bristande förmåga att helt och fullt förstå. Denna klyfta går aldrig helt att överbrygga, men vi kanske kan bygga en mental bro, som bär oss över och gör det lättare att se en annan
verklighet än vår egen.
Det förpliktar att vara den som har kunskapen om hur behandling och insatser bör
utföras. Det primära är att använda sina kunskaper med hänsyn till brukarens utgångsläge, möjligheter och önskemål. Men som personal har man också en skyldighet att ta hänsyn till ekonomiska ramar och verksamhetsmässiga mål. Samtidigt
måste målet vara att genomföra arbetet med empati och stor respekt för brukarens integritet och de anhörigas särskilda kunskaper om sitt barn. Ibland måste ord
övervägas noga, för att inte skapa för stora förhoppningar om framtiden eller det
motsatta, att inte släcka det hopp som finns och som behövs för att livet ska kännas meningsfullt.
Ur denna verklighet kan behovet av att diskutera etik och moral uppstå. Både med
avseende på vårt förhållningssätt gentemot brukare och anhöriga men också gentemot varandra. I ett arbete där man dagligen möter personer med livslånga funktionshinder, blir etiska dilemman en del av vardagen som inte går att väja inför.
Det är därför viktigt men också svårt att behandla frågor om etik inom människovårdande verksamhet. Arbetet mot en ökad medvetenhet om etiska frågor måste
ständigt pågå. Det är en process som ständigt behöver ny näring genom att det
etiska samtalet fortgår. Det är vår förhoppning att denna skrift ska fungera som en
inspirationskälla i detta samtal, både i personalgruppen och kanske även på fritiden.
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Bakgrund
Varför en egen värdegrund?
Inom Handikapp & Habilitering har man under ett par år arbetat med ledningsinstrumentet Balanserad Verksamhets Styrning, BVS, där man genom att använda
olika perspektiv kan få en mer nyanserad bild av verksamheten. De olika perspektiven är: Brukar-, Medarbetar-, Ägar- och Processperspektivet. Syftet är att skapa
balans mellan de olika perspektiven på verksamheten, mellan den egna synen och
andras. Instrumentet gör det möjligt att analysera, strukturera och följa upp verksamheten.
Genom att ta fram mått och nyckeltal för verksamhetens olika delar har man
kunnat få fram tillförlitliga siffror som kan användas både i planerings- och uppföljningsarbete.
Ett av de första stegen i BVS-arbetet handlade om att formulera en verksamhetsidé, en vision och en värdegrund för vår verksamhet.
En väl fungerande verksamhet med engagerad personal och nöjda brukare förutsätter att det finns gemensamma mål som baseras på en gemensam värdegrund.
Nyckelorden i värdegrunden återfinns nu i verksamhetsplanerna, där brukarperspektivet givits särskilt stort utrymme. Tanken är att verksamhetsmålen även ska
ges en etisk dimension som ska följas upp precis som andra mål i verksamhetsberättelserna.

Verksamhetsidé, Vision och
Värdegrund
Vårt arbete inom Handikapp & Habilitering är svårt att fullt ut mäta i siffror och
pinnar. Vi kan inte redovisa det vi uppnår genom ett visst antal färdigbehandlade
individer. Det vi eftersträvar är istället att med stöd, kunskap och behandling uppnå bästa möjliga livskvalitet för de personer som söker oss. Vår verksamhetsidé
formuleras så här:
Målet för vår verksamhet är att underlätta tillvaron för personer
med funktionshinder och därigenom skapa förutsättningar för
större delaktighet i samhällslivet.
Visionen står för det vi vill vara och de mål vi ska sträva efter:
• Våra insatser ska nå alla människor som har behov av habilitering.
• Vi vill vara landstingets samlade specialistorganisation för personer med
varaktiga funktionshinder.
• Verksamheten ska vara väl känd för hög kvalitet, tillgänglighet, effektivitet
och ständig utveckling.
Vårt arbete handlar om bemötande och respekt för individen och dennes situation,
möjligheter och behov. Förhållningssättet är inte beroende av vilken yrkesroll vi har,
utan ska genomsyra hela vår verksamhet.
Den gemensamma värdegrunden ska finnas med som en röd tråd i allt det vi
gör. Ledorden i värdegrunden går hand i hand med FN:s standardregler om delak-
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tighet och jämlikhet för människor med funktionshinder samt FN:s stadgar om
mänskliga rättigheter ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”.
Så här lyder vår gemensamma värdegrund.
”Vi arbetar utifrån en humanistisk grundsyn och ser varje människa
som unik och värdefull.”
Detta synsätt kommer till uttryck genom att:
• Vi möter alla människor med respekt och ser varje persons
möjlighet till utveckling.
• Vårt förhållningssätt bygger på att den enskilde är delaktig på egna
villkor i utformningen av sin habilitering.
• Vi arbetar för att, i samspel med omgivningen, främja bästa möjliga
funktionsförmåga samt fysiskt och psykiskt välbefinnande för den enskilde.

Vad är etik?
I Nationalencyklopedin kan vi läsa att ordet etik kommer av grekiskans ethikos som
avser den teoretiska reflexionen över mänskliga värderingar och deras grund. Man
brukar ibland säga att etik är moralens teori, medan moralen är etikens praxis.
Rolf Nordblom, direktor för Samariterhemmet i Uppsala och mycket kunnig i
etikfrågor, menar i ett föredrag att etiken är det ramverk som utgör grunden för
våra handlingar.
”Etiken är värdegrunden för moralen som i sin tur yttrar sig i våra handlingar.
Moralen är alltså etikens konsekvens. Den centrala frågeställningen blir då hur
man omsätter etik till moral. Tyvärr är det etiken som är inne, medan moral är ute.
Etik är svårt men moral kostar verkligen på. Den kräver någonting av oss.”

