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Problemet

Brukarens väg

Det fanns ett utbrett missnöje med ledsagarservice i Laholm.

I berättelserna från de som har ledsagarservice
fick vi veta att de hela tiden fick sina behov
ifrågasatta.

Men vad var det egentliga problemet med
ledsagarservicen och vad var det man var
missnöjd med?
Ledsagarservice är
en insats som syftar
” Jag måste hela tiden
till att den enskilde
stå till svars för mina
ska få hjälp med att
behov”
komma ut bland
” Står med mössan i
andra människor,
hand”
genomföra aktiviteCitat från brukare
ter och att bryta den
isolering som ofta blir
följden av en omfattande funktionsnedsättning.
Vi valde, med hjälp av främst kvalitativa
brukarintervjuer, att skaffa oss mer kunskap
om vad problemet bestod av.

Från Laholms tidning 4 februari 2014

De berättade att de fick ansöka om utökad ledsagarservice varje gång de ville göra något
särskilt, och att de därför inte kunde vara
spontana utan alltid fick ha god framförhållning, samtidigt som de in i det sista inte visste
om de skulle kunna genomföra aktiviteten.
Mycket handlade om klocktid per månad.
Bilden av vad kritiken bestod av började växa
fram.
Vi fick veta att :


Aktiviteter klockas



Snäva ramar för vad man får göra



Ansöka om och om igen



Måste hela tiden stå till svars för mina
behov



Känns som förmynderi



Handläggare är otrevliga



Förhandla om tid



Ovisshet om vad som ingår i tjänsten?



Stå med mössan i hand



O-flexibelt system



Måste planera långt innan aktiviteten



Lång handläggningstid



Går inte att vara spontan



Tigga och be om mer ledsagning

Med data från intervjuerna sorterades händelserna i en brukarresa.
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Våra insikter

Flytta makten

Vi fann att det största problemet för brukarna var att de inte kunde nyttja tjänsten
såsom man önskade, vilket motverkade
dess syfte.

Vad händer om vi skulle släppa timmarna fritt
och låta den enskilde själv bestämma över vilket behov hen har? Hur förändras användandet
av ledsagartimmar då? Hur förändras livskvaliteten?

Tjänsten var oflexibel.

Det som skulle ge brukarna störst mervärde
var en mer flexibel tjänst.
Hur skulle vi kunna göra ledsagarservicen mer flexibel och anpassad efter den
enskildes behov?
Genom våra intervjuer fann vi också
att det råder oklarheter om vad som
ingår i ledsagarservice, det fanns
många funderingar
vad den innehöll.

”Har ansökt sexton
gånger, kopierat
ansökan varje gång och
fått samma svar varje
gång”
Citat från God man

Transport till och
från aktiviteter när man hade ledsagarservice var ett annat problem.
En annan insikt var att brukarnas behov
möttes av flera olika funktioner / insatser.

Är ledsagarservice en
förmån som man inte
ville mista och därför
alltid ser till att använda sin tilldelade
kvot i timmar?

”Om jag inte använder
mina timmar kan jag få
färre timmar nästa gång
mitt behov ska prövas”
Citat från brukare

Var det så att man såg
till att använda sina
timmar, annars fick de färre timmar nästa
gång behovet skulle prövas.
Finns det ett mänskligt beteende om oviljan
att vilja förlora något vi har, styr detta hur vi
agerar?
Vi ringde och resonerade med några brukare
om vår idé att släppa timmarna fritt.
Samtalen väckte förvåning och positiva reaktioner, ”kan man göra så?”.
Vi flyttar makten till att avgöra vad som är
goda levnadsvillkor till var och en av de
som har fått beviljat ledsagarservice.
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Vår idé

Erbjudandet

Den enskilde ska kunna använda så mycket
ledsagarservice som de själv anser sig behöva.

Vi bokade möte med
var och en för att beSkönt slippa tänka på
rätta om erbjudandet.
Vi var förväntansfulla timmar, hur många man
använt, hur många man
på deras reaktion.

