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Bakgrund och syfte 

Etiska rådet bildades utifrån behovet av gemensamma etiska riktlinje för verksamhet 
inom Stöd- och serviceenheten. 
 
Stöd- och serviceenheten består av flera verksamhetsområden som har historiskt och av 
olika anledningar utvecklat egna tolkningar kring verksamhetsbaserade etiska frågor 
och gränsdragningsområden. 
 
En återblick kan belysa förändingen inom verksamhetens förhållningssätt. Fram till 
1991-talet var personer med funktionsnedsättning boende på större institutioner, man 
var patient som blev vårdat utifrån ett medicinskt fokus. Det viktigaste var att tillgodose 
basbehoven och att skydda patienten från omvärden men även omvänt.  I samband med 
LSS sker en förflyttning från institutioner till gruppbostäder och det var fokus på att kli-
enterna/ ”de boende” skulle normaliseras. De skulle få omsorg.  Idag arbetar Stöd och 
serviceenheten med medborgare med funktionsnedsättningar vilka ska få individuellt 
stöd. Viktigast idag är självbestämmande och relationer.  
Grunden för så gått som all verksamhet inom enheten utgår från LSS-lagstiftning som 
fastställer huvudlinje i etiskt förhållningssätt. Lagstiftningen lämnar dock möjlighet-
er/risker för tolkningar som kan antingen vara, eller kan uppfattas som inkonsekventa. 
En sådan osäkerhet kan leda till problem för enhetens ledning, medarbetare, kunder, 
anhöriga och samarbetspartners.  
 
Etiska rådets huvuduppgift är att definiera de generella etiska riktlinjerna för verksam-
hetsområden samt att i dessa slå vakt om det individuella och lösningsfokuserade för-
hållningssättet som står för en av verksamhetens viktigaste etiska grundstenar.  
 

Flödesschema och ärendehantering 

Problemformuleringar ska skickas via mail eller post planeringssekretaren som gör en 

sammanställning. Arbetsutskottet gör en gallring samt skriver motivering för bortgall-

ringen. Antagna ärenden bearbetas och svaren förbereds inför Etiska rådets samman-

träde. Etiska rådet godkänner eller avvisar gallrade problemformuleringar och beslutar 

om rekommendationer till enhetschefen eller återremitterande tillbaka till arbetsutskot-

tet. Verksamhetschefen fattar beslut utifrån Etiska rådets rekommendation och förank-

rar besluten inom organisationen.  

Etiska rådet består av tjänstemän, medarbetare och intresseorganisationer. 

Arbetsutskottets uppdrag är att gallra inkomna problemformuleringar samt bereda sva-

ren.  

Gallringen 

Huvudprincipen för problemformuleringar är att dessa skall vara konkreta etiska di-
lemman.  
En annan princip är att problemformuleringen skall beröra enbart Stöd- och serviceen-
hetens arbetsområde. Samtliga inkomna problemformuleringar skall redovisas till 
Etiska rådet, även de som arbetsutskottet gallrar bort. Bortgallrade problemformule-
ringar skall redovisas tillsammans med motiven för gallringen. 
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Beredning av rekommendationsförslag 
Problemformuleringar som antas till beredningen bearbetas så att svaren kan presente-
ras för Etiska rådet. Det är viktigt att tänka på att alla problemformuleringar inte alltid 
har ett givet svar. Beredningen kan lämna ett svar eller flera alternativa svar som Rådet 
kan besluta om. Rådet kan återremittera rekommendationssvaren tillbaka till arbetsut-
skottet för vidare beredning. 

Om Etikboken 

Etiska rådets ställningstagande berör etiska dilemman som uppkommer på arbetsplat-
ser eller inom verksamheter nära knutna till enhetens ansvarsområde. De kommer di-
rekt från verkligheten och arbetet hade inte varit värt mycket om svaren inte återfördes 
tillbaka till verkligheten. Denna skriftens främsta syfte är att återkoppla svaren till dem 
som ställde frågorna, men även till dem som kan stå inför liknande dilemman framöver. 
Återkopplingen ska ske via arbetsplatsträffar och diskussioner kring Etikboken bör ini-
tieras av teamchefer. Det är dock helt fritt för var och en som berörs av Stöd- och ser-
viceenhetens verksamhet att lämna in nästa problemformulering. Etikboken är ett le-
vande materia som kommer att växa med hjälp av medarbetarnas och intresseorganisat-
ionernas engagemang och initiativförmåga.   
 

Hur Stöd och serviceenheten arbetar med värdegrundsfrågor 

I dag arbetar verksamheten på ett flertal sätt med värdegrundsfrågor 

 Delaktighetsmodellen. En modell där gruppen stärks och med hjälp av vägledare 

för ett samtal med personal. 

 Pict-O-Stat är ett webbaserat enkätsystem där olika områden mäts, till exempel 

hur man ser på sin fritid, sin arbetssituation, psykosociala situation  

 I verksamheten finns minst ett Processtöd per enhet. Dessa har i sitt uppdrag att 

tillsammans med enhetschefen arbeta för den öppna arbetsplatsen med goda 

möjligheter för att diskutera etiska dilemman.  

 Internutbildare i TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommuni-

kation, som utbildar medarbetare i TAKK vilket ger individen större möjlighet att 

uttrycka sin åsikt, vilja och önskan. 



 
 

Etiska dilemman 

Gemensamt kök 

Problemformulering:  

På gruppbostaden lagas alla måltider, förutom frukost, samt så bakas en hel del i det 

gemensamma köket. Alla boende har egen mat i det egna köket och kylskåpet.  

Då personalen upplever att de inte har kontroll på varje boendes handhygien (ex. efter 

toalettbesök) vill de kunna begränsa möjligheten för boende att komma åt mat i de ge-

mensamma ex. kylskåpet och skafferiet. På vilket sätt ska detta lösas?  

Svar: 

Köket är i många fall det rum där man samlas för att, förutom vi måltider, prata spela 

spel och umgås. Utifrån det är köket ett rum som ska vara öppet och tillgänglit, gemen-

samt för alla boende. Om det finns behov av att begränsa åtkomsten till vissa 

skåp/utrymmen måste varje lösning anpassas och vara överenskommet med individer-

na som bor i bostaden.  

Vid gemensamma aktiviteter i köket som handlar om matlagning e. dy är det persona-

lens ansvar att se till att handhygienen är god. 

Etiska Rådet 2015-06-16 

 

Att möta anhöriga med olämpligt beteende mot kund.  

Problemformulering:  

Etiska rådet har fått in flera frågor som handlar om problematik kring anhörigas bemö-

tande/ beteende mot kunder. Det kan handla om för många och förlånga besök hos 

kund, påtvingad receptfri medicinering eller att man överröser med godis, chips och an-

nat onyttigt. Anhörigas beteende är i alla dessa fall inte önskade av kunderna, och kun-

derna behöver stöd i att inför anhöriga uttrycka sin vilja/önskan om förändring. 

Personalen försöker på olika sätt prata med anhöriga, och i vissa fall är även legitimerad 

personal inkopplad. 

Ändå sker ingen förändring.   

Hur hanterar vi detta? 

Svar: 

Det etiska dilemmat upplevs i själva bemötandet av anhörig. Kunden har till personal 

förmedlat sin önskan/vilja och det är utifrån denna man arbetar.  Kontaktmannen har i 

första hand kontakten med anhöriga, men även annan kollega kan försöka prata med 

anhörig. I vissa fall kan även legitimerad personal prata med anhörig. Använd hela tea-

met kring kunden utifrån varje profession. Det är viktigt att försöka föra en fördjupad 
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dialog med anhöriga om deras förväntningar på det oönskade beteendet.  På kundtema-

smöten kan problemet belysas från kundens perspektiv och för att förtydliga för anhörig 

att personalen arbetar utifrån kundens önskemål och behov. 

Om ingen förändring sker ska man kontakta legal förträdare.  För en del kunder är det 

dock anhörig som är legal företrädare, och då ska överförmyndaren kontaktas. Detta 

görs tillsammans med enhetschefen. 

Etiska Rådet 2015-06-16 

 

Kund vill inte lämna basen 
Problemformulering:  

När en kund vägrar lämna basen på kvällen, hur ska vi gå tillväga? Personalen har för-

sökt via samtal att stötta kunden hem till sin lägenhet men detta ger inte resultat.  

Svar: 

”Ingen annan enskild faktor kan sägas ha så stor betydelse för känslan av den egna iden-

titeten som den egna bostaden. Det är i bostaden man normalt tillgodoser sina mest 

elementära behov och bostaden är för de flesta människor tillsammans med arbetet den 

plattform från vilken man skapar relationer med andra människor och deltar i samhälls-

livet…” prop. 192/93:159 

Mot bakgrund av ovanstående citat är det viktigt att verkligen förstå vad orsaken är till 

varför kunden inte vill gå hem. Hela teamet kring kunden arbetar här för att förstå orsa-

ken.  I arbetet kring detta kan man bland annat arbeta med samtalsstöd med någon som 

kunden är trygg med. Hitta det sätt som för just denna kund fungerar bäst. Här kan bil-

der, foto, TAKK och samtalsmattan vara till hjälp. 

