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Hemmet står för trygghet

Vi vill alla kunna välja hur vi lever i vårt boende. Vi kanske vill dra oss 
undan från världen, vila ut eller så vill vi bjuda in till gemenskap. För per-
soner som har en psykisk funktionsnedsättning kan hemmet vara ett stöd, 
en plats som hjälper personen att må bra. 

Vid planering av bostäder för personer med rörelsehinder, syn-
skada, hörselnedsättning eller för personer med en demenssjukdom 
finns idag etablerad kunskap. En del av den erfarenheten går att 
använda vid planering av bostäder för personer med psykiska funk-
tionsnedsättningar. Men för att få väl fungerande bostäder för personer 
med psykiska funktionsnedsättningar behövs ny kunskap och nytän-
kande inom området.

I den här skriften samlas erfarenheter av hur ett boende bör vara 
ut format för personer med psykiska funktionsnedsättningar oavsett om 
man bor i eget – eller särskilt boende. Skriften innehåller handgripliga 
råd och checklistor. 

Vällingby maj 2009

Claes Tjäder 
Hjälpmedelsinstitutet
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Vad har du  
fått hjälp med?”Tvätta fönstren – läsa brev då  

jag inte har förstått innehållet. Hjälp 
med att vara mer social, hjälp att 
strukturera dagarna, hjälp med eko-
nomin. Träffa nya vänner, städning, 
den sociala biten. Hålla ordning.”

Varför  
sökte du plats i  
gruppboende?

”Jag behövde hjälp och 
stöd med praktiska saker, 
att ha någon att prata med.”

”Var utan bostad.”

”Blev isolerad i min  
egen lägenhet, sökte  
tryggheten och närheten  
till andra människor.”

Vad är det
som är bra med att bo  

i gruppboende?”Den sociala biten, att inte bli  
isolerad, man träffar en del nya folk, 
som trevlig personal. Det finns en 
gemenskap, man är aldrig ensam. 
Jag kommer ut mera. Jag äter bättre, 
äter på bestämda tider.”

”Tryggheten att få hjälp när jag  
behöver det. Om jag är orolig  
kan jag gå och prata med någon.”
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Inledning

Den fysiska miljön påverkar oss alla och för personer med  
psykiska funktionsnedsättningar är den särskilt betydelsefull. 
Samtliga miljöer man vistas i är viktiga, men i bostaden till
bringar man mest tid, så det är mycket viktigt att det blir så bra 
som det bara är möjligt. Personer med psykiska funktionsned
sättningar är en stresskänslig och sårbar grupp som behöver en 
trygg och harmonisk omgivning.

I denna skrift redovisar vi idéer om hur en god boendemiljö kan 
skapas. Kunskap om hur denna miljö kan se ut har inhämtats 
genom studiebesök, samtal, projekterfarenhet och litteratur.

Boendemiljön är viktig för personer med psykiska funktions
nedsättningar, men allra viktigast är de personer som de boende 
träffar dagligen. Ett av de största problemen är den isolering och 
ensamhet personer med psykiska funktionsnedsättningar ofta 
lever i. Omgivningens stöd kan bryta detta. 

En lägenhet, servicebostad eller gruppbostad är som en scen i en 
teaterpjäs. Föreställningen blir aldrig bättre än de aktörer som 
finns på scenen. På samma sätt fungerar inte det dagliga livet 
om inte anhöriga, personalen och de boende fungerar bra tillsam
mans.

Förutom en trygg bostad måste man ha någonting att fylla sin 
vardag och fritid med, sysslolösheten behöver brytas. 

Gruppen kan ha svårigheter med att hålla ordning på tiden och 
på sin omgivning och har svårt att klara för många intryck på en 
gång. Det gör att den miljö de vistas i bör vara trygg, varm och 
mänsklig med en grundläggande ordning. Många personer har 
dels på grund av funktionsnedsättningen, dels på grund av att 
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ha vistats långa tider på institution, tappat många av de färdig
heter som för oss andra är självklara.

Citaten som förekommer i texten är bland annat hämtade ur 
David Brunts förarbete till doktorsavhandlingen Supported 
housing in the community for persons with severe mental 
illness. Alla personer som har uttalat sig har ett långt förflutet 
på olika vårdinrättningar.
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Bakgrund 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar vill leva sitt 
liv som alla andra. Hon eller han vill ha en egen bostad, kunna 
försörja sig och ha en rik fritid. Boendet, fritiden och ekonomin 
måste fungera.