——————
Vi kom fram till en modell där vi överlåter
till den som har rätt till ledsagarservice, enligt
LSS, att själv ha inflytande över sina ledsagartimmar. Vi flyttar över makten till den
enskilde att själv avgöra vad som är goda
levnadsvillkor för
”Känner personlig
mig.
frihet, slipper ansöka,
Denna idé är väldigt kan bestämma själv, har
inte använt mer”
radikal utifrån den
Citat från brukare
myndighetstradition
som finns inom LSSverksamhet och socialtjänst.

Vår testgrupp
Slumpvis utvalda personer fick ett erbjudande om att vara med. Vi startade den 20
oktober 2014 med fem personer.
Testgruppen utökades
med ytterligare fem
personer under mars /
april 2015. Det innebär att nästan 20 %
av de som har ledsagarservice enligt LSS
nu finns med i testgruppen.

”Har fått bättre
livskvalitet”
Citat från brukare

Vid mötet överlämnade vi också ett brev
där vi formulerat erbjudandet på följande
sätt:

har kvar och om
timmarna räcker.”
Citat från brukare

”...…..själva avgör hur mycket ledsagarservice du behöver.
Vi kommer att låta dig själv avgöra hur mycket tid du
behöver ledsagarservice. Du behöver under denna tid
inte ansöka om tillfällig utökning av timmar, inte heller hålla reda på ifall du håller dig inom ditt tilldelade
timantal av ledsagarservice för varje månad.
Det enda du behöver göra är att boka tid med din ledsagare och skriva ditt namn på ledsagarens tjänstgöringsblankett och godkänna att du haft ledsagning.
Under testperioden kommer vi med jämna mellanrum
att vilja prata med dig om hur du upplever att själv
kunna bestämma över hur mycket ledsagarservice du
behöver. Det kommer att vara en och samma person
som du träffar och som du också kan ha kontakt med
och ställa frågor till mellan våra samtal. ”

Brevet var undertecknat av verksamhetschefen.
Vi fick många positiva reaktioner från personer i testgruppen. En person berättade spontant att han nu ville åka och hälsa på sin bror
i Y och sin pappa i X. En annan höjde armarna i luften och gav ifrån sig ett glädjevrål
med ”- Då kan jag åka till (rockkonsert) ”.
Någon uttryckte ”behöver jag verkligen göra
mer, jag orkar inte”.
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LITE FAKTA:
Ledsagning är enligt Socialstyrelsens termbank
insats i form av följeslagare ute i samhället för
person med funktionsnedsättning. Ledsagning
ges som bistånd med stöd av socialtjänstlagen,
SoL, eller med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
I Laholm hade med stöd av LSS 9 § 56 personer
135 beslut om ledsagarservice år 2013 och 61
personer hade 142 beslut 2014.
Lagligheten i idén? Kommunjuristen gav stöd
för idén och menade att om de som fick del av
detta var beviljade insatsen ledsagarservice
enligt LSS och därför handlade det bara om en
verkställighet av beslut.
Socialnämnden ställde sig också bakom idén då
den presenterades vid ett nämndssammanträde.

Målgruppen
Målgruppen består i huvudsak av personer
med två olika livssituationer, dels personer
med stark nedsatt eller ingen syn alls, dels
personer med en intellektuell funktionsnedsättning.
En avgränsning har gjorts för personer som
bor i gruppbostad och har ledsagarservice
enligt LSS. De har enligt beslut i socialtjänstens ledning inte tagits med i vår testgrupp.
De får vanligtvis sitt behov av hjälp vid aktiviteter tillgodosett av den personal som är
knuten till bostaden.