Det finns många faktorer som kan vara bakomliggande orsaker och det är viktigt att man 

är mycket lyhörd.  

En handlingsplan ska upprättas och följas upp kontinuerligt.  

Etiska Rådet 2016-06-16 

I förtroende från kund 

Problemformulering 

Om en kund säger till personal ”lova att inte berätta detta för någon ….” det som sedan 

berättas är av den art att kunden kan komma till skada om informationen förs vidare, 

eller någon annan har/kommer att ta skada. Hur ställer man sig till det? Ska jag bryta ett 

löfte? 

Svar 
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Variationerna i möjliga scenarier är många och det kan finnas olika delar i svaret. Viktigt 

är att OM förtroendet är av den art att det som berättas omfattas av Lex Sara SKA löftet 

brytas och en anmälan göras. Denna kan dock göras anonymt. Diskutera och förklara för 

kunden varför det ska göras. Mer information kring Lex Sara finns på kommunens hem-

sida. 

Om det som berättas inte kan omfattas av Lex Sara bör man tänka på att sekretesslagen 

säger att man som medarbetare ska ha den information som arbetet kräver. Det innebär 

alltså inte per automatik att alla medarbetare i arbetslaget behöver veta allt. Ett råd är 

att när ovanstående situation uppstår kan svaret till kunden bli innan förtroendet ges att 

man svarar ” jag kan inte lova förrän jag vet vad det handlar om”.  

Om det som berättas kan skada kunden eller 3:e part bör man erbjuda sitt stöd, och 

eventuellt motivera kunden att vidta lämpliga åtgärder och/eller kontakter.   

Viktigt är att om något är tveksamt kan du alltid kontakta enhetschefen och be om råd. 

För att rådfråga behöver inte identiteten röjas.  

Etiska rådet 2012-12-05 

 

Personalmåltider vid soffbordet 
Problemformulering:  

Är det lämpligt att personal äter sina måltider vid soffbordet 

i det gemensamma vardagsrummet? 

Man arbetar 2-3 personer samtidigt och för att kunna ha ge-

mensam rast dukar personalen upp sin måltid vid soffbordet framför Tv:n. Det finns 

kunder närvarande som blir deltagare på ett både positivt och negativt sätt. Det positiva 

är att kunderna upplever det som roligt att vara ”passiv” deltagare i personalens prat om 

diverse, privat eller jobb. Det negativa kan vara att personalen sköter sina måltider på 

ett sätt som inte kunderna gör, vid soffbordet, vilket kan ge en känsla av att det som är 

personalens boende. Samt att kunderna eventuellt får höra mer än vad som är rimligt ex. 

vid diskussioner om olika små ”problem” i personalgruppen och i jobbet. 

Svar 

Först måste arbetstidslagen uppmärksammats. Det vill säga att raster ska hållas och det 

kan vara mer lämpligt att hålla dessa avskilt.  

Frågan om det är lämpligt att personalen äter sina måltider vid soffbordet bör tas upp på 

varje boende i brukarrådet, husmöte eller dylikt, då gemensamhetsutrymmet är till för 

kunderna. Det troliga är att resultatet kommer att skifta från olika boenden. Det viktiga 

är att kunderna själva avgör hur de vill ha det.  Det gäller även om personalen har mål-

tidsuppehåll. Detta behöver inte självklart hållas vid soffbordet utan måltiden kan intas 

på annan lämplig plats inom huset. 
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Etiska rådet 2012-12-05 

 

Antal arbetsdagar på daglig verksamhet 

Problemformulering 

Deltagare på daglig verksamhet önskar att utöka sin sysselsättning från fyra till fem da-

gar/vecka. Det är främst en aktivitet som lockar att medverka på. Boendet och God man 

nekar deltagaren att utöka sin sysselsättning. 

Svar 
Kunder som har daglig verksamhet har tidigare haft per automatik en så kallad hemma 
dag en dag i veckan. Denna hemmadag har använts till att utföra vanliga hemsysslor så 
som städning, handling, tvätt m.m. Under 2010 erbjöds deltagare att utöka närvaron på 
den dagliga verksamheten till att omfatta fem dagar i veckan. Erbjudandet föll väl ut sär-
skilt inom verksamheterna Skulptören och för personer med autism.  
God man företräder vuxna personer som på grund av ett kvalificerat hjälpbehov, t.ex. 
sjukdom eller försvagat hälsotillstånd, inte klarar av att bevaka sin egen rätt, förvalta sin 
egendom eller sörja för sin person.  Det är dock inte alltid att alla tre områden ingår i 
uppdraget.  
För en kund som bor i bostad med särskild service enligt LSS, har daglig verksamhet och 
god man innebär det att han/hon har stöd utifrån tre olika perspektiv. Alla tre perspek-
tiv har en gemensam utgångspunkt i att det är kundens självbestämmande så långt det 
är möjligt som står i fokus. Ibland är det oundvikligt att strävan efter kundens bästa kol-
liderar med principen om självbestämmande. När det uppstår olika meningar bör ett 
kundteamsmöte arrangeras. Det är viktigt att lyssna på kunden och diskutera olika al-
ternativ.  
En lösning kan vara att prova sig fram till vad som kunden upplever som bäst. För både 
boendepersonal och personal på daglig verksamhet är det viktigt att tänka på att andra 
prioriteringar så som verksamhetens organisation eller bemanning inte ska överskugga 
fokus på kundens individuella behov och rätten till självbestämmande. Lika väl skall god 
man stödja och övervaka sin klients inflytande i utformningen av insatser och rätten till 
självbestämmande. Beslut om antal dagar i daglig verksamhet bör därför följa kundens 
individuella önskemål i förening med målet om uppnående av kundens goda levnads-
villkor. 

 

Alkoholfrågor vid aktiviteter och utflykter 
Problemformulering 

Hur får alkohol förtäras? Får den förtäras när man t.ex. är på väg till någon dans? I Så fall 

– vad måste man tänka på? Alkoholrelaterade situationer vid utflykter? Riktlinjer vid 

utflykter/aktiviteter till personal som finns vid brukarens sida. Kund som har personal 

med sig – Är det den som har ansvaret? Vid aktiviteter/utflykter som arrangeras av FUB 

eller Fritidsverksamheten, är det då personalen därifrån som har yttersta ansvaret? 

Vilka befogenheter eller rättigheter har personalen om man t.ex. är iväg och någon har 

förtärt lite för mycket alkohol och inte vill gå in i bussen? Vad gör man om inte alla är på 
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plats när det är hemresa? Om man vet att personen har detta bekymmer, kan man före-

bygga detta på något sätt? Kan man begränsa pengasumman man har med sig? 

Svar 

Då frågorna ovan alla är relaterade till alkohol görs här ett samlat svar. Alkohollagen 

gäller för alla, även personer som omfattas av LSS. Ingen personal får förtära alkohol i 

tjänsten.  De aktiviteter som Fritidsverksamheten arrangerar är drogfria. Fritidsverk-

samheten ansvara för att alla kommer till och från de organiserade aktiviteterna, i annat 

fall meddelas legal företrädare och eventuell personal på berört boende. Den enskilde 

individen har alltid det yttersta ansvaret för sig själv och sitt handlande. Viktigt är att om 

en situation skulle uppstå enligt ovan, till exempel att någon har druckit för mycket al-

kohol och inte vill åka hem, inte vill gå på bussen eller något annat, att motivera till hem-

resa. Stor vikt ska läggas kring motivationsarbetet. 

För att förhindra eller förebygga att situationer enligt ovan uppstår kan man tillsam-

mans med individen och legalföreträdare diskutera fram individuella lösningar. Dock 

kan inte pengasumman begränsas generellt eller utan överenskommelse med individen.  

För övrig se tidigare frågor ”Öl på stan” 

Etiska rådet 2012-10-10 

Hjälp med pedikyr eller manikyr - fotvård 

Problemformulering 

Vilka möjligheter har den person som bor i egen lägenhet kopplad till en bas att få hjälp 

med personlig hygien typ pedikyr eller manikyr, eller är det fotvård som gäller? 

Svar 

Förutsättningarna för frågan är att individen inte själv kan utföra fotvård och eller 

handvård och att det inte avser medicinsk behandling. Fotvård är vård av fötterna och 

syftar till hälsovårdande insatser som nagelklippning, fotbad, viss filning av huden/hälar 

och att smörja in fötterna. Motsvarande avser även handvård och avser då också vanlig 

målning av naglar. 

Pedikyr eller manikyr syftar på mer skönhetsbehandlingar som till exempel polering av 

nagelns yta och behandlingar för förlängning och försköning av nageln.   

Mot denna beskrivning är svaret att vanlig fotvård gäller. Önskas pedikyr eller manikyr 

hänvisas till salonger som har personal med utbildning för detta. 

Etiska rådet 2012-10-10 

 

Medarbetares skyldighet om kundens intressen 

Problemformulering 
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Vilka skyldigheter har personal på till exempel gruppboende att informera sig om/hålla 

reda på de boendes intressen och sedan informera om de aktiviteter som finns och som 

kanske enbart en av de boende är intresserad av att delta i? 

