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i stödgrupp ca 4 – 6 veckor efter sin dia
gnos. 

Känslor av ansvar, sorg och 
förlust
Under perioden 20102013 har fyra stu
dier genomförts på deltagarna i stöd
grupper för personer med demenssjuk
dom och deras partner samt vuxna barn 
i form av intervjuer och enkäter. Resul
taten från första studien visade att de par 
som varit med längst i en stödgrupp kän
de sig trygga, de upplevde att de fick god 
kunskap om demenssjukdomen och var 
förberedda på den förändring som skulle 
komma. De som hade varit med längst 
i stödgrupp av de som intervjuades hade 
varit med i 4 år. Resultaten i andra stu
dien visade på svårigheterna i att vara 
vuxet barn till en person med demens
sjukdom. Det innebar ofta att vara tyngd 
av ansvar för att agera i den sjuka föräld
erns intresse trots en djup känsla av sorg 
och av förlust, vilket ofta leder till frustra
tion med situationen. De vuxna barnen 
uttryckte att stödgruppen fungerade som 
en säkerhetsventil där alla kände igen sig 
i varandras berättelser och ingen dömde. 
Tillsammans kunde de dela sorger och 
glädjeämnen. Den tredje studien visade 
att relationerna inom familjen kan för
ändras efter demensdiagnosen både till 
det bättre; att man sluter upp kring den 
demenssjuke föräldern men också till det 
sämre; att familjen splittras då relationer
na utsätts för påfrestningar. Båda reaktio
nerna kan finnas inom samma familj, där 
enstaka familjemedlemmar drar sig un
dan. Stödgruppen fungerade som en utö
kad familj för de som var ensamstående 
eller enda barnet. 

Den sista studien fokuserade på käns
la av sammanhang för alla deltagare i 
stödgrupperna utifrån både intervjuer 
och KASAM (känsla av sammanhang) 
skala. Den visade att personerna med de
menssjukdom som deltog i stödgrupper
na upplevde och skattade sin känsla av 
sammanhang högt; att livet var menings
fullt, begripligt och hanterbart. Deras 
friska partner upplevde mindre begrip
lighet och hanterbarhet medan de vuxna 
barnen kände att det är meningsfullt att 
ta hand om sina föräldrar; att få ge tillba
ka som många uttryckte det.

Tidigt stöd viktigt
Utifrån avhandlingens resultat bör stöd 
ges till familjen så snart som möjligt ef
ter diagnos. Det kan ge en ökad förståelse 
för diagnosen och hur den påverkar det 
dagliga livet. Ju längre stödet pågår de
sto större känsla av trygghet känner del
tagarna. Deltagande i en stödgrupp för
stärker känslan av sammanhang, speciellt 
hos personen med demenssjukdom och 
bidrar till en meningsfull, begriplig och 
hanterbar vardag. Stödet behöver ock
så ges till hela familjen då de vuxna bar
nen försöker hantera förlusten av en för
älder som fortfarande är i livet och den 
effekt förlusten har på deras familj. Av
handlingens resultat har legat till grund 
för en modell för stöd till personer med 
demenssjukdom och deras anhöriga som 
utvecklats av Annika Kjällman Alm och 
chefen för stödenheten Pär Hägglund 
kallat PERmodellen®; Pedagogisk, Emo
tionell och Relationsbaserad modell för 
stöd. 

PER-modellen
Enligt PERmodellen delas personer med 
demenssjukdom och deras anhöriga in i 
stödgrupper utifrån sina behov. Informa
tion anpassas och ges på ett pedagogiskt 
sätt med praktiska exempel från vardagen. 
Mötena börjar med trevlig samvaro t.ex 
en fikastund tillsammans. Därefter delas 
gruppen och information kan ges till an
höriga medan resten av gruppen träffas 
i ett annat rum och kan dela sina upp
levelser med varandra eller minnesträ
na tillsammans. Någon information om 
sjukdomen är deltagarna med demens
sjukdom inte intresserade av enligt re
sultatet i den första studien. De kommer 
istället för att träffa andra i samma situa
tion och ha trevligt en stund. Det emo
tionella betonas och understryks i mo
dellen, man ska ha roligt på träffarna och 
känna att det tillför något till vardagen. 
Det blir något trevligt att prata om till
sammans hemma mellan träffarna. Un
der alla träffar råder konfidentialitet och 
inget förs vidare utanför gruppen. Regel
bundna träffar varannan vecka bygger re
lationer mellan deltagarna och ledarna, 
man lär känna varandra och det blir lätt
are att ta upp känslomässigt svåra saker 
om så behövs. Sen 2006 har 25 personer 