Ett hem är en plats att återvända till. Hemmet ger stabilitet, 
skydd och möjlighet att bjuda in andra. Ett hem är ett nödvän
digt villkor för att människor ska kunna tillfriskna från en tid av 
psykisk ohälsa. 

Utbudet av boendeformer för personer med psykisk sjukdom 
måste vara flexibelt. Det ska finnas möjligheter att bo tillsam
mans med andra i ett gruppboende eller att bo i ett eget boende, 
med ett omfattande nätverk som kan ge stöd och hjälp till den 
enskilda personen.

Psykiatrireformen 1995 lade över ansvaret att ge vård, stöd och 
service till personer med psykiska funktionsnedsättningar på 
personens hemkommun. Tanken med reformen är att de som 
har långvariga psykiska funktionsnedsättningar ska integreras 
i samhället och få möjlighet att leva på samma villkor som alla 
andra. Kommunen har ansvaret för den sociala anpassningen 
i samhället. Detta innebär bland annat att den ska erbjuda 
olika boendeformer, boendestöd, daglig sysselsättning samt en 
meningsfull fritid. Kommunen har även ansvaret för rehabili
teringen.

Avvecklingen av vårdinstitutionerna inom psykiatrin och kon
sekvenserna av psykiatrireformen skapade förväntningar kring 
mer humana och öppna vårdformer, som att gruppbostäder 
skulle skapas i närsamhället för personer med långvariga psy
kiska besvär. Bland dessa finns det fortfarande en grupp, framför 
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allt äldre, som har tillbringat lång tid inom sluten psykiatrisk 
vård och behöver någon form av vård eller stöd hela sitt liv. 
Dessa förväntas inte kunna återgå till arbetslivet eller fungera 
väl i samhället. Däremot skulle deras livskvalitet kunna för
bättras. 

Tack vare ökande kunskaper om bemötande, behandling och 
vård av personer med en psykisk sjukdom kan man förvänta 
sig att antalet kroniskt sjuka personer kommer att minska. En 
förutsättning för detta är att personer som nyinsjuknar i någon 
form av psykos, oftast unga, snabbt tas om hand och får den 
hjälp de behöver för att kunna leva ett aktivt liv.

I dag är det är tydligt att personer med psykiska funktionsned
sättningar fortfarande inte fått hjälp i den omfattning som var 
tänkt. Orsakerna är antagligen flera, men uppenbart är att det 
finns bristande kunskaper om vad en psykisk funktionsnedsätt
ning innebär och de problem som den förorsakar i det dagliga 
livet.

Vilka svårigheter hade du tidigare som gjorde att du behövde 
söka en plats i gruppboendet?

”Ensamhet. Blir lätt oordning och kaos, svårigheter att tänka 
ibland. Svårt att ta mig ut, kommunikation med andra, isolering.”

Denna skrift försöker belysa de speciella behoven i boendet 
för personer med psykiska funktionsnedsättningar, såväl i den 
egna lägenheten som i en servicebostad eller gruppbostad. Till 
att börja med beskriver vi vad en psykisk funktionsnedsättning 
innebär och vilka problem den kan medföra.
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Psykiska funktionsnedsättningar 

Fysiska funktionsnedsättningar är lättare att se och mer påtag
liga, än de psykiska funktionsnedsättningarna. En psykisk funk
tionsnedsättning är ofta svårare att upptäcka och den blir därför 
också svårare att kompensera än de fysiska. 

Vad ett en psykisk funktionsnedsättning innebär beskriver  
Ove S. Ohlsson och Lennart Lundin i boken Psykiska funk-
tionshinder – stöd och hjälpmedel vid kognitiva funk-
tionsstörningar. De menar att det är viktigt att skilja mellan 
psykisk funktionsnedsättning och psykiska funktionshinder.
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Det psykiska funktionshindret uppstår när en person med en 
psykisk funktionsnedsättning möter ett samhälle som ställer 
omöjliga krav. 

Orsaken till den psykiska funktionsnedsättningen är funktions
skador som uppstått efter det att personen haft en psykisk sjuk
dom. För att på ett bra sätt kunna hjälpa dessa personer krävs 
det att man kan se de bakomliggande orsakerna till funktions
nedsättningen. Det finns annars en risk att behandlingen och 
stödet inte riktas mot att kompensera den funktionsnedsättning 
personen har, utan på personens förmåga att anpassa sig till det 
omgivande samhället. 