Svar 

Frågor kring fritidsaktiviteter har tidigare behandlats i etiska rådet, se tidigare frågor 

”Information fritidsaktiviteter” och ”Spontana aktiviteter – en möjlighet”. Fritid och kul-

tur är en del av insatsen bostad med särskild service och varje individ ska ges möjlighet 

att utifrån önskemål och förmåga använda det utbud som finns. För att kunna välja av 

utbudet ska informationen anpassas till varje individ så långt som möjligt. Det är i per-

sonalens uppdrag och speciellt i uppdraget som kontaktman att informera sig om indi-

videns intressen och arbeta individuellt utifrån detta- det kan biland vara till hjälp att 

anhöriga/närstående stöttar individen att informera personal om intressen som kanske 

tidigare utövats. 

Det är beskrivit i tidigare frågor om spridningen av Fritidsverksamhetens olika aktivite-

ter och fritidsverksamhetens möjlighet att fånga upp fler 8nya) intressen. 

Etiska rådet 2012-10-10 

 

Diskret ledsagning på buss 

Problemformulering 

När en kund åker buss tillsammans med ledsa-

gare meddelas till chauffören att personen är ledsagare. Kunden känner sig uttittad av 

andra medpassagerare i bussen och tycker det är mycket besvärande. Finns det annat 

sätt att förmedla detta på utan att andra hör? 

Svar 

På baksidan av färdtjänstkortet, visserligen i mycket liten text, står att personen har rätt 

till ledsagare vid exempelvis bussresor. Det går bra att hänvisa, peka, på denna text utan 

att säga något högt.  

På Skånetrafikens hemsida går följande att läsa om Serviceresor. ”Jojo Serviceresor ger 

dig rätt att kostnadsfritt ta med dig en ledsagare när du reser med Skånetrafikens bussar 

och tåg inom Skåne och med Öresundståg till Danmark. Färdtjänstresenärer i Skåne kan 

även ta med sig en ledsagare kostnadsfritt inom hela Hallandstrafikens allmänna kollek-

tivtrafik. Det som krävs är att resenären visar upp sitt servicekort.”  

Etiska rådet 2012-10-10 
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Kund som referens vid arbetssökande 

Problemformulering 

Är det etiskt riktigt att en person som fått ledsagning får ge referens när man söker ar-

bete? 

Svar 

Att uppge en kund som referens kan göras först efter man är överens om det med kun-

den om detta. Att kund ger referens vid anställning till exempel hos privata assistansbo-

lag är då inget problem.  

Etiska rådet 2012-10-10 

 

Arbetskläder med tryck 

Problemformulering 

Kund vill inte gå med personal som har tryck på kläderna så att alla människor ser att 

personen är i behov av hjälp. Kunden känner sig utpekad och blir störd i sin integritet. 

Svar 

Enligt skatteverkets regler är det att betrakta som en löne-

förmån om anställde erhåller arbetskläder utan tryck. Det 

betyder att om personal får arbetskläder utan tryck ska de 

förmånsbeskattas.  

I de situationer som en kund upplever att arbetskläderna stör 

integriteten eller känner sig utpekad kan privata kläder använ-

das. 

Etiska rådet 2012-10-10 

 

Förtroende för personal vid duschning 

Arbetsområde: 

Gruppbostäder, servicebostäder 

 

Problemformulering: 

Sedan ett halvår bor en man, 32 år, i en gruppbostad. Har tidigare bott med sin pappa 

som börjar bli gammal och inte längre orkar ta hand om sonen på heltid. Pappan är 

också god man. Flytten till gruppbostaden tog ganska lång tid, men nu har mannen flyt-

tat in på riktigt och hälsar gärna på pappan på helgerna. Pappan brukar komma och 

hälsa på en eller två kvällar i veckan.  

Mannen har haft lunginflammation några gånger och pappan är väldigt orolig för att han 

ska bli sjuk igen. När mannen duschar ligger han på en duschbrits och pappan tror att 

sonen får ner slem, vatten och tvål i lungorna och att det är orsaken till lunginflammat-
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ionen. Pappan litar inte på att personalen duschar mannen försiktigt och inte sprutat 

vatten i ansiktet på honom. Han vill därför inte att sonen ska duscha mer än en gång per 

vecka och då hjälper han honom själv den kvällen han kommer på besök. 

Personalen tycker inte att det räcker. Mannen är väldigt spastisk, rör sig mycket och 

svettas och luktar inte gott. Personalen tolkar det dessutom som att han tycker om att 

duscha. Personalen har försökt prata med pappan om saken men han står fast vid att 

sonen inte får duscha oftare. Vid ett par tillfällen, när personalen tyckt att han luktat för 

illa, har de gjort det ändå, något som pappan inte verkar ha upptäckt.  

Ska personalen hjälpa mannen att duscha oftare om nu pappan/gode mannen ändå inte 

märker något? Är det okej att gå bakom ryggen på pappan för att, som personalen tyck-

er, ge mannen goda levnadsvillkor? 

Svar:  

Det är inte en helt ovanligt att en förälder även är godman vars båda roller inte all-

tid är helt enkelt att förena. Godmanskap innebär ett åtagande för att sörja för en 

vuxen persons bästa och därmed på vuxnas villkor.  Föräldrarollen har inte sällan 

ett större perspektiv då barndomsaspekter följer föräldern ända upp till barnens 

vuxenålder.  

I detta fall kan pappas uppfattning härledas till föräldrarollen då han inte litar på 

att personalen duschar mannen på sådant sätt så att det inte gör honom sjuk. Även 

det faktum att pappan anser att han måste duscha sonen själv tyder på att pappan vill 

ha en förälders kontroll över situationen. 

För att en förälder till barn med funktionsnedsättning som nyligen flyttat hemifrån ska 

känna sig trygg behöver föräldern bygga upp tillit till boendepersonalen. Boendeperso-

nalen bör därför vara de som tar initiativ till och försöka genomföra olika trygghetsbyg-

gande åtgärder. Det faktum att pappa i detta fall även är god man spelar mindre roll. Att 

bevaka kundens rätt till goda levnadsvillkor och därmed också god hygien och vardaglig 

välbefinnande är godmans uppgift lika väl som boendepersonalens. I det avseende råder 

det ingen konflikt.  

Det är inte tillrådligt att vilseleda varken föräldern eller godman även om man kan se att 

det är för kundens bästa. Man bör hantera situationen med ökad öppenhet och initialt 

ökad deltagande från pappas sida. På kundteamsmöte skulle man till exempel tillsam-

mans med pappan ta fram schema för duschningen. Pappan bör vara delaktig både i pla-

neringen och genomförandet. För att få hjälp i trygghetsförtroendet kan det vara lämp-

ligt att legitimerad personal är med vi duschningstillfället. Man bör från personalens 

sida vara öppen och lyhörd för pappans synpunkter och visa att man tar hans rädsla på 

alvar. Målsättningen bör dock vara att pappan ska bygga upp en trygghetskänsla genom 

tillit till personalen och så småningom kunna träffa sonen utan att behöva känna ansvar 

för hans personliga hygien. 

Etiska rådet 
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2011-09-05 

 

Hårlängd och hårfärg – vem bestämmer? 

Arbetsområde: 

Grupp- och servicebostäder 

Problemformulering 

En boende i en gruppbostad vill ha kort hår och gärna färga det rött. 

Anhöriga anser att hon bor på gruppbostaden av en anledning och 

därför bör personalen styra kunden till att inte färga håret och klippa 

sig så ofta. Vem bestämmer hur kort hår och vilken hårfärg man får 

ha? 

Svar 

Samtliga insatser och bemötandet inom enheten grundar sig på en humanistisk männi-

skosyn med respekt för människovärdet. Detta innebär att människor alltid är att be-

trakta som en person med egen integritet och en självklar rätt till självbestämmande. 

Detta innebär att alla ska bli respekterade, oavsett förmåga.  

Personlig integritet och självbestämmande måste alla värna om. Ifall en kund på grund 

av funktionsnedsättning har en begränsad förmåga att utöva sitt självbestämmande 

överlåts delvis ansvaret till en god man samt i det dagliga till medarbetare inom boende 

eller daglig verksamhet. Ett etiskt dilemma kan uppstå när kundens eget agerande anses 

strida mot personens bästa. Om godman eller förvaltare finns har denne i de flesta fall 

ansvar för att sörja för personens bästa och utövar därmed ett stor inflytande över per-

sonens liv. Utgångspunkten skall dock alltid vara respekt för personlig integritet och 

högsta möjliga grad av självbestämmande. 

Utifrån frågan om vem som bestämmer om klippning och hårfärg måste godman (om 

sådan finns) väga in till exempel ekonomiska aspekter för så frekventa besök hos frisö-

ren. Jämte kundens rätt till självbestämmande är det såklart viktigt att även andra förut-

sättningar är uppfyllda.  