Det finns olika former av etik
Pliktetik – Denna form av etik lägger vikt vid en handlings moraliska kvalitet och
inte av dess konsekvens. Enligt pliktetiken är det alltid fel att ljuga.
Nyttoetik – Härstammar från utilitarismen, som i korthet innebär att den största
nyttan av en handling ska vara vägledande.
Konsekvensetik – Värderar konsekvensen av en handling. Idag är det flesta etikteoretiker anhängare av ett konsekvensetiskt synsätt.
Etiken förutsätter att vi människor har en förmåga till empati och att vi har ett
samvete, som är en kombination av gruppens och individens uppfattning om vad
som är rätt och fel. Etiken förutsätter också att vi delar principen om ett okränkbart människovärde.
Erwin Bishofberger, som är professor i medicinsk etik och sitter med i Statens
medicinsk-etiska råd, menar att det inte är människovärdet utan aktörsvärdet som
dominerar i vårt samhälle.
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Människan kan enligt Bishofberger värderas ur minst tre olika perspektiv.
Människan som organism

Människan som aktör

Människan som person

Biologiska värden

Funktionsvärden

Människovärdet

Fysiologiskt samspel

Autonomi

Integritet/egenvärde

Organsystem

Förmågor och
egenskaper

Människans blotta
och utblottade existens

Man är sin kropp

Kultur

Öppenhet för gränslösheten

(från Bischofbergers föredrag, augusti 2002)

”I det moderna samhället värderar vi varandra utifrån nyttoprincipen som bestäms
av vår förmåga och självständighet. Det skapar ojämlikhet och orättvisa mellan
människor. Vi måste hitta tillbaka till principen om det sanna människovärdet som
till skillnad från andra värden är detsamma världen över.” (Bischofberger, föredrag
augusti 2002).
Owe Wikström, professor i religionspsykologi, diskuterar också människovärde
i sin bok ”Långsamhetens lov eller vådan av att åka moped genom Louvren”. Han
menar att vi värderar oss själva och andra utifrån produktionsvärde. Vi är det vi
arbetar med.
”När vi blir äldre sjunker vårt produktionsvärde och kan vi då inte motivera vårt
egenvärde kommer vi i kris. Livet innehåller många roller som förändras i takt med
att vi åldras och går in i nya faser i livet. Det gäller att fördjupa perspektivet och
låta de andliga, moraliska frågorna finnas kvar i vårt sinne. En mogen människa
präglas av en viss realism, inte deppighet eller melankoli, utan realism, som handlar
om insikten om hur skört och föränderligt livet är.”
Bischofberger menar vidare att människan har en skyldighet att handla i enlighet med etiska värderingar.
”På grund av vår intelligens har vi ett ansvar mot hela skapelsen. Andra djur
får göra allt de är kapabla att göra, men det får inte människan. Naturen sätter
inga gränser för oss och därför måste vi göra det själva. Människan utmärks av just
det att hon är det enda moraliska subjektet i världen.”
Utgångspunkten när man diskuterar etik måste följaktligen vara vetskapen om
att man inte kan reglera värderingar i anvisningar eller bestämmelser. Etik är något
som måste införlivas i själva medvetandet, ungefär som en inre kompass som gör
att vi ständigt reflekterar över hur vi bemöter våra medmänniskor.
Möter vi verkligen varje människa med samma respekt och ödmjukhet, lyssnar
vi till dem vi möter på deras egna villkor och ser vi till varje enskilds möjligheter, behov och egen fria vilja?
Åter till Rolf Nordblom i Uppsala. ”Blir etiken någonsin moral? Är etikdiskussionerna en lättköpt lösning på djupare och framför allt svårare problem? Mäktar vi
verkligen med att leva upp till vår etiska värdegrund?”
Detta är frågor som vi måste ställa oss varje dag. Att arbeta med etik på ett
fruktbart sätt handlar alltså mer om att starta en process än om sanna formuleringar. Ett etiskt förhållningssätt kräver dels att man vet vilka värderingar som är
viktiga och dels att man systematiskt försöker tillämpa dessa värderingar i sitt förhållningssätt. I mötet med människor kommer vi alltid att hamna i etiska dilemman
och ibland går de inte att lösa. Då gäller det att man har grundläggande värderingar som kan ge vägledning. Även en organisation kan ha en etik, en tydlig bild
av vilka handlingar som anses vara eftersträvandsvärda eller otillåtna. En väl
genomtänkt, väl formulerad värdegrund kan utgöra ett viktigt stöd i strävan mot
ett etiskt förhållningssätt.
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Claes Trollestad, teol.dr., skriver i sin bok ”Etik & organisationskulturer” följande:
”Livet i organisationen och därmed organisationens resultat och människornas välbefinnande präglas av de värderingar som finns där.”
Trollestad menar vidare att en värdegrund inte kan vara statisk, utan att den
hela tiden bör diskuteras, granskas kritiskt och analyseras.
Det är också förhoppningen med vår värdegrund. Att den ska diskuteras, kritiseras och förverkligas i det dagliga arbetet. Värdegrunden ska leva genom oss som
arbetar inom Handikapp & Habilitering.