En bakomliggande orsak till funktionshinder hos personer med 
psykiska funktionsnedsättningar är tankeprocesstörningar, eller 
kognitiva störningar i de exekutiva funktionerna. Exekutiva 
funktioner är förmågan att:

•	 ta	initiativ

•	 förstå	orsak	och	verkan	

•	 planera	och	organisera

•	 motivera	sig	själv

•	 agera	automatiskt	

•	 fokusera	uppmärksamheten.	

Förlust av dessa förmågor eller brister i dem gör att man inte 
kan tillägna sig ett vardagligt automatiserat handlingsmönster 
baserat på erfarenheter. Man saknar förmågan att med auto
matik genomföra vardagliga aktiviteter som är viktiga för ett 
fungerande socialt liv.

Denna funktionsbrist kan resultera i att omgivningen uppfattar 
personen som slö, lat och nonchalant, vilket inte är fallet. 
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En kognitiv störning av förmågan att hålla ihop och foga sam
man en mängd detaljer (central coherence), ger en funktionsned
sättning i tolkningen av sociala och känslomässiga sammanhang. 

Stressöverkänslighet och andra störningar av kroppsuppfatt
ningen förekommer också hos personer med psykiska funktions
nedsättningar. När kroppen varit utsatt för stress kan dessa 
personer ha svårt att återgå till normal vila. Kroppen ligger 
i stället kvar på en hög stressnivå vilket gör att den befinner 
sig i flykt och kampbeteende under långa perioder. Det skapar 
problem som till exempel överkänslighet för sinnesintryck och 
svårigheter med den naturliga sömnrytmen. 

Det är även vanligt att personer med psykiska funktionsnedsätt
ningar har svårt att minnas vilket hänger ihop med koncentra
tionssvårigheter. Det visar sig genom att många har svårt att 
komma ihåg rätt sak. Det kan även vara svårt att generalisera 
kunskap, det vill säga att föra med sig inlärd kunskap från en 
miljö till en annan.
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Samhällets ansvar och stödfunktioner 

Vad säger lagen?

Kommunernas ansvar regleras i socialtjänstlagen (SoL), lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt i 
hälso och sjukvårdslagen (HSL). 

I såväl SoL som LSS regleras rätten att få bo i en bostad med 
särskild service. Dessa bostäder kan utformas på olika sätt.  
Det kan vara ett serviceboende, en gruppbostad eller korttids
boende. De ska integreras med omgivande bebyggelse om inte de 
personer med psykiska funktionsnedsättningar som ska bo där 
behöver något annat. Bostadens innehåll ska motsvara en vanlig 
bostad.

Så här har regeringen beskrivit dessa bostäder: ”Bostäder med 
särskild service kan utformas på olika sätt. Den vanligaste for
men är gruppbostäder. Det kan vara fråga om servicelägenheter 
i ett vanligt hyreshus eller i en villa. Det kan vara fråga om ett 
tidsbegränsat boende, men också om boende som är mera lång
varigt och där stödet huvudsakligt är socialt. Bostäderna ska 
vara väl integrerade i bebyggelsen, rymma samtliga boendefunk
tioner och upplåtas på för bostadsmarknaden sedvanligt sätt” 
(prop. 1990/91:4).

Alltför många boende får inte samlas på ett ställe eftersom det 
kan finnas en risk för att boendet blir institutionsliknande.

Kommunerna har ansvar för att kartlägga livssituationen och 
behovet av stöd för de personer med psykiska funktionsnedsätt
ningar som bor i kommunen.  

Enligt SoL och LSS är socialnämnden skyldig att via uppsökande 
verksamhet främja förutsättningarna för goda levnadsförhållan
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den. Det är kommunens ansvar att initiera, planera och sam
ordna de sociala insatser som behövs.

Kommunerna har även ansvar för hälso och sjukvården i de sär
skilda boendeformerna, för läkarvården ansvarar landstingen. 

Det är inte självklart att kommunen står som huvudman för 
boendet. I flera kommuner har till exempel intresseorganisatio
ner som Schizofreniförbundet och Riksförbundet för social och 
mental hälsa (RSMH) startat olika former av särskilda boenden. 
I flera kommuner har boenden startats som landsting och kom
mun driver tillsammans.

Det finns tecken på att kommuner och landsting kommer att 
arbeta tätare tillsammans, dels för att bättre utnyttja sina resur
ser, dels för att tillgodose målgruppens behov på ett bättre sätt.