Om en vuxen person inte har förvaltare, godman eller förmyndare är det Stöd- och ser-

viceenhetens skyldighet att stödja kunden i självbestämmandet så långt det är möjligt. I 

fall personen önskar saker som kan anses skada henne själv eller är orealistiska är det 

främst information och motivation som man bör använda sig av för att få fram rätt be-

slut.  

I detta särskilda fall anser Etiska rådet att om det är ekonomiskt möjligt är det kunden 

själv som bestämmer om han/hon vill ha långt hår och vilken färg det ska vara. 

Etiska rådet 
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2011-09-05 

 

 

Snabba anpassningar 

Arbetsområde: 

Gruppbostäder, servicebostäder, daglig verksamhet 

Problemformulering: 

Genom att inte fullt ut anpassa den fysiska miljön kring kunden 

kan man uppnå en vardag som innebär moment som bidrar till 

att bibehålla eller kanske till och med förbättrar personens 

hälsa.  Till exempel kan en klädkrok placeras så att kunden 

behöver sträcka på sig för att nå, cigaretter förvaras en bit 

bort så att personen behöver gå för att hämta dessa eller välja 

en ojämn stig vid promenad för att träna balans. Medarbetare kan då uppleva detta som 

att försvåra vardagen för kunden och att detta inte är rätt mot honom/henne. Alternativet 

skulle då vara att göra anpassningarna och motivera ersätta detta med någon annan akti-

vitet. 

 

Svar: 

Det finns ofta en tradition eller kultur i förhållningssättet som vädjar till medarbetarens 

ansvar att ”ta hand om” personer som befinner sig i beroende ställning. Det blir på ett 

sätt en självklarhet i att allt som går också ska anpassas så långt som möjligt för att un-

derlätta för individen. Det är ändå alltid viktigt, just i arbetet med människor, att alltid 

klargöra syftet med en handling/ insats. Det är viktigt att syftet är tydligt för både indi-

viden och för medarbetare. Ett tydligt syfte underlättar vid motiveringsarbetet för alla 

parter. För att få stöd i att klargöra syftet kan personalgruppen använda sig av andra 

yrkeskategorier som till exempel sjukgymnast, arbetsterapeut eller dietist. För att, som i 

detta exempel, en ”utebliven” anpassning ska motsvara syftet är det viktigt att man till-

sammans resonerar om fördelar och nackdelar för att de samlade insatserna ska gynna 

individen. En tanke kring just detta exempel är att om man kan utföra träningsmoment i 

sin vardag slipper man utföra speciella träningstillfällen.  Alla dessa vardagliga övningar 

innebär att man undviker situationer som medför ytterligare informations- och motive-

ringsarbete. Detta tillfälle uppstår ofta ändå och det kan vara en poäng att minimera 

dessa till de situationer där det verkligen inte finns något annat alternativ. Det är bra om 

en sådan här fråga tas upp och diskuteras på kundteamsmöte och dokumenteras i ge-

nomförandeplanen. 

 

Etiska rådet 2011-03-21 
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Hur långt är motivering 

Arbetsområde: 

Daglig verksamhet, gruppbostäder, servicebostäder, personlig assi-

stans 

 
 
Problemformulering: 
En fråga som kommit från legitimerad personal gäller kund med trycksår. Avlastning 
behövs för trycksåret men kunden vill inte vila under dagen. Detta kan vara ett etiskt 
dilemma för personalen. När en person inte förstår vad som är bäst för läkningen och 
inte går att motivera, hur långt kan vi gå för att med viss bestämdhet se till att personen 
får sin avlastning? 

 

Svar:  

I ovanstående situation är konsekvenserna tydliga om ett trycksår inte behandlas rätt. 

Det självklara första valet är ju att med information och motiveringsarbete försöka 

hjälpa kunden till att medverka för sin egen hälsas skull. Motiveringsarbetet kan se olika 

ut beroende på kunden, vilken information som tas i mot på bästa sätt. Ofta är just moti-

veringsarbetet tidskrävande och kräver en individuell mix av både information, humor 

och alvar. För att hitta den bästa individuella lösningen är det viktigt att personalgrup-

pen kring kunden hjälps åt att hitta de för kunden bästa möjliga lösningarna. Det kan till 

exempel vara bra att skapa extra trygghet kring en situation, som att det är endast ett 

fåtal personal som arbetar kring just den aktuella situationen. Att berätta både före, un-

dertiden och efter om vad man gör och varför. En annan möjlighet kan vara att skapa 

nya rutiner för att bryta ett mönster. Det är just vid denhär typen av situationer som alla 

erfarenheter och idéer som personalgruppen har kan vara bra att diskutera kring. Andra 

yrkesgrupper som till exempel sjukgymnast har också kunskaper som är bra att ta hän-

syn till.  

 Trots att medarbetare med stort engagemang jobbar med motivering kan detta ibland 

vara otillräckligt. När alla insatser och resurser är prövade ska en handlingsplan upprät-

tas tillsammans med kund, legal företrädare och teamet närmast personen. Det är legi-

timerad personal som har ansvaret för att handlingsplanen upprättas.  

Ovanstående är ett exempel som även kan tillämpas på andra hälso- och sjukvårds in-

satser som till exempel avlastning vid formgjuten sits, förflyttningar, såromläggningar 

etc. 

Etiska rådet 2011-03-21 

 

Kvarboende 

 
Arbetsområde:  
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Gruppbostäder 

 

Problemformulering 

När en individ, boende i gruppbostad, på grund av sjukdom agerar så att medboende kän-

ner rädsla – vad gör man? Gäller kvarboende före allas trivsel och trygghet? 

 

 

Svar 

I LSS menar man om att människor med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att 

leva och bo så likt andra människor som möjligt, dvs. i en fullvärdig bostad som är den 

enskildes privata och permanenta hem.  

Utifrån att alla som bor i gruppboden har ett permanent boende, oavsett om du drabbas 

av sjukdom, ska den enskildes önskan och behov alltid beaktas i första hand. I ett grupp-

boende ska detta beaktas utifrån dels den dementes och dels utifrån de andras situation. 

För den person som drabbats av demens och därmed förändrade behov kan det inne-

bära att andra insatser kan vara lämpliga åtgärder. Som personal kan det betyda att ny 

kunskap inhämtas, dels om diagnosen men även om arbetsmetoder och arbetsmetoder 

som bidrar till en bättre miljö för både individen men även kringboende. Tillexempel 

kan information hämtas från minnesmottagningen. Kontinuerlig handledning är också 

en möjlighet. Man bör också titta på möjligheten att anpassa bostaden för individen. Ett 

samarbete med daglig verksamhet kan vara en väg för att hitta sysselsättning som är 

lämplig och gynnar personens nya situation. Olika åtgärder kan vidtas för att underlätta 

för individen och varje åtgärd anpassas individuellt.  

Samvaron i och användandet av gemensamhetslokalerna måste utgå från den enskilda 

personens behov av gemenskap – inte utifrån rationella aspekter på stöd och service. 

Utifrån de grannar som känner obehag eller osäkerhet i kontakten med den person som 

drabbats har personalen en mycket viktig roll att fylla. Genom att skapa möjligheter för 

alla boende krävs individuellt anpassade insatser och stort kunnande från personalen. 

Ett råd är till exempel att inhämta ytterligare kunskaper från andra yrkeskategorier. 

 

Etiska rådet 2010-12-06  

 

Sekretessuppgifter? 

Problemformulering 
En person flyttar från egen lägenhet till en gruppbostad av två i 
samma samhälle. Personen känner många och är välkänd i detta. 
När personal är och handlar får man frågan ”Vilken gruppbostad 
bor NN på”? Vad får man svara med tanke på sekretessen? Om 
ger ett svar, var i ligger skadan i detta? 
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Svar 

Vad säger Offentlighets och sekretesslagen: 

2 kap. Lagens tillämpningsområde 
1 § Förbud att röja eller utnyttja en uppgift enligt denna lag eller enligt lag eller förordning som denna lag 
hänvisar till gäller för myndigheter. 
   Ett sådant förbud gäller också för en person som fått kännedom om uppgiften genom att för det allmän-
nas räkning delta i en myndighets verksamhet  
1. på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten, 
2. på grund av tjänsteplikt, eller 
3. på annan liknande grund. 
Av ovanstående kan man tolka att som personal, alltså gå grund av anställning eller uppdrag hos myndighet 
omfattas man av lagen, oavsett om man är i tjänst eller inte. 

 
Vad är sekretess? I Offentlighets och sekretesslagen är definitionen av Sekretess enligt 
följande: Ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande 
av en allmän handling eller på något annat sätt.  

26 kap. Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostadsförmedling, adopt-
ion, m.m. 

Socialtjänst m.m. 
Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet 

1 § Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållan-
den, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men. 
   Med socialtjänst förstås i denna lag  
1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst, 
2. verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av missbrukare 
utan samtycke, och 
3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd eller av Statens insti-
tutionsstyrelse. 
 
   Med socialtjänst jämställs  
1. ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar, 
2. ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, 
3. ärenden om allmän omvårdnad hos nämnd med uppgift att bedriva patientnämnds-
verksamhet, och 
4. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshind-
rade. 
 