Föredrag om föräldraperspektivet –
i sammanfattning
Av Carina Lindqvist

”Jag har blivit ombedd att ge ett föräldraperspektiv på habiliteringens bemötande
ur ett etiskt perspektiv, men helst i så generella termer som möjligt, dvs höja mig
lite över det personliga, privata perspektivet. Det ska jag försöka göra, men för att
ni ska förstå mina tankar behöver ni ha en bakgrund till mina erfarenheter.
Jag väntade mitt första barn och var en relativt gammal förstföderska, 39 år.
Jag hade en ganska romantiserad bild av barnafödande, tänkte bara på att jag
skulle vara duktig, att det hängde på mig, som var ganska vältränad och ambitiös,
att förlossningen skulle gå bra. Jag var alltså helt oförberedd när det inte gick som
jag hade tänkt mig, dvs att dom skulle lägga upp barnet på min mage så att jag
fick se och känna det. Nej, dom sprang ut ur rummet med en blå liten kropp och
åkte iväg till närmaste sjukhus med barnsjukvård. Kvar låg jag med mina funderingar. Jag uppfattade några nyckelord, som ambulans, intuberad, syrebrist... ’Syrebrist’ blev kvar i mitt medvetande när dom sprang ut, så när en sköterska kom in
efter några timmar frågade jag ’Syrebrist – är det inte det som kan orsaka hjärnskador?’ – ’Å, jag hade hoppats att du inte skulle fråga om just det’ svarade hon,
gick ut ur rummet och kom aldrig mer tillbaka. Det var mitt första möte med den
här världen.
Min son fick alltså en svår CP-skada orsakad av syrebrist under en inkompetent
skött förlossning. Hjärnskadan blev omfattande, så förutom svåra rörelsehinder har
han en utvecklingsstörning, saknar tal och har en svårbedömd synskada. När
Mikael var sju år gammal fick vi veta att han även har den progredierande sjukdomen cystisk fibros.
Mina kontakter med habilitering och sjukvård har därför varit många och pågått i 21 år. I början var kontakterna huvudsakligen på KS Barnhabilitering, där vi
låg inne många månader för att ställa in Mikaels epilepsimediciner och få sjukgymnastik. Minnena från den tiden är fragmentariska. Hela tillvaron var ur led, allting
kretsade kring Mikaels tillstånd. Habilitering var då lika med KS Barnhabilitering.
Senare blev det Reimersholme förskola med de sjukgymnaster och andra som var
knutna dit. Sedermera har habiliteringsinsatserna getts via skolan från Nacka habiliteringscenter och nyligen har vi introducerats på vuxenhabiliteringen.
Rent generellt tror jag att det går en osynlig men mycket starkt upplevd skiljelinje mellan personer med och utan utvecklingsstörning. Jag brukar säga att Mikael
var rörelsehindrad sitt första levnadsår - sedan blev han utvecklingsstörd. Och då
var han plötsligt inte rörelsehindrad längre - åtminstone inte i habiliteringens ögon.
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Från att tidigare ha haft sjukgymnastik dagligen eller – när vi kom hem – flera
gånger i veckan, till en efter diagnosen utvecklingsstörning mera sporadisk behandling. En annan sak som utvecklingsstörningen medförde var att vi inte längre
fick inbjudningar från habiliteringscentret som gällde rörelsehindrade. Varför kan
inte personer med flerfunktionshinder betraktas som både rörelsehindrade och
utvecklingsstörda?
Ett av de första ’bemötandeminnena’ från barnhabiliteringen är när jag tog
mod till mig och frågade sjukgymnasten: ’Tror du att Mikael kommer att hamna i
rullstol?’ Och hennes svar: ’Är det det värsta du kan tänka dig?’ Och det var det ju,
men jag insåg då att jag måste sänka kraven.
Samma sjukgymnast sade, när Mikael skulle bedömas för en intagning på specialförskola: ’Men han kan ju så oerhört lite’. I stället för att fokusera på det han
kan och är bra på! Ska man kunna en massa för att komma till en förskola för
gravt flerfunktionshindrade?
På ett tidigt stadium sade föreståndaren på KS Barnhab: ’Det enda vi vet säkert
är att han inte kommer att bli bra.’ Det var ett smärtsamt besked, men det gavs av
en person vi kände tillit för, och det betydde en slags vändpunkt – det skickade ner
oss till en nivå där vi kände att ’härifrån kan det bara gå uppåt’. Hade det sagts av
någon annan, hade vi förkastat uttalandet.
Men exemplen på dåligt bemötande är inte så många från habiliteringen. Jag
har pratat med flera föräldrar inför den här dagen och bett dem säga sin åsikt. Så
här säger en mamma: Rent allmänt har jag själv faktiskt aldrig upplevt ett negativt
bemötande från habiliteringen eller oetiska värderingar. Jag tycker de har varit, och
är ett föredöme när det gäller det. Jag har däremot hört om andra som råkat illa
ut, bl a att deras barn inte fått stöd från logoped för att det inte ’gjort tillräckliga
framsteg’. I det fallet prioriterades andra barn. Samma sak har vi upplevt när det
gäller musikterapi. Mikael uppnådde inte uppställda mål och fick därför sluta. Då
undrar man om det är målen som är felformulerade eller om det är individen som
inte är tillräckligt ’duktig’.
Det finns en del andra exempel som jag gärna vill påtala:
’Ditt barn – vår omsorg’ var en stötande titel på en enkät som gjordes för
många år sedan. De som hittat på titeln tyckte nog den var fyndig. Själv tyckte jag
att det var övermaga ’experter’ som tyckte att det var dom och inte jag som visste
bäst hur mitt barn skulle hanteras.
Efter korta och i mina ögon oprofessionella utredningar har experter genom
åren uttalat ogenomtänkta domar över Mikael. Några exempel:
En läkare önskade att vi hade videofilmat utvecklingen, eftersom det hänt så
mycket. En annan läkare sade att han saknade utvecklingspotential – och det gällde samma pojke!
’Ingen idé att försöka få honom att prata.’ (överläkare barnhab)
’Ingen idé att planera för ett anpassat hus.’ (sjukgymnast, barnhab). Om hon
tyckte det var för dyrt för oss eller trodde att Mikael inte skulle leva så länge, det
vet jag inte.
Men det värsta var nog sjukgymnasten på förskolan som sa ’Han kan inte tillgodogöra sig sjukgymnastik’. När jag visste att han mådde bra av gymnastik och
att det var det medel jag alltid tog till när han var liten och inte mådde bra!
Eller det här: Tänk er att ni har ett gravt flerfunktionshindrat barn som inte kan
prata eller förmedla sina intryck från vad som hänt under dagen. Tänk er att ni
kommunicerar med skolan genom en kontaktbok. Tänk er att barnet kommer hem
från skolan utan kontaktbok. Barnet gråter och ni vet inte varför, vet inte om han
har varit på toa under dagen, om han har ätit bra, om han har krampat eller om
något annat särskilt har inträffat. Eller tänk er att det penicillin barnet skulle ha i 10
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dagar är kvarglömt i skolan. Och skolan är stängd. Skolan är stängd och ni kan
inte få tag på någon i personalen. Ni ringer föreståndaren och ber att få telefonnumret till den som haft hand om ert barn och får beskedet att personalen inte vill
att hon ska lämna ut deras telefonnummer. Men vi ska lämna ut allt, hela vårt privatliv, de mest intima detaljer om oss själva och vårt barn. Finns det någon som är
så utlämnad som en familj med ett flerfunktionshindrat barn?
Men när Mikael var 7 år och fick diagnosen cystisk fibros så fick vi komma
regelbundet till CF-mottagningen på HS. Bemötandet där har varit helt annorlunda
än det Mikael fått som ’bara’ flerfunktionshindrad. Han blev plötsligt en ’riktig’
patient som ägnades omtanke och respekt. Aldrig någonsin har vi känt att Mikael
skulle få mindre del av behandling, provtagning, sjukhusvård och allmän omsorg
än någon av de andra cf-patienterna – snarare tvärtom! Det är som om en ’riktig’
fysisk medicinsk åkomma ger honom större rätt till vård. Vad kan det bero på?
Men vi har positiva exempel från habiliteringen också; den professionellt utförda kommunikationsutredningen där man försökte ta tillvara och uppmuntra den
begåvning som faktiskt finns. Där man använde sig av beröm och positivt tänkande och hittade utvecklingspotentialen. Där Mikael fick växa som person och visa
omgivningen – inte minst sin mamma – vad han kunde.
När det gäller etik inom detta område finns det som jag ser det två nyckelområden; prioriteringar och det ojämlika förhållandet mellan brukare och habilitering.
Specifika etiska frågor att diskutera
• Hur undviker man att enskilda och deras närstående kommer i kläm när olika
huvudmän/verksamheter är omogna i samverkan?
• Finns det – trots en av Riksdagen antagen prioriteringsordning – ett
lönsamhetstänkande? Dvs fler med lindriga funktionshinder får behövlig
habilitering än personer med mycket omfattande funktionshinder?
• Hur undviker man att nya tankar och idéer ”från brukarhåll” upplevs som
hot av professionen?
• Får man ha roligt när man har omfattande funktionshinder? Vad kan habiliteringsverksamheten bidra med för att fritid skall ha individuell mening?
• Hur kan habiliteringens personal bli ”medkämpar” för att personer med
funktionshinder skall räknas med i samhället (inte bara på habiliteringscentret)?
• Vad ska hända med barn till dem som inte vet vad man kan få hjälp med eller
de som inte orkar bry sig?
Som avslutning ett litet ord på vägen, som jag hittade på nätet, när jag försökte
ringa in begreppet ’värdegrund’. Det är skrivet av Anders Piltz som är katolsk präst,
knuten till Newmaninstitutet: ’Till slut är all etik något mycket praktiskt. Vilken etik
– vilken värdegrund – kommer bäst att slå vakt om mitt handikappade barns väl
den dag jag själv inte är med?’
Och tänk på att mötet mellan föräldrar och habpersonal är något av det mest
ojämlika man kan tänka sig.”
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II. Analys och Diskussion
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Värdegrundens innebörd
I detta avsnitt diskuteras varje sats i värdegrunden, dels den språkliga betydelsen
och dels den specifika betydelsen i vår verksamhet. Varje avsnitt följs av några
frågor som kan användas som utgångspunkter i en etikdiskussion.
Huvudsats

