
Bemötande och delaktighet

• Personer med funktionsnedsättning har rätt att helt och hållet vara delaktiga i 
samhället. Ett gott bemötande är en förutsättning för delaktighet och 
självbestämmande för personer i våra verksamheter.

• Vårt bemötande ska präglas av respekt, ödmjukhet och empati.

• Mötet mellan personalen och enskilda personer är avgörande för att skapa en 
förtroendefull relation.

• Klicka på symbolen och titta på filmen och hör tre personer berättar om vad de 
tycker är bra bemötande. 

• Klicka på symbolen och titta på filmen Leva ett liv som andra - en film om 
personlig assistans 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDTX2OjyCFU
https://www.youtube.com/watch?v=ufjG8vO5mAc


Bemötande och förhållningssätt

• Inflytande, tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och helhetssyn är viktiga 
begrepp. Dessa hö ihop och utgår från ett gott bemötande och synen på den 
enskildes rätt till självbestämmande och integritet.

• Självbestämmande handlar om att den enskilde ska ha ett direkt inflytande på 
allt som rör honom eller henne. 

• Vad gäller integritet kan det närmast beskrivas som en personlig gräns eller sfär 
som kan vara psykisk eller fysisk.



Bemötande och förhållningssätt

• Tillgänglig information och kommunikation bidrar till att det är lätt att läsa, höra, 
se och förstå.

• Tillgänglighet handlar också om att möten ska hållas i lokaler där alla kan delta 
på lika villkor.

• Vi som jobbar inom socialtjänsten har ett ansvar att ge stöd till enskilda 
personer att kunna leva jämlikt och vara aktiva i samhällslivet.



Individuella behov

• Personer med funktionsnedsättningar har rätt att beskriva sina behov liksom 
egna mål och förväntningar med det stöd vi ger.

• Ibland kan de behöva stöd i att uttrycka sina behov och önskemål. Alla som 
ingår i stödprocessen runt den enskilde behöver fokusera på personens behov 
och önskemål. Stödet kan t.ex. vara extra anpassat kommunikationsstöd.



Individuella behov

• I vissa situationer kan det behövas extra lyhördhet från personalens sida för att 
uppfatta den enskildes behov, synpunkter och önskemål.

• Personalen har även en uppgift att uppmärksamma tecken på förändringar och 
ovanliga uttryck hos enskilda som inte kan formulera sina behov. 

• Personalen behöver också aktivt hålla uppsikt och fortlöpande tolka den 
enskildes olika uttryck och signaler.



Rätten till insatser

• LSS – grundläggande principer och utgångspunkter

• Lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, syftar till att ge stöd 
till personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. 

• Stödet är till för att personerna ska kunna skapa sig ett värdigt liv. 

• Stödet ska minska svårigheterna i det dagliga livet och bidra till ett liv likt andra 
personers.



Rätten till insatser

• Rätten till bistånd enligt SoL

• I socialtjänstlagen, SoL, finns regler om rätten till bistånd för försörjning och 
livsföring i övrigt. Begreppet livsföring i övrigt är inte närmare preciserat i lagen.

• En person kan söka det bistånd hon eller han anser sig behöva, men man kan 
bara beviljas stöd som inte kan tillgodoses på annat sätt. 

• Syftet med socialtjänstlagen är att den enskilde ska ges en skälig levnadsnivå. 

• Biståndet ska utformas så att det stärker personens möjligheter att leva ett 
självständigt liv



Individens behov ska styra

• Handläggare och utförare ska vara öppna för individen och dennes situation. 

• Det innebär att ha ett behovsinriktat arbetssätt som utgår från individens 
situation och önskemål. 

• När de individuella behoven får styra kan det betyda att hela verksamheten 
måste anpassas



Genomförandeplan

• För varje person i våra verksamheter finns en genomförandeplan, kort GP

• Den beskriver vilket stöd den enskilde behöver, på vilket sätt stödet ges och 
vem som är ansvarig för vad. Det kan också framgå när stödet ges, alltså vid 
vilka situationer eller tider.

• Planeringen ska så långt möjligt göras tillsammans med den enskilde och 
personens eventuella företrädare. Där ska hen få möjlighet att uttrycka sina 
behov och önskemål.

• Du som personal är ansvarig att ge stöd för att den enskilde ska kunna vara 
med i planeringen.

Varje person har rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som berör honom 
eller henne. 


