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• Barn, ungdomar och vuxna i bostad med särskild service är 

mer delaktiga och har större inflytande över insatsernas 

utformning än tidigare

• Stödet till anhöriga har ökat men behöver utvecklas och 

anpassas efter olika målgrupper och behov

• Långa väntetider för personer ska få sina beslut verkställda. 

Längsta väntetiderna för bostad med särskild service och 

kontaktperson LSS

• Personer med funktionsnedsättning har inte samma tillgång 

till hälso- och sjukvård som övriga befolkningen

• Ny strategi för funktionshinderspolitiken planeras, MFD har 

uppdraget att planera och samla berörda myndigheter.  



Individens Behov i Centrum IBIC
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• Anpassa och utveckla ÄBIC för funktionshinderområdet. 

Publicering av metodstöd, användarhandledning maj 

2016

• Stöd för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt utifrån 

ICF (klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 

och hälsa)

• Lyfta anhörigas behov av stöd

• Nationell konferens 13 sept Norra Latin



Metodstöd delaktighet
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• Stödja och sprida metoder/arbetssätt HUR arbeta med 

delaktighet

• Ta tillvara SKL´s utvecklingsarbete inom ramen för EBP 

med regionala utvecklingsledare

• Utreda möjligheten att ge ut rekommendationer

• Klart nov 2017



Metodstöd för att ge personer 

med nedsatt beslutsförmåga 

tillgång till stöd och service
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• Målsättningen är att personalen ska få tillgång till            

metodstöd  som gör det möjligt att erbjuda personer 

med nedsatt beslutsförmåga de insatser som de har 

behov av och öka delaktighet och självständighet. 

• Målgruppen personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar.

• Arbetet avhängigt SOU:80 Stöd och hjälp till vuxna vid 

ställningstagande till vård och omsorg. Personer som 

saknar möjlighet att fullt ut vara delaktiga. Förslag om 

ställföreträdare.

• Ander Bergh projektledare  



Sprida kunskap om tvångs- och 

begränsningsåtgärder
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• Sprida kunskap och information, ingen rapport.

• Information på Kunskapsguiden.se. Egen flik tvångs- och 

begränsningsåtgärder hösten 2015.

• Lärande exempel. Presentera verksamheter som arbetat 

mycket med frågan och utvecklat fungerande 

arbetssätt. 

• Frågor och svar. Aktuella frågor; rökning i gruppbostad, 

lås på kylskåp, larm och GPS, begränsningar runt mat 

och vattenintag.

• Stödmaterial till chefer LSS våren 2016



Samordning stöd till familjer som 

har barn med 

funktionsnedsättning
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• Hur ser samordningen ut och hur kan vi förenkla för 

föräldrar som har barn med funk? Många kontakter, 

samordning av insatser osv. Marjana Tornmalm 

projektledare

• Föräldrastödsprogram för föräldrar som har barn med 

funk.  Elisabeth Sjöström projektledare   



kunskapsguiden.se
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• Funktionsnedsättning egen flik

• Projekt 2016 



Frågor och svar DV
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• Mycket frågor om DV, vad gäller?

• Finns inget utrymme för kunskapsstöd osv.

• Samlat vanliga frågor och svar som publiceras juni 2016

carina.wistrom-bergstock@socialstyrelsen.se

annika.jalap-hermanson@socialstyrelsen.se
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Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se

www.kunskapsguiden.se

http://www.socialstyrelsen.se/