med demenssjukdom deltagit i stödgrup
per. Av dessa har tre flyttat till särskilt 
boende och en bor fortfarande kvar på 
boendet. Ett aktivt deltagande i stödverk
samhet har i internationella studier visats 
sig helt eller delvis skjuta upp inflyttning 
på särkilt boende. Många anhöriga väl
jer också att arbeta vidare som volontärer 
inom kommunens verksamhet. PERmo
dellen är idag varumärkesskyddad men 
kan utan kostnad licensieras från MIUN 
Holding, Mittuniversitetets Holding bo
lag för intellektuella egendomar. Anled
ningen till skyddet är att vi vill fortsätta 
att forska och vidareutveckla modellen, 
då behöver modellen vara lika över landet 
för att kunna jämföras och hitta skillna
der eller likheter i olika kommuner. Tan
ken är att fortsätta förbättra och utveckla 
modellen utifrån deltagarnas behov och 
kommunernas förutsättningar baserat på 
framtida forskningsresultat. l
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Utvecklings- 
störning och  
demens

Vad är utvecklingsstörning?
Personer med utvecklingsstörning har en 
nedsatt intelligens ( IQ 70 eller lägre) och 
svårigheter med adaptiv förmåga inom 
minst två av följande områden; praktis
ka färdigheter, sociala färdigheter samt 
akademiska färdigheter (läsa och skriva). 
Utvecklingsstörningen ska ha uppstått 
före 18 års ålder. I Sverige delar man in 
funktionsnedsättningen i tre nivåer, grav, 
måttlig eller lindrig, eller A, B eller C
nivå. 

Begåvningen utvecklas i fyra sta
dier där det fjärde stadiet motsvarar en 
normalbegåvad vuxens fullt utveckla
de begåvning. Om man har en utveck
lingsstörning så har man som vuxen, fär
digutvecklad, inte nått lika långt utan 
stannar på A, B eller Cnivån. 

Personer med utvecklingsstörning 
kan ha flera funktionsnedsättningar, till 
exempel rörelsehinder, synnedsättning, 

hörselnedsättning eller autism. Många 
har också epilepsi.

Begreppet flerfunktionsnedsättningar 
används när en person har flera och om
fattande funktionsnedsättningar kom
binerat med utvecklingsstörning (ofta 
grav). (www.fub.se)

Personer med utvecklingsstörning 
har ett mycket varierat behov av stöd och 
service i sitt dagliga liv, alltifrån personer 
med flerfunktionsnedsättning som oftast 
har omfattande personlig assistans, till 
personer med utvecklingsstörning som 
bor i egen bostad och klarar sig bra med 
några timmars boendestöd i veckan och 
hjälp med ekonomin. 

Personer med utvecklingsstörning 
hör till första personkretsen i LSS (lagen 
om stöd och service), en lag som är av
sedd att tillförsäkra personer med om
fattande funktionsnedsättningar stöd 
och service av god kvalitet. (Riksförbun-
det FUB. Ett gott liv. Om bostad och stöd 
i bostaden, nu och i framtiden, för perso-
ner med utvecklingsstörning. Rikförbundet 
FUB, 2014)

Det vanligaste för dessa personer är 

att de bor i gruppbostad, ett litet antal 
lägenheter grupperat runt gemensamma 
utrymmen där service och omvårdnad 
ges dygnet runt.

Enligt Socialstyrelsen bör antalet bo
ende i en gruppbostad vara litet, i re
gel endast tre till fem personer, detta för 
att de som bor där ska kunna skapa me
ningsfulla relationer med varandra och 
med personalen och få en förutsägbar ge
menskap där man kan känna trygghet. 
(Socialstyrelsen. Föreskrifter och allmänna 
råd om bostad med särskild service för vux-
na (SOSFS 2002:9).