”Vi arbetar utifrån en humanistisk grundsyn och ser
varje människa som unik och värdefull.”
Reaktionerna på denna övergripande del av värdegrunden kan tyckas vara för allmänt hållen, att innebörden måste tolkas av var och en. En värdegrund bör dock
vara allmänt hållen för att vara just en värdegrund, den ska gå att applicera i alla
tänkbara situationer och ändå vara så tydlig att den inte ger utymme för missuppfattningar.
Värdegrunden ska utgöra en viktig vägledning i vårt förhållningssätt gentemot
brukare, anhöriga och medarbetare. Den handlar inte om kunskap, erfarenhet eller
subjektiva åsikter – utan om djupt grundläggande värderingar i synen på våra medmänniskor. Begreppet humanistisk grundsyn har ett tydligare innehåll medan orden
unik och värdefull är värdeord som kan tolkas mer subjektivt.
En reaktion på detta ordval har varit att vi alla anser att vi har en humanistisk
grundsyn, men att tolkningen är olika från person till person. Vad betyder då
humanistisk egentligen?
I Nationalencyklopedin kan vi läsa att humanism i filosofisk bemärkelse betyder
ett etiskt-estetiskt förhållningssätt som grundas i en normativ uppfattning om
människans väsen. Detta innebär:
• att människan har ett okränkbart värde
• att hon har möjlighet att utvecklas moraliskt, estetiskt och intellektuellt och
därigenom förverkliga sin mänsklighet.
Humanismen tar ställning mot förnedrande eller brutal behandling av människor,
men också mot teorier som förnekar människans frihet och beskriver henne som
enbart styrd av sin biologiska natur, det genetiska arvet, den sociala miljön eller
andra strukturer.
När vi talar om att vi arbetar utifrån en humanistisk människosyn är det den
filosofiska betydelsen av humanism som vi avser, den grundläggande synen på
människans okränkbara värde och möjlighet till utveckling. Orden unik och värdefull passar väl in i det humanistiska begreppet. Unik betyder att det bara finns en
av varje individ, där behov, förutsättningar och önskningar skiftar mellan olika individer. Värdefull betyder att ha ett värde i sig, ett inneboende människovärde som
är oberoende av yttre attribut och förmågor.
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Vad kan en humanistisk människosyn innebära i mötet
med brukare och anhöriga?
Att
• se individen bakom funktionshindret
• se barnets individuella behov
• stötta barnet i förhållande till föräldrarnas önskemål. Vad vill barnet?
• se människan bakom kulturella och sociala skillnader
• ha en tro på människans egen utveckling
• acceptera och bejaka människors olika val
• acceptera att vi är subjekt och inte objekt inför varandra
• stå ut med smärtan och sorgen – orka stötta föräldrar i kris
• ta fasta på det friska och det positiva.
Att diskutera
1. Hur rimmar den humanistiska grundsynen med samhällets värderingar? Behandlas varje människa i enlighet med sitt okränkbara människovärde? Bereds varje
människa möjlighet till utveckling i vårt samhälle?