Lagen talar om att inga uppgifter får röjas utan att det står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Då detta aldrig helt går 
att utesluta ska det vara självklart för medarbetare att aldrig säga något om de personer 
som finns inom verksamheten.  
Vanligtvis finns uppgifter om just bostadsadress både på internet och i telefonkataloger. 
Ett enkelt telefonsamtal till nummerupplysningen och alla uppgifter både läses upp och 
skickas med SMS, därför borde det vara enkelt för intresserade att ta del av de uppgifter 
som finns där.  
Trots detta ska man som personal ändå vara helt övertygad om att det är i samförstånd 
med vederbörande eller/och dess legala företrädare, att uppgiften lämnas ut. För att 
vara säker på att det är i samförstånd kan frågan tas upp i genomförandeplanen vid 
kundteamsmöte. 
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Det får inte hända att man i en vardaglig situation snabbt besvara en sekretessfråga med 
ett ja eller nej. Även om situationen gör att ingen misstanke om att någon direkt kommer 
att lida men finns så kan det ändå aldrig helt uteslutas. Ett råd är därför att fundera på 
vilka frågor och i vilka situationer som kan uppkomma, samt på hur olika svarsalternativ 
kan komma att se ut. Frågan kan också diskuteras på arbetsplatsträffar eller i annat 
lämpligt forum.  

Etiska rådet 2010-12-06 

 

Politiska val  

Problemformulering 

Under valperioden framkom olika funderingar från både le-

galföreträdare som medarbetare. Därför har en samlad pro-

blemformulering gjorts för att inför nästa valperiod kunna 

undvika felaktiga hanteringar. Hur ska personal hjälpa kun-

der vid allmänna val utan att lägga sina egna värderingar i 

och därmed påverka kund. 

 

Svar 
Information hämtat från valmyndighetens hemsida: 
Det är av stor betydelse för demokratin hur ett valsystem är uppbyggt och fungerar. Or-
det demokrati kommer från grekiskan och betyder folkstyre.  
I regeringsformen, som är en del av grundlagen, står det att all offentlig makt utgår från 
folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.  
Grundlagen säger också att folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. 
Det betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, 
t.ex. i riksdagen eller i kommunfullmäktige. 
Man kan rösta på många olika sätt. 
Väljaren kan: 

 rösta i sin vallokal på valdagen (ca 2/3 av väljarna röstar så)  
 förtidsrösta var som helst i Sverige  
 rösta från utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat  
 budrösta (detta gäller enbart vissa väljare)  

Väljaren måste välja själv  
Den grundläggande regeln som gäller för alla sätt att rösta är att väljaren själv måste 
göra i ordning sin röst, dvs. lägga valsedeln i valkuvertet.  

Rösta med bud  
Att rösta med bud betyder att någon annan än väljaren transporterar rösten till valloka-
len eller till en lokal för förtidsröstning. 
Slut citat. 
 
Mer information finns på www.valmyndigheten.se 

http://www.valmyndigheten.se/
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Ur informationen kan utläsas att det krävs särskilt material för att rösta med bud, men 
man kan se detta som ett alternativ som möjliggör ett större deltagande. 

Om man på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själv kan göra i ordning sin 
röst kan röstmottagaren ge sådan hjälp. Det är alltså tillåtet och reglerat i vallagen (SFS 
2005:837, 7 kap 3§) att väljare på begäran ska få hjälp med detta i den utsträckning det 
behövs. Röstmottagare har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen, vilket 
inte ex. en anhörig har. 

Vallagen gör det också möjligt för röstmottagare i vallokal att ta emot valkuvert från väl-
jare med funktionsnedsättning utanför vallokalen, om lokalen inte är tillgänglig för välja-
ren och om detta kan ske under betryggande former. 

Stöd- och serviceenheten arbetar självklart för full delaktighet för individen och den en-
skildes möjlighet att leva som andra. Personal inom stöd- och serviceenheten är behjälp-
lig med praktisk hjälp vid valsituationen som t.ex. hjälp till och från vallokalen, för att 
möjliggöra förtidsröstning, att efter att kund har pekat, sagt eller på annat sätt klart visat 
vilka olika valblankettes som han/hon vill ha hjälp att plocka valsedlar. Som personal 
bör man däremot absolut undvika situationer som kan hänföras till påverkan. För att 
undvika alla tänkbara situationer som kan hänföras till påverkan bör/kan legal företrä-
dare tillsammans med kund förbereda och eventuellt också rösta eller förtidsrösta. 

För att personalen ska kunna vara var och en behjälplig så långt som möjligt krävs en 

god planering. Därför bör personal tillsammans med individen gå igenom om han/hon 

vill rösta och hur hjälpen ska utgå. Detta noteras i genomförandeplanen. 

Stöd och serviceenheten bör organisera möjlighet till information om hur valet går till, 

som till exempel hanteringen av valblanketter, röstkort med mera och dessutom få träna 

på situationen. Allt för att kunna medverka till ett så självständigt valdeltagande som 

möjligt.  

Det är lämpligt om Stöd- och serviceenheten ordnar informationsträffar för enhetens 

kunder tillsammans med lokala politiker. Då kan politikerna förbereda sig för målgrup-

pens frågor. Bra om detta dessutom sker vid mer än ett tillfälle. 

Etiska rådet 2010-12-06 

 

Närvaro på dagligverksamhet 

Arbetsområde    

Daglig verksamhet 

Problemformulering 

I flera dagliga verksamheter ingår service till kunder, t.ex. caféverksamhet. För att verk-

samheten ska fungera bra bygger den på att alla deltagare är närvarande. Ibland händer 

det att deltagare tar mer ledigt än vad som är vanligt, både spontana som längre ledighet-

er. Vid sådana tillfällen uppstår problemet för plats/gruppledaren att å ena sidan ansvara 
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för att verksamheten fungerar, upprätthåller servicen mot kunderna, å andra sidan ta 

hänsyn till att verksamheten är en frivillig verksamhet. Hur ska vi motivera för att verk-

samheten ska fungera? 

 

Svar 
I förarbetet till LSS-lagstiftningen kan man läsa "Den dagliga verksamheten bör till sitt 
innehåll kunna rymma såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som mer produkt-
ionsinriktade uppgifter." 

Man kan också läsa "När det gäller omfattningen av daglig verksamhet, bör samma gene-

rella riktlinjer användas som i arbetslivet.” Om likheten med vanligt arbete står det t ex: 

"Ett övergripande mål bör vara att på kortare eller längre sikt utveckla den enskildes möj-

lighet till arbete." Man betonar också skillnaden: "Det bör understrykas att daglig verk-

samhet inte skall uppfattas som en anställningsform. Det är inte frågan om ett avlönat 

arbete och syftet är inte heller att producera varor eller tjänster." Ovanstående visar på 

att det är skillnad men att det övergripande målet bör vara att, så långt som möjligt, 

hjälpa/stötta kund till att närma sig ”vanlig” arbetsplats.  

För exempelvis caféer som bedrivs som daglig verksamhet är en målsättning att delta-

garna bedriver verksamheten så långt som möjligt. Grupp- och platsledare finns för 

handledning och för att stötta deltagarna till att, utifrån sina förutsättningar kunna bed-

riva verksamheten så självständigt som möjligt. Det är optimalt när grupp-/platsledare 

handleder deltagarna att använda varandras kompetens och kunskaper så att gruppen 

kompletterar varandra. I detta finns då ett naturligt ansvarskännande och känsla av att 

vara behövd. Detta utesluter inte behovet av fortlöpande motiveringsarbete. Eftersom 

daglig verksamhet är en frivillig verksamhet kan det dessutom påverka till en uppfatt-

ning om att närvaron och insatsen inte är av så stor vikt. En motiveringsaspekt kan vara 

möjligheten för deltagaren att närma sig en vanlig arbetsplats. 

När det gäller planerad frånvaro som t ex deltagande i olika aktiviteter, utbildning bör 

detta kunna planeras i god tid. Därför ses just denna frånvaro som ett verksamhetspro-

blem.  

Vid oplanerad frånvaro är det råd som kan ges generellt är att man pratar om frånvaron 

redan innan den uppstår som ett problem. Exempelvis kan man tillsammans; individen, 

personal på boendet och i daglig verksamhet komma överens om hanteringen om det 

uppstår problem med just frånvaron. Motiveringsarbetet är något som kan vara ständigt 

pågående. Att vara tydlig med vikten av en roll i ett team som innebär ett ansvar, att 

man är en ”länk” i ett arbetslag, att det har betydelse att man kommer. Man kan också 

prata om vikten av att ha en sysselsättning med tanke på att ha arbetskamrater, rutiner 

och en dygnsrytm. Om det blir ett problem med frånvaron bör det naturligtvis undersö-

kas om det finns någon bakomliggande orsak. Det kan ju finnas anledningar som gör att 

ett byte av arbetsplats kan vara bra för den enskildes trivsel.   