 Medellivslängden ökar i befolkning
en i stort och så även bland personer med 
utvecklingsstörning. Orsakerna är främst 
förbättrade medicinska och sociala vill
kor. Från 1930 till 1980 ökade andelen 
som bodde på institution och överlevde 
till 50års ålder från 10 till 50 procent. 
För människor med Downs syndrom för
dubblades den förväntade medellivsläng
den mellan 1983 och 1993. (Fäldth, F., 
Krantz, O. Åldrande och funktionsnedsätt-
ningar – en litteraturöversikt. FoU- rap-
port 2014:1)

Kia Mundo
tjänsteman i Kommittén
kia.mundebo@fub.se

Alla blir vi äldre
Många saker förändras när vi blir äldre och 
det kan vara bra att få tips om vad man kan 
göra för att må bra.

Därför har FUB har översatt och tryckt sex 
häften om hälsa, åldrande, demens och död.
De kan användas som studie och/eller 
diskussionsmaterial för personer med 
utvecklingsstörning. 

Häftena är skrivna på lättläst och alla kostar 
20 kr styck. 

Om du köper sex häften, får du mängdrabatt och betalar bara 100 kr.
Beställ dem på www.fub.se 

Att bli äldre
Hur märker du att du blir äldre? Hur vill du ha det när du blir äldre? I häftet finns många olika frågor att fundera över.

Ett aktivt liv
I häftet finns många förslag på vad man kan göra när man blir äldre. Det finns också exempel på roliga aktiviteter som gör att du mår bra.

Håll dig frisk med 
bra mat och träning
Ett häfte för dig som vill hålla dig i form. Du får många tips på olika sätt att träna. Du får lära dig en del hur du kan välja bra mat. Det finns flera lättlagade recept.

Åldras och må bra
Här kan du läsa om vad som händer i kroppen när du blir äldre. Du får veta vad du kan göra för att må bra och vilka hjälpmedel som finns.

Demens
När man blir äldre kan man bli dement. Det betyder bland annat att man blir glömsk. Här får du lära dig lite om hur man kan hjälpa personer som har demens.

När någon är död
Häftet är skrivet för dig som har förlorat någon som har varit viktig för dig eller som du tyckt mycket om. Du får veta lite om begravningen går till och hur det kan vara att sörja någon som är död.

Detta material kan du beställa på www.fub.se

Personer med utvecklingsstörning 
drabbas oftare av demenssjukdom och 
många insjuknar redan i 60-årsåldern. 
Detta gäller särskilt personer med 
Downs syndrom. Personal och anhöriga 
måste vara extra observanta på 
förändringar eftersom demenssjukdom 
kan vara svår att upptäcka.
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Men det finns fortfarande mycket kvar 
att göra för att förbättra situationen för 
personer med utvecklingsstörning. Ned
an följer ett axplock fakta:

Personer med utvecklingsstörning har 
en ökad sårbarhet för många sjukdomar 
jämfört med övriga befolkningen (Stu
dier om hälsa för personer med utveck
lingsstörning). De har sämre levnadsför
hållanden på de flesta områden om man 
jämför med övriga befolkningen, särskilt 
när det gäller arbete, inkomst och socialt 
umgänge. (Umb - Carlsson, Ö. Studier om 
hälsa för personer med utvecklingsstörning, 
Statens folkhälsoinstitut, 2008).

Socialstyrelsen konstaterar att sjuklig
heten hos personer med utvecklingsstör
ning är högre. Hälsoproblemen beror på 
både livsstil och funktionsnedsättning
en. Psykisk ohälsa förekommer hos 30
40 %. Användningen av psykofarmaka är 
mer än tre gånger vanligare hos personer 
som tillhör personkrets 1 i LSS än i öv
riga populationen. Trots att evidens sak
nas, finns en tradition att försöka medi
cinera bort beteendeproblematik istället 
för att använda bra och fungerande peda
gogiska och psykologiska metoder anser 
Socialstyrelsen. 

