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Ett nationellt Arvsfondsprojekt med delfinansiering av Sveriges kommuner och Regioner (SKR) 

Projektägare Länsförbundet FUB Västmanland

Medellivslängd för personer med IF 

• Medellivslängden för personer med IF har ökat kraftigt

• För personer med lindrig IF nästan samma som för 

normalbefolkningen

• Ju allvarligare funktionsnedsättning desto kortare medel-
livslängd 
(oftare även andra sjukdomar/funktionsnedsättningar)

• Kortast för personer med Downs syndrom

Fler äldre personer med IF som behöver stöd

Inte jämt fördelat i kommunerna

Hem, ljuva hem?

Många har bott på institution stor del av livet – vad innebär det?
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LSS – lagen och arbetssätt

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den 
enskilde får möjlighet att leva som andra.

Ett grundligt förarbete inför denna lag – MEN på den tiden fanns inte många äldre 
m IF  

LSS-verksamheter och arbetssätt framtagna för vuxna personer i yrkesverksam 
ålder

Inte för de ändrade behov åldrandet medför!      

Nya arbetssätt och verksamheter?

Växla över till verksamheter och arbetssätt 
som anpassats för åldrande personer m IF!

Men finns dem?

”LSS leva som andra” –

hur lever andra äldre personer?”

Vilka anpassningar vill personer med IF ha?

Deras anhöriga/gode män

Personalen?

Vilka är möjliga?

TÄNKA NYTT!

Senare delen av livet

Tredje åldern Fjärde åldern
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Citat att fundera över!

Conny Bergqvist

Funktionsnedsättningen 
försvinner inte  bara för att 

man går i  pension!

Forskning: Delaktig (även) på äldre dar

Några av Ida Kåhlins forskningsresultat:

• Man talar inte om åldrandet på gruppbostäderna 

• Personerna med IF 
Normalisering
Ökad kompetens
Talar om både tredje och fjärde åldern                                      

• Personalen:
Saknar kunskap, osäkra
Inriktad på fjärde åldern

Får de äldre med IF det stöd de vill ha och behöver från personalen?

Finns de verksamheter de äldre med IF vill ha och behöver; 
bostadsformer, aktiviteter, hälso- och sjukvård?

Citat ur verkligheten

Några månader efter pension…

”Dagarna blir 
så långa när 

man bara 
tittar på TV.”
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Några exempel på nuläge Aktivitet

Inga organiserade aktiviteter i kommunen. 

• Inga extra resurser i gruppbostaden.

• Extra personalresurs i gruppbostaden.

• Gruppbostäder samarbetar.

• Ideella organisationer erbjuder aktivitet, ex lokala FUB-föreningar

Organiserade aktiviteter finns i kommunen

Personerna får gå kvar på daglig verksamhet så länge de vill och behöver

Personer som behöver kan få organiserad aktivitet efter biståndsbeslut

Personerna hänvisas till ordinarie Träffpunkter och aktiviteter

Personer som vill kan gå till särskild Träffpunkt för personer m IF utan 
biståndsbeslut. Ibland m villkor att ha med personal.

Hur stora möjligheter har de äldre med IF att påverka och välja?

Några exempel på nuläge Bostad

När det blir en plats ledig flyttar första person i kön in. Innebär ofta att det blir stor 
spännvidd i ålder ”ungdomsgård – äldreboende” i samma gruppbostad

När det medicinska behoven ökar flyttas personen till SOL-boende

Personer flyttas ihop i särskilda gruppbostäder för äldre – ibland lokaliserade 
bredvid ett vanligt äldreboende

Det öppnas särskilda gruppbostäder för LSS-personer som får demens – ibland 
precis bredvid ett annat vanligt demensboende

En eller ett par avdelningar på ett stort vanligt SOL-äldre boende blir speciella 
avdelningar för personer med IF

Om projektet
GOTT LIV SOM ÄLDRE 
- aktiviteter och boende för personer med intellektuella funktionsnedsättningar

Ett tre-årigt nationellt Arvsfondsprojekt med start i augusti 2020.

Delfinansiering av Sveriges kommuner och Regioner (SKR) 

Projektägare Länsförbundet FUB Västmanland 

Dessutom deltar……

Totalt 16 olika kommuner i olika delar av landet
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Hjärtat i projektet!

16 kommuner involverade i projektet

Ta fram goda exempel på boende och aktiviteter
-Undersöka
- fyra kommuner med bra aktiviteter
- fyra kommuner med bra boende           

Genom att intervjua     
- personer m IF
- anhöriga/gode män
- personal
- beslutsfattare

-Utbilda personer m IF över 50 år till experter på IF och 
åldrande i fyra kommuner

- Lansering i fyra kommuner

Fridebo

Fridebo, som är en gammal prästgård, ligger naturskönt och har stor tomt. 
Det drivs i antroposofisk anda. 
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Myntan, äldreboende

Boendet har plats för totalt 104 boende. I huset finns även 42 lägenheter för 
trygghetsboende. Trygghetsboendet är ett alternativ för den som vill ha ett tryggt 

och socialt boende men som är för frisk för äldreboende.

Huset är byggt mellan 2012-2014 och består av fyra huskroppar i fem våningar 
samt en stor lobby med reception.

Nivåer av delaktighet

Projektet ska ta fram: 

•Idé- och exempelmaterial kring aktiviteter och boende för äldre personer 
med IF

•Metodstöd och beslutsstöd för flytt till nytt boende

• Metodstöd samt en studiecirkel för att förbereda pension.

• Materialet ska finnas dels för dem som 
stödjer eller fattar beslut angående 
personer med IF 
samt på lättläst för personer med IF.

Materialet kommer finnas för gratis
nedladdning på SKR:s webbsida.
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För mer information

Kia Mundebo projektledare, sakkunnig äldrefrågor 
kia.mundebo@skr.se, 08-452 74 77 eller 0738-62 38 09

Cecilia Olsson, projektmedarbetare/sakkunnig IF,
cecilia.olsson@gottliv.nu, 076-13 00 275

Anna Ekelöw, projektkommunikatör, 
anna.ekelow@gottliv.nu, 070-891 58 98 

https://gottliv.nu/

www.instagram.com/gottlivif/ www.facebook.com/gottliv.if

Tips gratis webbutbildning

Framtagen av Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum,

Finansierad av Arvsfonden

- För anhöriga och personal

- För personer med utvecklingsstörning/
Intellektuell funktionsnedsättning (IF)

www.demenscentrum.se

Åldern har sin rätt fortsättning

• Kompletterande bok finns att beställa 
eller ladda ner som pdf

• Studiecirkel för personer med IF,
Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

ÖVRIGT

• Bok ”Åldras med IF”
www.demenscentrum.se

• Häften på lättläst
http://kunskapochkompetens.se/butik
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