Undersats I

”Vi möter alla människor med respekt och
ser varje persons möjlighet till utveckling.”
Detta är den första av undersatserna i vår värdegrund. Värdeorden i denna sats är
respekt och utveckling.
Det finns de som förknippar ordet respekt med marginaliserade ungdomsgrupper, som ger respekt samma betydelse som rädsla eller avund. I det sammanhanget
är respekt någonting som man kräver, ibland med hjälp av hot och våld.
Ibland måste därför ord återerövras till den ursprungliga betydelsen. I Svenska
Akademins ordlista skriver man att ordet respekt kommer av latinets respectus,
som betyder blick tillbaka. I svenska språket används ordet i betydelsen hänsyn,
aktning, vördnad, men kan också hänvisa till en relation som ”i respekt av....”.
Ordet utveckling betyder att bli bättre, mer omfattande, mer detaljerad osv.
Ordet har alltså en positiv, framåtsyftande betydelse.
Vad kan då ”möta med respekt” konkret innebära i mötet
med brukare/anhöriga?
Att
• ta föräldrars/brukares tyckande och känslor i beaktande utan att döma
vad som är rätt eller fel
• vara uppmärksam på vad som är brukarens/barnets/förälderns vilja
• inte ha förutfattade meningar
• se både sitt eget och andras kunnande
• respektera varandras olikheter, åsikter, värderingar
• visa att man inte accepterar när någon blir respektlöst behandlad. Vara tydlig
med vad och varför man tycker som man gör
• visa överensstämmelse mellan ord och handling
• visa omtanke och intresse. Inte tala över huvudet på en annan människa.
Stötta, lyssna och uppmuntra för att människor ska växa.
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Att diskutera
1. Vad gör man om ett barn behandlas respektlöst av sina föräldrar?
2. Vad gör man om en personlig assistent eller någon inom t ex habiliteringen
behandlar en brukare respektlöst?
Vad kan det innebära att ”se varje persons möjlighet till
utveckling” i arbetet med personer med funktionshinder?
Att
• se utvecklingspotentialen hos alla även när det verkar hopplöst
• stötta brukare/anhöriga genom att bekräfta personen
• visa en tro på personens egna möjligheter
• stötta personers egen drivkraft
• förstå att små framsteg också är utveckling
• ta reda på vad utveckling innebär för just den enskilda familjen/brukaren
• ha förståelse för och kunskap om att utveckling ser olika ut vid olika tidpunkter.
Att diskutera
1. Hur förhåller man sig till en förälder som inte ser barnets behov?
2. Hur förhåller man sig till bristande ekonomiska resurser när man
ser barnets utvecklingsmöjligheter/behov?

Undersats II

”Vårt förhållningssätt bygger på att den enskilde
är delaktig på egna villkor i utformningen av sin
habilitering.”
Detta är den andra av undersatserna till vår värdegrund. Värdet i satsen finns i
orden ”egna villkor” och ”delaktig”.
Egna villkor innebär att brukaren själv ska ges möjlighet att bestämma graden
av delaktighet i utformningen av sin habilitering utifrån sin egen önskan. Det innebär följaktligen att också kunna välja att inte vara delaktig.
Många menar att delaktighet är något som behöver diskuteras, då det inte är
självklart vad ordet innebär. Att vara delaktig är till exempel inte detsamma som att
bestämma. Delaktighet är inte heller detsamma som demokrati. Med ordet delaktighet menas, i det här fallet, rätten att vara med i planering och genomförandet
av sin egen habilitering.

Vad kan delaktighet innebära för brukare och anhöriga?
Att
• vara delaktig i sin egen habilitering och tacka ja eller nej till en insats och att
veta vad det finns att välja mellan
• vara delaktig utifrån sina egna villkor förutsätter att brukaren kan
kommunicera och få information på ett sätt som han eller hon kan
tillgodogöra sig.
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Att diskutera
1. Delaktighet kan vara ett problematiskt begrepp eftersom det bygger på
engagemang, något som brukaren kanske inte alltid känner.
Hur kan vi stödja brukaren att känna ett intresse för sin egen habilitering?
2. En person efterfrågar en behandling som det inte finns resurser till.
Behandlaren informerar om att behandlingen tyvärr inte är tillgänglig.
Är den enskilde delaktig i planeringen av sin habilitering i detta exempel?
Kan delaktig och informerad vara samma sak?
3. Var går gränsen för delaktighet?
4. Hur kan önskemål om delaktighet kanaliseras?