Kvinnor med LSS insatser löper näs
tan fördubblad risk att dö i bröstcancer 
jämfört med övriga kvinnor. (Socialstyrel-
sen. Alltjämt ojämlikt! Levnadsförhållan-
den för vissa personer med funktionsned-
sättning, Socialstyrelsen, 2010) 

Anhöriga tar ofta ett stort ansvar för per
soner med utvecklingsstörning genom 
livet. För många personer med utveck
lingsstörning är föräldrarna både deras 
närmaste och starkaste relation. Anhö
riga är ofta god man, sköter den funk
tionshindrades ekonomi och ser till att 
de får de insatser de har rätt till. Många 
föräldrar ger ekonomiska bidrag varje 
månad eftersom personer med utveck
lingsstörning som har sin inkomst från 
socialförsäkringssystemet ofta går minus. 
(Riksförbundet FUB. Fångad i fattigdom? 
– Inkomster och utgifter för vuxna perso-
ner med utvecklingsstörning, Riksförbundet 
FUB, 2014)

När föräldrarna börjar bli äldre och 
inte orkar på samma sätt uppstår en stor 
oro – vad ska hända den dag de är bor
ta? Oron är ofta befogad då en tilldelad 
god man kan ha många andra att sörja 
för samt ofta inte har den kunskap i LSS 
som föräldrarna hunnit skaffa sig. (Råh-
lander, K. Jag önskar att hon dör före mig. - 
Ett annorlunda föräldraskap., Komlitt För-
lag, 2014)

I och med att personer med utveck
lingsstörning uppnår högre ålder genom
går de också vanligt åldrande med syn 
och hörselförändringar, ledförslitning 
och annat som hör normalt åldrande till.
(Svensson Höstfält, S och Söderman, L. 
Ohälsa hos personer med utvecklingsstör-
ning, Gothia Förlag2012)

År 1997 flytttade Stig Ahlgren till 
en gruppbostad för fem personer 
i ett nybyggt bostadsområde på 
Kungsholmen. Det var en stor om-
ställning men Stig trivs. Från och 
med att han fyllde 65 valde han 
att gå ner till halvtid på sin dagliga 
verksamhet. Idag är han 74 år 
och jobbar enligt eget önske mål 
fortfarande halvtid. Stig vill och 
behöver ha den stimulans och den 
struktur i livet som arbetet innebär. 
Stig har tur som bor i en kommun 
som låter personens önskemål och 
behov styra omfattning av arbetet 
och hur långt upp i åren man får 
jobba. I en del andra kommuner 
tvingas män niskor sluta sin dagliga 
verksamhet när de uppnått pen-
sionsåldern. För många perso-
ner med utvecklingsstörning är 
dagliga rutiner, struktur och stöd 
till aktivitet nödvändigt då de har 
svårt att själva aktivera sig. Det 
 sociala kontaktnät ett arbete inne-
bär är också viktigt då många har 
ett mycket begränsat kontaktnät Som jämförelse kan nämnas att medellivslängden i Sverige år 2013 för män var närmare  

80 år och för kvinnor lite över 83 år ( www.scb.se)

På FUB:S webbsida http://www.fub.se/utvecklings-storning/aldrande finns 
länkar till filmer och pdf-material som är gratis samt information och lästips. 
Sidan uppdateras kontinuerligt när det kommer nytt material.

Stig Ahlgren har bott på större institu-
tioner ute på landet under merparten 
av sitt liv som många andra personer 
med utvecklingsstörning i hans ålder. 
Efter att lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) kom 
1994 stängdes de stora vårdenhem-
men ner,ett efter ett och personerna 
som bodde där fick flytta ut i samhäl-
let. (SFS 1993:387). Foto: Kia Mundebo