Erfarenheter
Vi har fått flera berättelser om hur livet förbättrats med friare ledsagarservice. Vardagliga saker som tidigare inte varit möjligt,
som att gå med till apoteket, kunna prata
med sin apotekare om medicinerna, träffa en
gammal arbetskamrat på vägen som man kan
byta några ord med.
Tidigare har bud fått
”Ser och känner att X
hämta medicin.
Eller att man vågade
prova att gå den
längre rundan i skogen fast man inte
visste hur lång tid det
tog.

livskvalitet har ökat när
hen nu har mer
aktiviteter på fritiden, jag
märker stor skillnad”
Citat från lärare

Andra säger - ”Lite bättre känns det, jag tänker inte så mycket på det”. En annan säger
- ”Det känns bra, behöver inte bry mig om
timmarna, hur mycket jag har och hur mycket jag använt”. Någon berättar -”Jag har varit på simhallen och efteråt har vi fikat”.
En säger -”Det känns rätt, såsom mina tankar är om ledsagarservice, styra som jag
vill”. ”Känner att man är delaktig i sitt liv,
kan detta fungera vore det kanon”.
För gruppen med intellektuell funktionsnedsättning återkommer ofta resonemang,
främst från företrädare, om att motivationsarbete inte ingår i tjänsten. Många behöver
att ledsagaren tar på sig en roll att hjälpa till
att motivera och planera ledsagningen, då
den enskilde har begränsad förmåga att själv
efterfråga ledsagning.
Kontinuerligt har vi gjort uppföljningar enligt en i förväg uppgjord plan och mall.
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Det skiljer 13 %!
Användandet av ledsagartimmar har för testgruppen ökat jämfört med tidigare beviljat
antal timmar, fram t.o.m. juni 2015. Skillnaden är 13 % i jämförelse med när de skattar
sina egna behov.

Varje ledsagarservicetimme är i resurs- ””Det är ett förtroende
fördelningssystemet
jag har fått att själv
värt 272 kr per
avgöra, missbrukar jag
tjänsten finns ju risk att
timme. Det innebär
den blir förändrad”
att den friare ledsaCitat från brukare
garservicen kostat
303 tkr istället för
268 tkr, en skillnad
på 35 tkr. Men då känner vi inte till eller har
gjort några antagande om i vilken utsträckning de kunnat få tillfälligt utökat antal timmar om de fortsatt att ha traditionell ledsagarservice, troligtvis hade flera fått det.

som har ledsagarservice (59 personer
”Jag har lämnat den
2015) innebär det näst- sura tjejen hemma, glada
an 12 ansökningar i
jag kom fram när jag
månaden om tillfällig
flyttade hemifrån och
utökad behov av ledsa- fick ledsagarservice”
garservice. HandlägCitat från brukare
garna skattar att varje
ansökan tar drygt två
timmar att hantera om sökande är känd, vilket
innebära att det går åt ca. 24 timmar i månaden att hantera dessa ansökningar. Det innebär 288 årsarbetstimmar, dvs ca. 14 % av
en heltidstjänst (52 v x ”Ledsagarservice är bra
40 tim = 2080 / 288) .
medicin för kropp och
Under 2015, fram tom
juni månad, har 59 personer haft ledsagarservice med totalt 78 beslut.