Undersats III

”Vi arbetar för att, i samspel med omgivningen,
främja bästa möjliga funktionsförmåga samt
fysiskt och psykiskt välbefinnande för den enskilde.”
Detta är den tredje och sista undersatsen i vår värdegrund. Vad ”bästa möjliga
funktionsförmåga samt fysiskt och psykiskt välbefinnande” innebär är subjektivt
och beroende av en mängd individuella faktorer som hälsa, förmåga, önskningar
och förväntningar.
”I samspel med omgivningen” handlar mycket om att habiliteringen ska ske i
samarbete med barnets, ungdomens eller den vuxnes vardagsmiljö vilket kan vara
hemmet, förskolan, skolan eller den dagliga verksamheten. Att uttrycka vad denna
sats kan innebära i mötet med brukare och anhöriga är svårt, eftersom den måste
ges en subjektiv, individuell betydelse i varje enskilt fall och situation. Man kanske
skulle kunna säga att denna sats förutsätter att de övriga satserna i värdegrunden
är uppfyllda.
Den humanistiska människosynen, respekten för och tron på den enskildes
möjligheter till utveckling och delaktighet på egna villkor, måste finnas där för att
ett fruktbart behandlingsarbete ska kunna ta form.

Hur kan man på bästa sätt arbeta för dessa mål?
Att
• sätta individens behov och önskemål i fokus
• ge konkreta erbjudanden såsom samtal, hjälpmedel, behandling, anpassning
• arbeta med kunskapsöverföring till anhöriga och andra i brukarens vardagsmiljö, till exempel personal på förskola, skola, gruppbostäder, daglig verksamhet osv
• se och jämka de olika yrkesgruppernas syn på vad som är ”bästa möjliga
funktionsförmåga”.
Att diskutera
1. Vem ska definiera vad som är bästa möjliga funktionsförmåga; experten,
den enskilde eller en anhörig?
2. Är det alltid optimalt att uppnå bästa möjliga funktionsförmåga? Har man
också rätt att vara oförmögen?
3. Finns det risk att habiliteringen går över gränsen för landstingets åtaganden i
sin strävan att främja bästa möjliga funktionsförmåga?
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Nyckelområden inom verksamheten
Diskussionen om etik handlar ofta om valsituationer. Etiska dilemman betyder inte
alltid att valet står mellan ett gott och ett klandervärt agerande. Ett etiskt dilemma
kan också innebära att ett handlingsalternativ är bra för ett antal intressenter men
dåligt för andra. Kopplat till frågan om etiskt handlande är också frågan om ansvar. Alltså, i vilken utsträckning man kan kritiseras för ett oetiskt handlande om
man inte har mandatet att välja mellan gott och ont?
I etikdiskussionerna inom verksamheten har en rad nyckelområden framkommit där det etiska perspektivet tydliggörs. Dessa presenteras nedan och varje litet
avsnitt avslutas med frågor som kan användas som underlag i fortsatta diskussioner om etik.

Bemötande
Bemötande kan ses ur olika perspektiv. Dels kan det vara det första mötet med
habiliteringen och hur det påverkar brukarens/föräldrarnas förtroende för verksamheten och därmed den fortsatta relationen. Dels kan bemötande handla om det
dagliga förhållningssättet gentemot brukare, anhöriga och medarbetare. Här är
värdegrunden vägledande. Att möta alla människor med samma respekt och
intresse är viktigt i det dagliga arbetet.
Exempel från verksamheten
• ”Det första mötet är mycket viktigt både inom barn- och vuxenhabiliteringen.
Föräldrarna är känsliga för vilken roll vi ikläder oss och barn och vuxna med
funktionshinder reagerar på vårt bemötande. Hur vi talar, berör och förhåller
oss uppmärksammas även av den som inte kan kommunicera.”
• ”Det är viktigt att tydliggöra habiliteringens roll och ansvarsområde under den
första tiden både gentemot föräldrarna och kommunens verksamheter.”
• ”Ibland är föräldrars, personliga assistenters eller andra medföljares bemötande
respektlöst och direkt olämpligt.”
Att diskutera
1. Hur ska det första mötet läggas upp för att bli så bra som möjligt?
2. Hur upprätthålla ett respektfullt bemötande gentemot brukare som inte
alls kan kommunicera?
3. Hur handskas man konkret med situationen när någon blir respektlöst
behandlad? Hur långt kan man lägga sig i utan att gå över gränsen för
andra människors (samarbetspartners och anhörigas) integritet?
4. Vilket ansvar har personalen att värna brukarens rätt till en
respektfull behandling?
Dilemma
En ung kvinna med autism kommer med sin mamma till habiliteringscentret för att
träffa logopeden. Kvinnan, som kommunicerar med tecken, säger att hon vill gå
på toaletten, men mamman ignorerar henne. Kvinnan får ett raseriutbrott, kissar
på sig och är tvungen att åka hem utan behandling. Liknande situationer har uppstått tidigare. Vad gör du åt saken?