RIKSFÖRBUNDET FUB
Rikförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning är en 
intresseorganisation som arbetar för goda levnadsvillkor för personer med 
utvecklingsstörning. FUB har ca 26 000 medlemmar i hela Sverige. FUB är or-
ganiserat i 21 länsförbund och ca 150 lokalföreningar. För prioriterade frågor 
har FUB kommittéer. Kommittén för Åldrande arbetar med intressepolitiskt 
påverkansarbete för att förbättra för personer med utvecklingsstörning som 
åldras samt sprida kunskap till beslutsfattare, politiker, tjänstemän, personal 
inom olika verksamhetsområden som kommer i kontakt med gruppen perso-
ner med utvecklingsstörning som åldras. 
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Hälso- och sjukvård
Funktionsnedsättningen gör det svåra
re eller rentav omöjligt för personen att 
förstå och hantera sjukdomar och åldran
de, att identifiera och förklara besvär, att 
söka hjälp och att samarbeta med sjuk
vårdspersonal så att diagnos kan ställas. 
Smärtor och obehag kan leda till både 
psykisk ohälsa och till problemskapande 
beteenden. 

Smärta från t.ex. en bruten arm, för
stoppning eller tandvärk kan visa sig som 
aggression, gråt, matvägran, självskade
beteende, ångest med mera. Det kan där
för vara svårt att ställa diagnos.

För att personer med utvecklings
störning ska kunna få en god vård måste 
de ha en nyfiken och observant omgiv
ning som noterar förändringar i fysiskt 
och psykiskt mående som kan yttra sig på 
många olika sätt. De måste få hjälp att 
söka vård, få anpassad information, ex
tra lång besökstid samt en kunnig sjuk
vårdspersonal som förstår vad funktions
nedsättningen innebär. Oftast behöver de 
också ha någon som känner dem väl med 
sig, exempelvis personal från boendet 
och/eller anhöriga. (Svensson Höstfält, S 
och Söderman, L. Ohälsa hos personer med 
utvecklingsstörning, Gothia Förlag 2012)

Demens
I och med att personerna blir allt äldre 
ökar också risken för demenssjukdom 

och det är inte alltid lätt att se vad som 
är vad.

Nedsatt kognitiv, social och emotio
nell förmåga innebär en ökad sårbarhet. 
Man har mindre marginaler att klara på
frestningar vare sig de är personliga, bio
logiska eller sociala. Man har också lägre 
reservkapacitet och det tar längre tid att 
återhämta sig efter stora påfrestningar.

Till synes små påfrestningar kan inne
bära stora funktionsnedsättningar, psy
kiska symtom eller beteendestörningar.

Utvecklingsstörda personer drabbas 
oftare av demens. Det gäller särskilt den 
grupp som har Downs syndrom. Många 
insjuknar i tidig ålder och i 60årsaldern 
har hälften i gruppen en demenssjuk
dom.

Följande problem kan tolkas som 
demens:
Psykiska problem, beteendeproblem, bi
effekter och interaktioner av mediciner, 
hälsoproblem. (Karlsson, B. Lindahl, B., 
Olsson, K. Faktablad om demens och ut-
vecklingsstörning. Hälsa och habilitering 
Uppsala 2014)

Vad kan försvåra 
demensupptäckt för 
personal och anhöriga?
• Personen har inget språk
• Personen klarar vissa saker ibland och 

ibland inte, det beror på ork
• Bristfällig dokumentation över tid

• Dåliga utredningsinstrument
• Skillnad vanligt åldrande/demens/ 

depression – kunskap saknas ibland
• Motivationen hos personen att utföra 

saker
• Dagsform/Rutiner för både personen 

och personalen
• Personalbyten och personalomsätt

ning

(Diskussion och genomgång på kursdag  
”Att åldras med utvecklingsstörning”, 
Kompetensutvecklingsinstitutet, 2013)

Något som väsentligt underlättar att följa 
en persons färdigheter och hälsotillstånd 
är strukturerade anteckningar och obser
vationer och det finns ett särskilt kart
läggningsinstrument.

Tidiga tecken
Tidiga tecken är ett kartläggningsinstru
ment, utvecklat av det norska kompe
tenscentret för åldrande och hälsa. Det 
har anpassats till svenska förhållanden av 
Barry Karlsson, neuropsykolog och Mo
nica Björkman, överläkare.