knopp”
Citat från brukare

Under testperioden har det parallellt funnits
Hur påverkas belastningen på handläggningen
en annan lösning för ledsagning genom att
när återkommande ansökningar upphör vid ett
bemanna med personal vid resor och aktiviteförändrat synsätt på ledsagarservice?
ter som arrangeras av FUB, Föreningen för
Vi vet att antalet inkomna ansökningar om
utvecklingsstörda barn, unga och vuxna, och
tillfälligt utökad ledsagarservice under periav kommunens fritidsutbud, kopplat till måloden före testet i genomsnitt var ca. en ansö- gruppen för LSS. Vilka effekter har det haft
kan i månaden från personerna i vår första
på efterfrågan av den individuella ledsagartestgrupp. Översatt till hela gruppen personer servicen?
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ljuga ihop lite timmar när vi filmade för att
legalisera det, berättar hon. Detta hände samtidigt som Anna fick del av den friare ledsaProjektet fortsätter i Laholm fram t.o.m okto- garservicen.
ber 2015. Från augusti görs en utvärdering så
att beslut kan fattas om fortsättningen innan Vilken skillnad har det gjort, frågar vi. – Jag
tycker det är skönt, behöden 31 oktober.
ver inte tänka på om jag
Frågor vi ställer oss är; Vad är ökad livskva- kan vara med, det har blilitet värd? Leder friare ledsagarservice till
vit mycket bättre.
minskad efterfrågan av annat? Tillit kontra
”Innan var det dött, nu är
kontroll? Kundvärde i förhållande till icke
det mer svensson, svensvärdeskapande tid? Kan handläggarna ägna
sig mer åt målsättning och uppföljning istäl- son”
let för tidsbegränsade och detaljstyrda beslut Vad har du gjort? - Jag har
i klocktimmar.
tränat mycket karate och
Det är också viktigt att arbeta vidare med att graderat mig till orange bälte, har haft ledsagare med mig ibland. Jag ska åka till Pride i
tydliggöra erbjudandet och skapa tydligare
Göteborg och vara med i en panel där, då tar
regler.
jag ledsagare med mig, berättar Anna glatt.

Epilog

Anna

Vi träffar Anna för
att få veta vad hon
tänker kring den tid
som gått sedan hon
fick ta del av erbjudandet att vara med i testgruppen.

Kan du tänka dig att detta test upphör och det
blir som tidigare? - Då blir man lite mer låst,
måste sitta och vänta tills man får sitt papper
tillbaka, säger Anna.

- Förra helgen var jag i Göteborg för min
filmpremiär, säger Anna stolt.
Samtidigt som Anna fick erbjudandet och
friare ledsagarservice hade hon fått veta att
hon kommit med i inspelningen av en film
som skulle spelas in i Stockholm. Handläggaren hade berättat för
henne att filminspelning
inte räknades som en
fritidsaktivitet och därför inte gav rätt till ledsagarservice. Men vad
var det då? Hon kunde
ju inte resa till Stockholm själv. – Vi fick
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Laholms medverkan i SKL:s projekt Förändra Radikalt
Laholms kommuns ansökan om att vara med i Förändra Radikalt utgick från att vi
ville skapa en bred dialog och samsyn kring behovet av anpassning och utveckling
av kommunens verksamhet.
I ansökan beskrev vi att ”förändringsprocesser och utveckling skulle diskuteras och
planeras i en bred dialog. Samproduktion och medskapande från brukarnas/
klienternas/patienternas sida skulle integreras inom samtliga rehabiliteringskedjor
och utvecklingsprocesser. Vi ser framför oss att många parter skulle involveras:
medborgare, klienteter, patienter och brukare, berörda huvudmän, brukarorganisationer, Hälsoteknikcentrum i Halland, Högskolan i Halmstad, Föreningsliv, Lokalt
näringsliv, personalorganisationer och den regionala stödstrukturen för samverkan
socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.
Att införa systematisk samproduktion förutsätter en ”synvända”/förändrad värdegrund och ändrat förhållningssätt i rollfördelningen mellan socialtjänsten och dess
brukare.”

Vi angav också att ”för att lyckas ser att vi behöver anpassa regelverk, styrsystem,
teknikstöd samt övrig infrastruktur och formella förutsättningar. Projektet har en
stark betoning på It, E-tjänster och välfärdsteknik och ett nära samarbete har etablerats med Hälsoteknikcentrum i Halland samt högskolan i Halmstad.”
Vi gick in i projektet med denna ansats men fick begränsa oss till ett problemområde, vilket blev ”Friare ledsagarservice” och därmed ändrades våra ingångsvärden
till projekt Förändra Radikalt.
Parallellt har vi inom Laholms kommuns socialtjänst tillsammans med Halmstad
Högskola fortsatt arbeta med den breda ambitionen. Vi arbetar med ett antal mindre
projekt som bl.a. utgår från Harry Shiers nivåer om väg till delaktighet.

Författare:
Jeanette Ekberg och Kristina Isaksson
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