17

Föräldrar och barn
”Barnperspektivet innebär att barnets vilja måste beaktas och det är inte alltid
självklart att barnets vilja sammanfaller med föräldrarnas vilja. Dessa två aspekter
av barnets bästa kan därför ge upphov till etiska dilemman för personal. Att arbeta
med barnkonventionen som utgångspunkt innebär att vi inte enbart kan arbeta på
föräldrarnas uppdrag. Snarare måste vi arbeta tillsammans med dem med fokus på
barnets bästa. Det innebär att mötas utifrån olika roller och perspektiv på barnet.”
(Ur ”Habilitering för barnets bästa” maj 2003).
Föräldrarna är experter på sina egna barn och deras kunskaper är en förutsättning för god behandling, men ibland kanske föräldrar har svårt att skilja på sina
egna känslor och barnets behov. Det är föräldrarna som för barnets talan och beskriver problem, förmågor och behov som de anser att deras barn har. Ibland bygger det på förälderns egna önskemål och inte sällan bottnar det i känslor av sorg
och oro. En svår etisk konflikt uppstår när föräldrarna inte ser sitt barns behov.
Exempel från verksamheten
• ”Det är viktigt att man satsar på en bra relation med föräldern från
första början. Det är lättare att prata öppet, ställa frågor och rätta till
missförstånd om man har en bra grundrelation.”
• ”Det är viktigt att se och lyssna på föräldern men samtidigt stå för sin
profession och sin kompetens. Man måste vara tydlig med vad man
ser som sin roll.”
• ”Barnet ska vara i fokus, både vid habiliteringsplanering och behandling.
Det är viktigt att se barnet bakom funktionshindret. Vi ser ibland barnet som
objekt och det är helt fel. Vi måste se till vad barnet själv vill och orkar med.
Vad sätter barnet högst på listan; optimal rörelseförmåga eller tid och ork
för annat?”
• ”Det finns föräldrar som inte ger barnet vad det behöver och som inte
skapar de förutsättningar som barnet behöver för att kunna träna. Vi har ett
ansvar som professionella att uppmärksamma föräldern på problemet.”
Att diskutera
1. Hur bygger man upp en bra relation med en förälder utan att göra avkall på sin
professionalitet och utan att bli för privat?
2 Hur kan man konkret arbeta för att barnets behov och önskemål ska
komma i centrum? Hur kan man visa att man ”ser” barnet?
3. Hur klargör man barnets behov för föräldrar som av olika skäl inte förstår?
Är det rätt att anmäla föräldrar till socialtjänsten på sådana grunder?
Dilemma
En 14-årig flicka vill slippa sjukgymnastik under en termin och istället satsa sin
energi och tid på att lära sig hantera en dator. Föräldrarna vill absolut att flickan
ska ha sjukgymnastik, de är rädda att hon i annat fall tappar förmågor. Din professionalitet säger dig att flickan behöver fortsatt behandling, vad gör du?

Det ojämlika förhållandet
Precis som Carina Lindqvist beskriver i första delen är förhållandet mellan habiliteringspersonal och föräldrar ojämlikt. Föräldrarna kommer till habiliteringen för att
deras barn har ett funktionshinder och de är ofta omskakade, förtvivlade och oroli-
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ga. Deras situation är sårbar och de ställer stora förhoppningar till habiliteringens
kunnande och möjlighet att hjälpa barnet.
Föräldrarna är samtidigt de som har vardagskunskapen om sitt barn. En kunskap som behövs för personalen på habiliteringscentret om barnets behov ska bli
uppfyllda.
Exempel från verksamheten
• ”Vi tycker ju att vi är som vanligt, tillmötesgående och trevliga.
Men uppenbart händer det något i mötet som gör att föräldrarna
känner sig i underläge.”
• ”Föräldrar har absolut mest kunskap om sitt barn – ett vardagskunnande
som vi inom habiliteringen aldrig kan få. Vi måste visa att vi förstår det.”
• ”Många föräldrar säger att man måste vara lagom arg, lagom ledsen eller
lagom glad för att få gehör hos habiliteringen. Vad står det egentligen för?”
• ”Habiliteringspersonalen känner sig provocerad när de upplever att en förälder
”beställer” en viss sorts behandling. Här kliver man gärna i specialistrollen
och argumenterar med sin kunskap. Det handlar om en försvarsreaktion
där vi värnar vår kompetens.”
• ”Föräldrar har ibland uppfattningen att man inom habiliteringen har svårt
för att vara rak vad gäller barnets svårigheter och prognos. Det här gäller
åt båda håll, personalen ger sällan uttryck varken för positiva eller negativa
omdömen om barnets möjligheter.”
Att diskutera
1. Hur kan man göra mötet mellan personal och föräldrar mer jämlikt?
2. Känner du tillit till föräldrars berättelser om barnet? Om inte, varför det?
3. Är det bra att föräldrar ger uttryck för starka känsloyttringar?
4. Hur hanterar man föräldrar som är mycket bestämda med att få välja
behandlingsmetod?
5. Hur kan man vara ärlig mot en förälder utan att släcka hopp eller tvärtom inge
för stora förhoppningar?
Dilemma
En mamma berättar för kuratorn på habiliteringscentret att hennes gravt funktionshindrade flicka kommunicerar med henne med hjälp av handtryckningar. Enligt din bedömning är flickan inte kontaktbar. Mamman kräver att flickan ska få
hjälp med att utveckla sin kommunikativa förmåga med en mycket kostsam teknisk lösning, som dessutom inte blivit föremål för några studier. Vad gör teamet?

Etnicitet
Att möta personer med en annan kulturell, religiös eller språklig bakgrund ställer
nya krav på personalen. Ibland talar man om ”dubbel utsatthet” för dessa familjer
som, precis som andra som har barn med funktionshinder, måste försöka förstå
snårskogen av rättigheter, skyldigheter och instanser samtidigt som de tampas
med att lära känna ett nytt samhälle och ett nytt språk.
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Exempel från verksamheten
• ”Det händer att man kommer i kontakt med kulturer som har en helt annan
syn på funktionshinder än vad vi har inom habiliteringen. Ibland vill familjen
skydda och gömma sitt funktionshindrade barn från släktingars och omvärldens
blickar.”
• ”Det kan också handla om att föräldrar och anhöriga inte förstår den
medicinska orsaken till funktionshindret eller tror att problemen går att bota
med rätt behandling.”
• ”Föräldrar från vissa kulturer känner ibland ett slags överdriven vördnad inför
experter och en övertro på expertens förmåga.”
• ”Ibland kan det uppstå kulturella konflikter.”
Att diskutera
1. Hur handskas man med föräldrar som inte förstår sitt barns problem och
behov därför att kulturella värderingar står i vägen?
2. Hur kan man klargöra vår syn på funktionshinder för en familj med en annan
kultur, utan att förolämpa eller såra?
Dilemma
En flicka i tonåren med lindrig utvecklingsstörning vill flytta hemifrån mot familjens
vilja. Hon vill veta vilka möjligheter personalen på habiliteringscentret har att ge
henne stöd i sin frigörelse. Enligt familjens kultur behöver dottern familjens beskydd på grund av sitt funktionshinder. Vad gör man på habiliteringscentret? Ska
man ta ställning enligt sin egen etiska övertygelse när kulturella konflikter uppstår
mellan barnet och föräldrarna, till exempel vad gäller frigörelse?