Tidiga tecken har tagits fram för att 
man på ett tidigt stadium ska upptäcka 
tecken på försämrade funktioner och 
sjukdomar.

Tanken är att man ska börja använda 
det tidigt, så att det finns en startfas där 
man mäter en persons normala tillstånd 
och förmågor. Verktyget är sedan tänkt 
att användas 1–2 gånger per år. Beroende 
på vilken diagnos personen har och hur 
grav utvecklingsstörning det medför kan 
det vara lämpligt att börja någon gång 
när personen är mellan 35 och 50 år.

Det är personalen som arbetar när
mast personen i boendet som ska göra 
uppföljningarna och fylla i kartlägg
ningsschemat. Det består av olika delar 
exempelvis en allmän del där man tar upp 
vad som hänt tidigare i livet, vilken di
agnos personen har, om den genomgått 
operationer med mera. Nästa del kall
las ”Checklista för hälsa” där man skri
ver upp när olika undersökningar gjorts 
under året, om personen varit inlagd på 
sjukhus, vikt, hur det är med syn och 
hörsel, sömn, medicin, gång med mera.

I delen kartläggning för förändring av 

Utvecklingsstörning
17 400 personer

Normalstörning
1 720 000 personer
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3 sätt att               
visa omtanke
Proxident muntork är ett enkelt och hygieniskt hjälpmedel 
vid munvård. Det mjuka skumgummihuvudet hjälper dig 
att ge skonsam vård och lindring till känsliga munnar. 
Använd den vid rengöring, behandling och återfuktning. 

Beställ Proxident muntork hos din upphandlande enhet eller via 
OneMed, Mediq, Staples Sweden eller direkt från oss på  

Proxident AB Falun, 023-79 22 22, www.proxident.se

Snart finns  

Proxident muntork  

att beställa i  

singelpack. Hygieniskt  

och enkelt!

färdigheter ser man över dagliga rutiner som tandborst
ning, andra hygienrutiner, måltider, städning och så vida
re. Så kommer en del där man kollar förändringar av kog
nition, minne, om det finns beteendeförändringar. Man 
kartlägger också bakgrundshändelser som gäller miljö 
och sociala nätverk, exempelvis om någon i personalen 
på boende eller daglig verksamhet som slutat, sjukdom i 
familjen och andra förändringar som kan vara relevanta. 
Slutligen gör man en sammanställning av de olika områ
dena, samt utvärdering och plan för ytterligare undersök
ningar och åtgärder. När detta görs över tid får man en 
god bild av förändringar i förmågorna och i hälsotillstån
det hos personen. Kartläggningen tar ungefär en timme 
att göra. (www.tidigatecken.se)

Det är också viktigt att påpeka att även dem som ti
digare i livet bott i egen lägenhet och klarat sig med lite 
stöd några timmar i veckan kan behöva ökat stöd när de 
åldras. Särskilt när daglig verksamhet eller arbete avslu
tats är det lätt att personen blir isolerad och passiviserad 
om denne inte får annat stöd till aktiviteter och gemen
skap. Begynnande ohälsa kan då förbli oupptäckt om inte 
personerna i nätverket runt om personen med utveck
lingsstörning är vaksamma. Även här är det bra att börja 
med Tidiga tecken i god tid.

Demensdiagnos och rekommendationer
Det är viktigt att få en tidig upptäckt, ordentlig utred
ning och rätt diagnos vid misstanke om demens. Många 
andra sjukdomar som kan ge liknande besvär kan be
handlas medicinskt.

Minnesstörningar är ett tecken på begynnande de
mens i normalbefolkningen. Att konstatera att en person 
på en låg kognitiv funktionsnivå har minnesproblem kan 
vara mycket svårt. De första tecknen då kan visa sig som 
till exempel inkontinens eller beteendeproblem.

Självklart ska personer med utvecklingsstörning ha 
rätt att bo kvar i sin bostad även när de åldras. Som för 
alla andra människor som åldras bör man undvika flytt
ning och ingen ska tvingas flytta. Om det i undantags
fall av någon anledning är nödvändigt med flytt till an
nat boende måste man planera för det med mycket lång 
framförhållning.