Fastän verksamheten har skyldigheter mot externa kunder i form av ex. öppettider och 

de krav som lätt uppstår i detta är det ändå viktigt att inte ha för tydliga ramar för vilken 
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kund som passar var. Det är mångfalden hos kunderna som av professionella grupp- 

platsledare stöttas till att komma till sin rätt och bli en del av ett sammanhang i verk-

samheten.  

Etiska rådet 2010-12-06 

 
 
 

Information till allmänhet vid handgripliga åtgärder  

 
Arbetsområde 
Samtliga verksamheter inom Stöd och serviceenheten 
 
Problemformulering 
Hur kan man informera allmänheten när personal handgripligen 
måste hindra en kunds agerande, t.ex. för att förhindra att kunden ska- dar 
sig själv eller andra. 
 
Svar 
Alla människor har självklart rätt att ta del av det utbud som finns på allmänna platser. 
För ett fåtal kan detta innebära att situationen eller funktionsnedsättningen kan fram-
kalla ett beteende som innebär att personal handgripligen måste hindra kund från att 
skada sig själv eller någon annan. En sådan situation kan vara mycket upprörande att 
vara med om för alla inblandade. Utgångsläget för personalen måste vara att kunden har 
allt fokus för att bemötandet och handlandet ska vara så professionellt som situationen 
kräver. Omgivningen/allmänheten kan reagera på många olika sätt och som personal 
bör man undvika diskussion på plats. När en händelse sker vid första tillfället finns ingen 
förberedelse då det självklart inte går att förutsätta att det ska ske. När situationen har 
uppstått bör en uppföljning göras för att stötta kunden i vad som skett och för att hitta 
trygga och individuella lösningar utifrån kunden. Ett lämpligt forum är vid kundteams-
träffar. Att arbeta förebyggande för att undvika eller underlätta vid situationer så långs 
som möjligt är att föredra.  
Personal som upplever behov av stöd ska erbjudas detta från teamchefen. 
 Om kunden och/eller legal företrädare ger medgivande kan ett kort framställas. Kortet 
kan lämnas till den/de personer som ger sig till känna kring en uppkommen situation 
som ovan. Kortet bör vara neutralt utformat. Förslag på text:  
Om du har funderingar eller frågor kring den situation du just nu har bevittnat 
kan du ringa till teamchefs namn och telefonnummer.  
Kortet ska naturligtvis användas restriktivt och ses som ett sätt att för kunden ska få 
bibehållen fokus från personal. 
Etiska rådet  
2010-09-27 
 
 

Självbestämmande – hur långt? 
Arbetsområde:  
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Servicebostäder, satellit lägenheter 
 
Problemformulering 
En ung vuxen flyttar till eget boende kopplat till en baslägenhet. Efter några månader har 
vikten ökat mycket, kanske 10 kg. vart går gränsen mellan att fatta egna beslut, även om 
dessa är fullständigt fel. När ska personal ”lägga sig i? är inte ett av problemen med ut-
vecklingsstörning att man inte alltid är medveten om konsekvenserna för sitt handlande? 
Stöd i det egna boendet – vad innebär det? Innebär självbestämmandet att en mycket kraf-
tig viktuppgång är okay? 
 
Svar 
Att beakta självbestämmandet och integriteten och samtidigt ge stöd och råd utan att 
kränka någon är en svår balansgång. Det krävs stort kunnande av personalen. Frågor 
som matvanor, hygien och liknande är tydliga exempel på när detta kan ställas på sin 
spets, gränsdragningen är svår men säkert inte helt ovanlig inom verksamheten. 
När en ung vuxen flyttar hemifrån finns det kanske flera aspekter som spelar in till var-
för problemet uppstår. Som personal är man vaksam över hur den nya situationen på-
verkar personen som precis flyttat in. När någon är nyinflyttad kan det vara bra att även 
arbeta förebyggande med information och stöd för att undvika att problem uppstår som 
t.ex. med över/undervikt. Att tillsammans med kunden hitta metoder innan problemati-
ken uppstår är att föredra. Ett lämpligt forum att använda är kundteamsträffar. Det är 
viktigt att hjälpa kunden att hitta de rutiner och levnadsmönster som han /hon vill och 
för att ge personalen bästa förutsättningar för att stödja och hjälpa på lämpligaste sätt. 
Med hjälp av genomförande plan med täta uppföljningar kan man till exempel inled-
ningsvis öka personaltätheten tills resultat har nåtts. Kunskap och information är viktiga 
aspekter för att nå resultat, det kan därför vara bra att vända sig till andra yrkeskatego-
rier så som dietist, sjuksköterska. Det viktiga är att hitta de individuella lösningar-
na/arbetsmetoder som kunden själv anser är bäst. Här får personalen använda sin pro-
fessionalism och uppfinningsrikedom för att hitta just de individuella lösningarna utan 
att det uppstår någon kränkning av kunden. 
 
Etiska rådet  
2010-09-27 
 

Spontana aktiviteter – en möjlighet 

Arbetsområde: 
Boende med särskild service 
 
Problemformulering: 
Hur mycket individuell hänsyn ska boendepersonalen ta i samband 
med de boendes särskilda behov och önskemål i förhållande till ar-
betsplatsens ekonomiska resurser? 
 
Svar 
Grundbemanningen på ett gruppboende är bedömd efter det samlade behovet för de 
boende. Här i finns möjlighet att, efter planering, tillgodose visst behov av särskilda öns-
kemål.  
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Viss spontanitet kan vara svår att tillmötesgå, men med god framförhållning bör det inte 
vara något problem. 
 
Fritid och kultur är en del av insatsen bostad med särskild service. 
Varje individ skall alltså ges möjlighet att utifrån önskemål och förmåga använda det 
utbud som finns. För detta planeras personalbehovet utifrån det behov som finns vid 
varje specifikt tillfälle. 
 
Det är alltså av stor vikt att planera aktiviteter för att varje kund ska kunna få sitt öns-
kemål uppfyllt så långt som möjligt.  
Genom att personalen har god personkännedom och möjlighet till planering ökar möj-
ligheterna till väl tillgodosedda önskningar och behov.  

 

Beslut 

Då det finns möjlighet måste det finnas öppningar för spontana aktiviteter, som present-

eras förståligt för kunden. 

En möjlighet är att samplanera fritidsaktiviteter med andra boende. Flera personer från 

olika boenden kan komma och delta tillsammans i en gemensam aktivitet. Exempelvis 

idrottsevenemang. 

Etiska rådet 
2010-06-07 
 

Våldsam handling med återkoppling 

 
Arbetsområde 
Boende med särskild service, dagligverksamhet 
 
Problemformulering: 
Har en boende eller deltagare som har utfört en våldsam 
handling rätt till kvalificerad återkoppling anpassat till egna uppfattningsförmågan? 
 
Svar 
Citat ur 
Handläggningsrutin Kristianstads kommun 
Vid arbetsskada och tillbud, samverkad i PPK 2008-09-30 
 
”Om en medarbetare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt 
tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna samt vidta åtgärder så att 
risk för ohälsa och olycksfall förebyggas i fortsättningen.” 
  
”Ett tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Tillbud 
kan vara tecken på brister i arbetsmiljöarbetet och därför är det viktigt att de anmäls så 
åtgärder kan vidtas i det löpande arbetsmiljöarbetet. 
Allvarliga tillbud är händelser som i sig innebär stor fara för ohälsa eller olycksfall. Det 
behöver inte finnas någon fara för person i den aktuella situationen. Exempel kan vara 
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riks för explosion, spill, gasläckage i lokaler där ingen vistats för tillfället. Händelser av 
psykosocial natur kan vara svåra att definiera som tillbud eller allvarliga tillbud. Exem-
pel på det kan vara en enstaka kränkande handling.” 
 
”Arbetsgivaren har ansvar för att på ett systematiskt sätt arbeta för att förebygga 
arbetsskador. Inom Kristianstads kommun åvilar detta ansvar i första hand på respek-
tive förvaltning och ska framgå av förvaltningens dokumentation rörande arbetsmiljöde-
legation/uppgiftsfördelning.” 
 
Ur ovanstående kan man utläsa att i det förebyggande arbetet ingår att undersöka hur 
situationen uppstod, risken för att den ska uppstå igen och om det finns något sätt att 
förebygga. Varje enskilt tillfälle kommer att få sin egen lösning, anpassat till de berörda 
för att så långt som möjligt förebygga ytterligare tillbud. 
 
Att arbeta förebyggande är lika viktigt för personal som kunder.  
 
När en handling har skett kan exempel på förebyggande åtgärder vara att använda sig av 
handledning.  
Logoped kan också vara till hjälp för att återkopplingen ska bli så meningsfull som möj-
ligt.  
 
Återkoppling kan även ske med hjälp av genomförandeplanen. I daglig verksamhet finns 
en bilaga som man använder Beteendeproblem/Hot & våld. Handlings- och genomfö-
randeplaner uppföljs minst en ggr/år vilket också ger kunden återkoppling.  
 
Själva avvikelserapporten sker i systemet Flexite där skadan/tillbudet beskrivs. Detta är 
ett system för att säkerställa att någon åtgärd sker och är inte i sig något bra utgångs-
material att återkoppla till kund.   
 