Samarbetspartners
För att kunskapsöverföringen ska fungera åt båda håll är man beroende av att personliga assistenter, ledsagare m fl, har kunskap om individen och om funktionshindret. Eftersom personalomsättningen är hög inom dessa yrkesområden har brukaren ofta olika ledsagare och assistenter. Situationen är många gånger densamma
på gruppbostäderna. Konsekvensen blir en avsaknad av kontinuitet i individens liv.
Det är ett stort problem eftersom det är denna personal som ska delge personalen
på habiliteringscentret vardagskunskapen.
Inom barnhabiliteringen kan problemet vara detsamma i förskola och skola,
där kunskapsöverföringen från habiliteringen till den kommunala personalen är
mycket viktig.
Exempel från verksamheten
• ”Det finns personer som lever ett mycket osjälvständigt liv i en
gruppbostad och man ser att det finns förutsättningar för utveckling,
men kan inte göra något.”
• ”Det kan vara bra att träffa samarbetspartners på en neutral plats och
prata om habilitering. Det handlar ju om att sätta barnet eller den vuxne i
centrum och inte låsa upp sig kring roller. Det är viktigt att kunna framhålla
sin specialistkompetens.”
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Att diskutera
1. Hur kan habiliteringen uppmärksamma personal inom exempelvis kommunal
verksamhet på att en brukare behöver få mer stimulans eller träning utan att
kliva över gränserna för sitt ansvarsområde?
2. Hur hanterar man en situation när man upplever att en verksamhet
inte fungerar så bra och att det påverkar brukaren negativt. Har man då
ett moraliskt ansvar även om man inte har något formellt?
Dilemma
En vuxen man med autism kommer regelbundet för behandling till habiliteringscentret. Vid upprepade tillfällen har det trasslat med medföljare, vilket inneburit att
mannen uteblivit. Det orsakar dels att han inte får sin nödvändiga behandling och
dels att sjukgymnasten får en tom tid som ingen annan kan utnyttja med så kort
varsel. Liknande situationer har uppstått med andra brukare från den här kommunen. Ni har påpekat problemet, men det har inte gett någon effekt. Vad gör ni?

Prioriteringar – Ekonomi
Inom habiliteringen finns ofta behov hos individen som man av prioriterings- och
resursskäl inte kan tillgodose. Personalen måste hela tiden se till nyttan av insatserna - alltså vad man får ut. Det här är svårt att påverka eftersom det handlar om
politiska beslut långt från verksamheten.
Att göra prioriteringar är något man inte kommer ifrån och här måste man
göra en noggrann avvägning mellan brukarens behov och hänsynen till verksamhetens mål och direktiv.
Exempel från verksamheten
• ”Ibland är det som om vår syn på brukarnas behov anpassar sig efter den
rådande resursfördelningen. Personer med utvecklingsstörning behöver ofta
mer tid för att få samma behov tillgodosedda.”
• ”Man måste komma ihåg att i föräldrarnas perspektiv är resurser och
prioriteringar helt ointressanta.”
Att diskutera
1. Vilka etiska riktlinjer finns för prioriteringar inom habiliteringen?
2. Vilken är relationen mellan individuell moral och yrkesetik?
3. Hur kan man involvera föräldrarna i diskussioner om prioriteringar?
Dilemman
Tre personer anmäls samtidigt till ett händelserike som har lång kö.
Vem bör prioriteras?
a) Olle är 11 år och har flera funktionshinder. Han har autism, en utvecklingsstörning och epilepsi. Hans mamma ringer och berättar att hon önskar få
möjlighet att vara på händelseriket Lagunen tillsammans med Olle, hon vill så
gärna att de ska få en positiv upplevelse tillsammans.
b) Evert är 41 år och fick en svår hjärnskada för tre år sedan. Han har en låg
vakenhetsgrad och är svår att få kontakt med. Han bor på långvården och får
ingen stimulans i vardagen.
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c) Kerstin är 34 år och har förutom en utvecklingsstörning även rörelsehinder
och epilepsi. Hon saknar tal. Hon bor på en gruppbostad utan kontakt med
sina anhöriga. Personalen, som är mycket engagerad, berättar att Kerstin det
senaste halvåret blivit alltmer svår att nå och de hoppas genom Lagunen hitta
ett sätt att få bättre kontakt med henne.
Habiliteringscentrets kurator har lång kö. Vilket besök ska prioriteras?
I. Ett föräldrapar till en två veckor gammal pojke med Downs syndrom hör av sig
och vill komma på samtal. Allt har gått bra och babyn har så vitt man vet inga
tilläggshandikapp.
II. Föräldrar i 60-årsåldern till 28-åriga Anna som alltid har bott hemma ringer
till kuratorn. Anna avled oväntat för en vecka sedan på grund av en infektion.
Anna hade omfattande funktionshinder.
III. En mamma till en 14-årig flicka hör av sig. Hon har förstått att flickan vid upprepade tillfällen utsatts för sexuella övergrepp av chauffören som kör henne till
skolan.
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