Det är mycket viktigt att personalen får kompetens
utveckling kring normalt åldrande och demens så att de 
kan stödja och hjälpa åldrande personer med utvecklings
störning att få ett gott liv. 

Det innebär att:
• anpassa ansträngningar och krav utifrån personens 

förmåga och ork.
• tänka på att det är mycket svårt med nyinlärning och 

att låta personen vila tryggt i säkra invanda rutiner 
• förenkla och begränsa antalet valmöjligheter i 

 vardagen 

• tydliggöra med kognitivt stöd, 
• undvika stökiga miljöer med mycket ljud och 

 människor
• anpassa tid och sysselsättning på daglig verksamhet 

utifrån ork 
(Karlsson, B. Lindahl, B., Olsson, K. Faktablad om demens 
och utvecklingsstörning. Hälsa och habilitering  Uppsala 
2014)

Palliativ vård
Personer med utvecklingsstörning är beroende av att vara 
i välkända och trygga miljöer och att ha långsiktiga rela
tioner och en omgivning som känner till dem och kan 
stödja och tolka signaler. Trots det får många tillbringa 
sin sista tid i livet på sjukhus. Britten Askestad, utveck
lingsledare från Bättre liv för sjuka äldre, som bland an
nat arbetat med att utveckla det palliativa registret menar 
att ett hinder för att personer med utvecklingsstörning 
ska få dö hemma är att samarbetet mellan ASIH och 
hemsjukvården inte fungerar. (Britten Askestad)

Personalen på boendena har oftast inte någon medi
cinsk utbildning och blir osäkra när de medicinska be
hoven ökar. Om en person i gruppbostaden är så sjuk att 
den är döende påverkar det både övriga boende, deras an
höriga och personal. Ofta har de alla haft en lång relation 
och för både boende och personal innebär det både sorg 
och oro när personen blir svårt sjuk och slutligen dör. 
De behöver få tid att sörja innan en ny person flyttar in 
i gruppbostaden. Det är mycket viktigt att alla parter får 
stöd och personalen bör få handledning. 

Döden är svår för alla att förstå och för en person med 
utvecklingsstörning behövs mycket stöd att förstå och för 
att kunna sörja. 

– Min mamma har dött. Har hon med sig prinsessba
kelse på söndag som vanligt?
(Sagt av en måttligt utvecklingsstörd person)

FUB har tagit fram sex olika illustrerade, lättlästa häften 
kring åldrande, hälsa, demens och död för att underlätta 
för personer med utvecklingsstörning att ta till sig dessa 
frågor. Häftena är utmärkta att ha som ett diskussionsun
derlag och går att beställa från www.fub.se

Äldre personer med utvecklingsstörning är inte en 
homogen grupp, man måste ta hänsyn till bland annat; 
etnicitet, klass, kön, förmåga, tidigare livserfarenhet, ge
netik, livsstil och hälsa. Man kan inte bara se till den fy
siska åldern. 

Sammanfattningsvis betonas att, liksom alla andra, är 
personer med utvecklingsstörning som åldras individuellt 
olika med olika förmågor och stödbehov. Viktigt är att se 
till helheten för personen och till dennes förutsättningar 
och anpassa vården och omsorgen utifrån det samt att ha 
mycket god framförhållning. l

En fallskyddsmatta  
kan vara skillnaden 
mellan ett blåmärke  
och en höftfraktur

Almedos fallskyddsmatta

• Enkel att använda

• Kan reducera kraften i ett fall med 
upp till 85 procent

• Enda CE-märkta fallskyddsmattan

• Fasade kanter ger minskad  
 snubbelrisk och underlättar för 
 rollator och rullstol

• Tillverkad med höga krav på  funktion, 
kvalitet och handhavande

•	 Tvättas	och	rengörs	med	de	flesta	
rengöringsmedlen

• Enkel desinfektion med spritning

• Behovet av sänggrindar minskas

Kontakta oss på Almedo för mer information! 

Almedo AB, Björkvägen 10, 182 46 Enebyberg
Tel: 08-758 25 70, Fax: 08-758 11 25

E-post: info@almedo.se
www.almedo.se