Beslut 
Händelsen bör återkopplas i ett kundteamsmöte skyndsamt. Medlemmarna i kund-
teamsmötet ska vara relevanta för situationen så att återkopplingen ska bli förstålig och 
för att kunna förebygga liknande händelser. 

 
Etiska rådet 
2010-06-07 

 

Abonnemang via kioskdator 

 
Arbetsområde 
Gruppbostad LSS 
 
Problemformulering 
En boende vill börja prenumerera på porrtidningar och be-
höver använda Internet på gruppbostaden för aktivera pre-
numerationen. Den personal som ”fått uppdraget” frågar 
om det är OK att använda datorn till detta. 
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Personal vill få detta godkänt innan han går in på hemsidor där man kan köpa porrtid-
ningar. Senare då den boende får egen dvd/video så kommer han även att vilja köpa 
porrfilmer. 
Hur hanterar vi detta?  

Vad säger kommunala bestämmelser? 

Kioskdatorer på Omsorgsförvaltningen 

Kioskdatorn är ett hjälpmedel för att upprätthålla kontakten och informationen mellan 

arbetsgruppen och arbetsledningen och övrig överbyggnad i den kommunala organisat-

ionen, främst genom e-postsystemet Outlook.  

Kioskdatorn är en utmärkt hjälp för att ta till sig information från olika källor, främst via 

Internet och Insidan.  

Nya arbetsformer kan utvecklas med hjälp av de system kommunen förfogar över, och 

när många kioskdatorer finns. Dessa möjligheter finns i personalsystem, ekonomisystem 

och olika verksamhetssystem….   

(Kristianstads kommun, insidan) 

Policy och etiska riktlinjer vid användande av e-post, Internet och intranet 
E-post är ett arbetsredskap som arbetsgivaren tillhandahåller för tjänsteändamål oav-
sett om det är inom eller utom arbetstid eller vilken av arbetsgivarens datorer som an-
vänds för åtkomsten. 
Arbetsredskapen ska endast användas för tjänsteändamål. Tillgången till arbetsred-
skapen ger varje arbetstagare/användare möjlighet till lokal, regional, nationell och in-
ternationell information och kommunikation. Dessa möjligheter ger samtidigt arbetsta-
garen ett stort ansvar när det gäller användning av redskapen. All datatrafik i kommu-
nens nät loggas. 
 
Varje arbetstagare är skyldig att följa och respektera av kommunen och förvaltningen 
utfärdade regler och anvisningar för arbetsredskapens användande. Detta är ett åta-
gande i anställningen. Arbetsgivaren ser särskilt allvarligt på dokumenterad information 
och kommunikation innehållande inslag av rasism, diskriminering, kränkande särbe-
handling, våld, hot, sexuella trakasserier och övergrepp, barn- och vuxenpornografi samt 
inslag av annan kränkande eller frånstötande karaktär. Varje chef, arbetsledare och ar-
betstagare är skyldig att anmäla kännedom om sådan användning av arbetsredskapen. 
Denna skyldighet åligger också all IT-personal vid kommunens förvaltningar. Anmälan 
sker till respektive förvaltningschef. 
 
Arbetsgivaren har rätt att vid misstanke om brott eller illojalitet mot arbetsgivaren läsa 
loggfilerna och arbetstagarens elektroniska post och kommer att reagera mot arbetsta-
gare som överträder utfärdade regler och anvisningar för arbetsredskapens använ-
dande. Beroende på den arbetsrättsliga bedömningen i det enskilda fallet kan arbetsta-
garen få muntlig tillsägelse, meddelas disciplinpåföljd i form av skriftlig varning, ompla-
ceras till andra arbetsuppgifter eller, i allvarliga fall, skiljas från sin anställning genom 
uppsägning eller avskedande. Vid misstanke om brott sker dessutom polisanmälan. 
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För att bli behörig användare av e-postprogrammet Outlook krävs genomgången och 
godkänd utbildning. Dessutom krävs att användaren skriftligt förbundit sig att följa 
denna policy. 
(Bilaga D till Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kom-
mun antaget av kommunstyrelsen 2004-06-16) 
 
Vad säger lagen? 
 
§ 5  Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktig-
het i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får 
möjlighet att leva som andra.  
 
6 §  Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samrbete 
med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad 
på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i 
största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. 
Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. … 
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
 
Svar 
Från de kommunala riktlinjer och policys framgår att kioskdatorn är en utmärkt hjälp 
för personalen att ta till sig information från olika källor, främst via Internet och Insidan. 
Dock kan Internet användas endast som arbetsredskap för tjänsteändamål. Tillgången 
till arbetsredskapen ger varje arbetstagare/användare möjlighet till lokal, regional, nat-
ionell och internationell information och kommunikation. Dessa möjligheter ger samti-
digt arbetstagaren ett stort ansvar när det gäller användning av redskapen. De etiska 
riktlinjerna kring användning av Internet anger att arbetsgivaren ser särskilt allvarligt 
på dokumenterad information och kommunikation innehållande inslag av rasism, dis-
kriminering, kränkande särbehandling, våld, hot, sexuella trakasserier och övergrepp, 
barn- och vuxenpornografi samt inslag av annan kränkande eller frånstötande karaktär. 

 
Målet med LSS-lagen är att den enskilde får möjlighet att leva som andra och att verk-
samheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 
integritet.  
 
Etiska rådets tolkning av den kommunala Internet policyn är att både information och 
kommunikation via Internet kopplas uteslutande till personalens yrkesutövning och inte 
som ett redskap för de boendes privata angelägenheter. Teckning av abonnemang eller 
beställning via Internet kräver angivande av den enskildes personuppgifter som inte går 
att sammankopplas med datorns/personalens användar-id samtidigt som personlig in-
formation lagras på kommunens servrar. Det är därför tveksamt om en sådan hantering 
ens är i överensstämmelse med gällande sekretessbestämmelserna. Etiska rådet anser 
därför att användning av kioskdator inte är lämpligt för ett sådant ändamål. 
 
Samtliga ekonomiska förbindelser för den enskildes räkning skall utföras av den enskil-
des legala företrädare. Personalen kan i sådant fall vara behjälplig med att vidarebe-
fordra önskemålen.  
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Etiska rådet anser vidare att den enskilde har rätt att utifrån LSS-lagens mål få hjälp och 
stöd i att få tillgång till artiklar av sexuell karaktär som finns inom samhällets lagrum på 
samma sätt som alla andra. Lösningar bör dock vara direktkopplade till den enskilde 
personen och med högsta möjliga hänsyn till personens integritet och självbestämman-
derätten.  
 
Etiska rådet  
2010-03-08 
 

Fotografering 
 
Arbetsområde  
Daglig verksamhet 
 
Problemformulering 
En fotograf har ringt och säger att han är intresserad av att erbjuda deltagarna i daglig 
verksamhet att bli fotograferade till en billig peng. 
Naturligtvis är det frivilligt. Han har tidigare gjort det i Hässleholm och det blev mycket 
uppskattat. 
Vad säger vi? 
 
Svar 
Dagliga verksamheter är att betrakta, i motsats till verksamhetens boende, som betydligt 
mer offentliga platser. Deltagande sker efter en frivillig ansökan hos kommunens myn-
dighetsenhet och beviljas i de flesta fall som insats enligt LSS.  
Deltagarna har en stor individuell frihet att bestämma om de vill bli fotograferade på sin 
arbetsplats som ett minne från sin tid på daglig verksamhet och använda fotografierna 
för sin eget privata bruk. Flertalet av deltagarna kan dock ha svårt att på grund av sin 
funktionsnedsättning avgöra om priset för fotografier är rimligt utifrån sin egna ekono-
miska situation. Godkännande av gode män, alternativt förvaltare är därför på sin plats. 
Personalen bör bli behjälplig vid dessa förfrågningar genom att upparbeta ett dokument 
för godkännande från de legala företrädarna.  
Varje offentlig användning av fotografier måste ske efter individens eller dess legala fö-
reträdare skriftliga godkännande varifrån det framgår vad syftet är med användning av 
fotografierna. 
Det är rimligt att genomföra en eventuell fotografering i en organiserad form och med 
hjälp av personalen. Genomförande skall dock föregås av den ovannämnda godkännan-
deprocessen. 
I fall det gäller förfrågan om fotografering av deltagarna liknande den som görs på sko-
lorna (skolkatalogen) anses det inte vara lämpligt. Genomförandet är svårt utifrån den 
individuella aspekten och kan även leda till oönskat grupptryck bland deltagarna. Daglig 
verksamhet skall inte heller betraktas som verksamhet för skolelever utan som arbets-
platser där sådan fotografering i normala fall inte förekommer.     
 
Etiska rådet  
2010-03-08 
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Information fritidsaktiviteter  

 
Arbetsområde 
Boende med särskilt service 
 
Problemformulering 
Kan personalen undanhålla information för de boende om 
fritidsaktiviteter som organiseras av intresseorganisation-
er eller kommunen? 

