
Det räcker inte 
med sunt förnuft

A V  H A N S  H A L L E R F O R S

Den här skriften är för dig som arbetar 
med stöd och service till personer med 
intellektuella funktionshinder.

Den är för dig som anser att arbetet inte 
är så enkelt som omgivningen ofta tror. 
Du som har insett att de personer som fått 
diagnosen utvecklingsstörning har så olika 
behov att diagnosen egent ligen inte säger 
någonting. Att diagnosen mer är till för 
omgivningen än för den som det gäller.

Där finns de som mycket väl förstår att 
de orsakat föräldrar och omgivning stor 
sorg bara genom att komma till världen 
sådana som de är. Där finns de som hela 
tiden brottas med dåligt själv förtroende, 
sorg, avund och ilska och som ofta 
gömmer dessa sina innersta känslor bakom 
den käcka mask som omgivningen i all 
välmening pressar på dem.

Där finns de vars hela universum just nu 
kan vara dina varma händer och din 
förmåga att byta de nedbajsade blöjorna 
utan att stressa eller visa ogillande. De som 
mer än kanske några andra är beroende av 
din fantasi, din inlevelse förmåga och dina 
händers värme.

Den som arbetar med stöd och 
service till personer med intellektuella 
funktionshinder ställs inför svåra etiska 
och moraliska problem. Då räcker det inte 
med lite sunt förnuft. Det krävs också 
kunskap, inlevelseförmåga och erfarenhet. 
Det som vi uppfattar som en vardaglig 
omsorg kan innebära en allvarlig 
kränkning av någons integritet. Och det 
som vi uppfattar som respekt för någons 
integritet kan innebära att vi försummar 
att ge någon den omvårdnad hon behöver. 

Sällan finns det några självklara svar 
i arbetet. Man får pröva och ompröva. 

Den här skriften vill hjälpa dig att 
formulera några av de dilemman som 
du möter i arbetet. Tanken är att du och 
dina arbetskamrater ska kunna ha dessa 
texter som utgångspunkt när ni disku terar 
på konferenser och studiedagar. Svåra 
frågor 1 bygger på artiklar som tidigare 
varit publicerade i Intra. Den är tänkt att 
vara den första i en serie skrifter som tar 
upp frågor av etisk och moralisk karaktär 
i LSS-verksamheten.  • • •

Svåra frågor eller vanskelige spørsmål er en serie svenske artikler beregnet på dem som 
yter tjenester til mennesker med utviklingshemning. Artikkelen i dette nummeret 

er den første i en serie. De neste kommer fortløpende utover i dette året.
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