
Möjligheter	  a-	  
leva	  e-	  go-	  liv	  
som	  vuxen	  







Pia idag 
•  43 snart 44 år 
•  Grav utvecklingsstörning 
•  Svårt att röra sig – scolios – rullstol 

utomhus 
•  Epilepsi 
•  Problem med njurarna 
•  Självdestruktiva drag 
•  Kan inte tala  
•  Allergisk 
•  Helt beroende av omgivningen 
•  Diagnosen Rett syndrom 

 



Pia idag 
•  En glad kvinna 
•  En familj som älskar henne 
•  Fem bra personliga assistenter som tycker 

om henne 
•  Intresserad av musik, bad, mat, ridning 

etc. 
•  Visar vad hon vill och vilka hon tycker om 
•  Har ett bra liv - bra bostad, daglig 

verksamhet och fritid 
 



Svårigheter 

• Att se 
• Att höra 
• Att röra sig 
• Att tåla vissa ämnen 
• Att tolka, bearbeta och förmedla 

information 
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Vad händer när man blir myndig? 

 
•  Föräldrarollen förändras 
•  Eventuell ansökan om God man 
•  Personal ska i första hand lyssna på 

personen med funktionsnedsättning 
eller? 

 



Vad gör en god man? 

•  En god man utses av tingsrätten 
•  Sörja för person 
•  Bevaka rättigheter 
•  Förvalta egendom 
 
 



Att flytta hemifrån 
I Sverige lever vi i en kultur där vuxna personer  
oavsett funktionsnedsättning ska flytta från sina  
föräldrar och leva ett självständigt liv 
 



Boendekooperativet Kikås 

•  Kontakt med Mölndals kommun 
vårvintern 1993 

•  Riksdagens beslut om LSS och LASS 
i maj 1993 

•  Möte med andra föräldrar i maj 1993 
•  Studiecirkel med föräldrar hösten 

1993 
•  Kooperativet bildas 8 december 1993 

 



Boendekooperativet Kikås 

•  1 januari 1994 trädde LSS i kraft 
•  Våren 1994 byggdes huset 
•  Våren 1994 anställdes de personliga 

assistenterna 
•  Våren 1994 anställdes en 

verksamhetsledare 
•  Inflyttning 1 juni 1994 
 

 



Att flytta hemifrån 

• Frigörelsen för Pia 
• Frigörelsen för mig och min 

man 
• Frigörelsen för lillebror Peter  
 



Oron när vi inte finns mer 

•  Vem kan ta över min roll? 
•  Kan vi ställa krav på syskonen? 
•  Skriv ner hur du skulle vilja ha ditt 

barns liv när du inte finns där längre 
 
 













De svaga är en förutsättning för de  
starkas styrka. 
Överbegåvade och underbegåvade är  
en förutsättning för helheten. Den  
ena kategorin människor fungerar  
inte utan den andra om vi ska bli  
mänskliga. 
 
Harald Ofstad 
Filosofiprofessor 
Boken ”Vårt förakt för svaghet” 

 
 



 
 

De svaga lär oss livets värde! 
 
 

 
 



Elaine Johansson 
Ordförande FUB och HSO Västra Götaland 
Mobiltel. 0706-10 86 24 
E-post: elaine.w.johansson@telia.com 