Stöd- och serviceenhetens fritidsverksamhet 

Fritidsverksamheten inom Stöd- och serviceenheten arbetar för en aktiv fritid för personer tillhö-
rande LSS. 
Fritidsverksamheten bedriver aktiviteter i egen regi och samverkar med olika studieförbund. Kurs-
utbudet grundar sig på målgruppens önskningar. 
I Fritidsrådet finns representanter från alla gruppbostäder, individintegrerad verksamhet och fri-
tidsverksamheten. Syftet är att öka inflytande och delaktighet. 
Fritidsverksamheten anordnar varje år semesterresor. Under semesterperioden anordnas även 
olika endagsturer. 
 
Fritidsnytt är en tidning med fritidsinformation som kommer ut två gånger per år. 
Sommartidningen innehåller sommarens aktiviteter som vi anordnar. 
(krisitanstad.se) 

Svar 
Enligt Stöd- och serviceenhetens organisation utser varje bostad med särskilt service en 
eller två personer till fritidsombuden. Dessa representanter deltar tillsammans med 
andra intressenter i Fritidsrådet som sammanträder fyra gånger om året. Fritidsrepre-
sentanternas uppgift är att informera de boende samt övrig personal på arbetsplatser 
om aktiviteter som anordnas i enhetens egen regi, men även om aktiviteter som organi-
seras till exempel av FUB.  
 
En särskilt informationskanal är tidningen Fritidsnytt som kommer ut två gånger om 
året och som skickas till samtliga boende, antingen direkt, via arbetsplatser eller via 
gode män, men även till anhöriga och teamchefer. Förutom information om de interna 
fritidsaktiviteterna brukar tidningen även innehålla information om FUB:s aktiviteter. 
Kontinuerlig information från Fritidsverksamheten finns att tillgå via särskilt gruppmail 
som går till samtliga fritidsombuden samt andra intresserade.  
Etiska rådet konstaterar att det finns både lämplig organisation och tillräckligt många 
informationsvägar för att de boende ska får möjlighet att kunna delta i de aktiviteter 
som de önskar. Svaret på frågan om personalen skall kunna undanhålla information för 
de boende är att så självklart inte är fallet. Tvärtemot anser Etiska rådet att personalen 
har en skyldighet att hålla de boende informerade om vilka aktiviteter som finns att 
tillgå.  
 
Etiska rådet 
2010-03-08 
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Personalomkostnader 

Arbetsområde 
Boende- social träning, ledsagning, personlig assistans mm.  
 
 
Problemformulering 
Kostnader i utförande av social träning. Vem betalar glassen/Lunchen 
Måste personal fika? 
 
 Personlig assistans 
 Del av omsorgsnämndens beslut (2009): 
 

 Nämnden fastställer att assistansomkostnader endast gäller i sam-
band med aktiviteter utanför hemmet. 

 Nämnden fastställer att varje person som anlitar Kristianstads 
kommun som anordnare för sin personliga assistans ska i genomfö-
randeplanen överenskomma en rimlig grad av aktiviteter utanför 
hemmet. 

 Nämnden fastställer att utbetalningen av assistansomkostnader ska 
ske löpande mot uppvisat kvitto 

 
Boendeinsatser enlig LSS  
-I omvårdnad… //inom insatsen bostad med särskild service// …ingår även att få stöd 
att delta i olika typer av aktiviteter utanför bostaden, t. ex gå på bio, promenera eller gå 
på café. (Socialstyrelse 2007 ”Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS”) 
 
Ledsagarservice LSS 
… Servicen bör erbjudas personer som tillhör lagens personkrets,…//…för att t.ex. be-
söka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller kulturlivet eller för att bara promenera. Insat-
sen bör ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven. 
(Karl Grunewald, Carl Leczinsky ”Handikapplagen LSS” 2001) 
 
Svar 
Från lagstiftningen framgår tydligt att personer som omfattas av ovannämnda insatser 
enligt LSS har rätt att få stöd med fritidsaktiviteter utanför hemmet. Personer som på 
grund av funktionshinder inte klarar av att utföra dessa aktiviteter på egen hand har rätt 
att få stöd av personalen.  
 
Sport- och kulturaktiviteter 
Det är ofrånkomligt att vid genomförande av sådana aktiviteter uppstår extra kostnader 
för personalen. Besök av sport- eller kulturevenemang kräver att även medföljande per-
sonal har inträdesbiljett. I detta fall ingår besöket inom ramen för insatser enligt LSS och 
kostnaden för medföljande personal är nödvändig för att den enskilde skall kunna ge-
nomföra aktiviteten. Biljettkostnaden för den medföljande personalen betalas i sådant 
fall av Stöd- och serviceenheten.  
 
Restaurang- eller café besök 
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Vad det gäller kostnader för restaurang- eller café besök är situationen annorlunda. I 
sådana fall finns det inte några nödvändiga personalomkostnader för själva genomfö-
rande av aktiviteten. Det som kan vara nödvändigt för genomförande av aktiviteten är 
enbart närvaro av personalen.  
 
Social träning 
Med social träning menar man att personer i fråga har behov av att lära sig hur man be-
ter sig i samband med till exempel restaurangbesök. Den medföljande personalen fyller 
då funktion som förebild för den enskilde. I sådant fall anser Etiska rådet att det är befo-
gat att kostnaden för den medföljande personalens förtäring betalas av Stöd- och ser-
viceenheten. Det skall dock framgå tydligt av den enskildes genomförandeplan att sådan 
träning pågår och varför. Det skall även framgå hur ofta man anser att träningen skall 
ske och när man tänker avsluta den. Insatserna ledsagning och personlig assistans för-
knippas inte i första hand med en sådan social träning. 
 
I annat fall där café- eller restaurangbesök ingår i den enskildes enstaka önskemål eller 
dagliga rutiner ska personalen själv bekosta det de väljer att äta eller dricka. Personalen 
kan även välja att avstå från att äta eller dricka i samband med besöket. Etiska rådet an-
ser inte att ovanstående strider mot ett etiskt förhållningssätt. 
 
 
Vad gör man ifall den enskilde vill för att genomföra aktiviteten bjuda persona-
len?   
En sådan lösning är tillämpningsbar endast inom personlig assistans eftersom den en-
skilde får en omkostnadsersättning som han eller hon redovisar till Försäkringskassan 
enligt särskilda regler.    
 
Vem betalar glassen? 
En sådan aktivitet sammanfaller inte med några punkter som beskrivs ovan och som 
skulle föranleda en ersättning till personalen. Väljer medföljande personal att köpa glass 
när den enskilde köper glass skall personalen själv bekosta den. 
  
Etiska rådet 
2010-03-08 
 

Öl på stan… 
 
Arbetsområde 
Daglig verksamhet mm. 

 
Problemformulering 
Det kan hända någon gång att personal på sin fritid går ut med 
några deltagare på stan efter arbetstid. Får man dricka en öl då? 

 
Deltagarna 
Samhället skall skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att leva 
som andra medborgare i samhället.  
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Personal 
Det finns ingen arbetsrättslig förordning som reglerar alkoholförtäring utanför de an-
ställdas arbetstider så länge alkoholkonsumtionen inte inverkar på personens arbets-
prestation.  Kristianstads kommun har en alkoholpolicy kopplad till officiell representat-
ion eller firande av kommunens högtider, men den är inte tillämplig i detta fall.  
Svar 
Problemformuleringens består av två delar som var för sig har ganska enkla svar.  
Personer som deltar i daglig verksamhet eller bor i ett gruppboende skall leva som alla 
andra och det står de därför fritt att besöka restauranger eller pubar för att tillexempel 
äta eller dricka öl. Följer personalen med under arbetstiden är det då för personalen inte 
tillåtet att dricka alkohol.  

 
Personer som är anställda på Stöd- och serviceenheten kan inte på något sätt hindras att 
under sin fritid äta eller dricka på restauranger och pubar. 
 
Vad som återstår är att ge svar angående lämpligheten av att besöket på restaurangen 
innehållande även alkoholförtäring planeras och genomförs av en särskilt arbetsplats 
och att aktiviteten förenar både anställd personal och verksamhetens deltagare. I detta 
fall finns det en faktisk koppling till roller och relationer som man som personal har på 
sin arbetsplats vilket medför även ett visst ansvar. Man kan även säga att personalen i 
denna situation fortfarande representerar Stöd- och serviceenheten. Besöket på restau-
rangen förenas därför med vissa risker. Ett problem kan vara att om det uppstår en situ-
ation då någon eller några av deltagarna behöver stöd eller hjälp, vilket de förväntar sig 
att få från sin personal, utför personalen sitt arbete under påverkan av alkohol.  
 
Etiska rådet avråder personalen från att anordna sådana aktiviteter på sin fritid. Anser 
man att deltagarna har anledning att träffas på en pub eller restaurang för att äta mat 
och dricka en öl ska personalen kunna hjälpa till, men personalen ska förhålla sig pro-
fessionellt och antingen genomföra aktiviteten på arbetstid då det för de är förbjudet att 
konsumera alkohol eller om det inte är möjligt avstår från att konsumera alkohol under 
aktiviteten. 
 
Etiska rådet  
2010-03-08 