Bostad med särskild service – Särskilt boende

Det finns flera olika boendeformer för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar:

Servicebostad är en fullvärdig bostad med god tillgänglighet 
där de boende kan få omfattande hjälp och service dygnet runt. 
Bostaden upplåts på vanligt sätt med eget hyreskontakt och kan 
vara belägen i ett vanligt hyreshus. En variant på servicebostad 
är så kallat trapphusboende. Då kan upp till sex personer med 
psykiska funktionsnedsättningar bo i samma trappuppgång. 
En lägenhet används av stödpersonal och som träfflokal för de 
boende.

Gruppbostad ska innehålla fullvärdiga lägenheter i regel på 
40 kvadratmeter, högst fem lägenheter i samma gruppbostad. 
Gruppbostaden kan vara ett alternativ för den som har ett så 
omfattande omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig 
närvaro av personal är nödvändig. De boende har eget kontrakt 
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på lägenheten. Personalutrymmen ligger i eller i direkt anslut
ning till gruppbostaden. Flera gruppbostäder bör inte placeras 
för nära varandra.

Korttidsboende är som namnet antyder ett boende för kortare 
tid, exempelvis vid ett nyinsjuknande.
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Exempel på särskilda boenden 

Vi ger här två exempel på hur olika boenden kan vara utformade.

Korttidsboende på Klintgården

Det första exemplet är ett korttidsboende och det stöd som detta 
boende kan erbjuda. Klintgården (fingerat namn) är en perma
nent verksamhet som drivs av landstinget. Klintgården skiljer 
sig från andra korttidsboenden på så sätt att verksamheten är 
kopplad till en mottagning för stödsamtal och att personalen gör 
hembesök.

Klintgården är en mottagning som erbjuder stöd för unga per
soner i krissituationer med tidiga psykoser och nyinsjuknade i 
schizofreni. Mottag ningen tar emot personer i åldrarna 18–35 
år, som bor i egen lägenhet, i föräldrahem, i gruppboende eller är 
bostadslösa. De erbjuds stödsamtal och man gör även hembesök. 
Klintgården har fyra krisplatser för dygnet runtvistelse. Den 
som behöver kan stanna alltifrån en natt till några månader.

Klintgården ska vara lättillgänglig och erbjuda kontinuitet i kon
takten. Därför har mottagningen öppet dygnet runt. Man arbetar 
också med kontaktpersoner, så den som söker sig till mottag
ningen får två kontaktpersoner. På det sättet är i regel någon 
tillgänglig som känner till situationen. 

Mottagningen arbetar med cirka 100 personer samtidigt. Några 
bor kvar en tid på Klintgården, några kommer varje dag, andra 
kommer kanske bara någon gång i månaden. Klintgården finns 
som en resurs i livet för den som är skör, drabbas av psykoser och 
behöver stöd.

De lokaler mottagningen disponerar över är 416 m². Det är sex 
lägenheter på samma våningsplan i två trapphus, som har sla
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gits samman och anpassats. De fyra krisplatserna utgörs av egna 
rum, som delar badrum och kök. I anslutning till krisplatserna 
finns också ett extra rum som används som samtalsrum och i 
sällsynta fall för anhöriga. 

På Klintgården finns dessutom fyra samtalsrum, ett terapirum 
för psykologen, ett kontorsrum samt ett stort gemensamt kök 
med matrum och vardagsrum.

Personalen tycker att utrymmena är bra, lokalerna medger möten 
”med luft emellan” och erbjuder platser som passar för närhet.

Man kommer till Klintgården för samtal eller för att ”bara vara” 
då man mår dåligt. På Klintgården arbetar man med överens
kommelser och har vissa regler som ska följas. Reglerna gäller 
att våld inte är tillåtet och inte heller får det förekomma alkohol 
eller narkotika. 

Man eftersträvar en lugn omgivning, en miljö utan för många 
intryck. För personer som kommer i ett kristillstånd är det vik
tigt med lugn och att få sova.

För dem som bor i krisbostaden innehåller dagen vardagsrutiner, 
som att handla, laga mat, tvätta och städa, tillsammans med 
personalen. När någon börjar tycka att det är tråkigt och att det 
händer för lite är det ett tecken på att hon eller han börjat må 
lite bättre.

På frågan vad personalen upplever som positivt med lokalerna 
svarar man att kvadratiska rum är bra. De kan ofta möbleras på 
flera sätt och kan erbjuda bra utrymme.

På önskelistan finns en liten rökbalkong, nu måste man åka ner 
på bottenplanet och ut på gården, vilket också besvärar dem som 
bor på bottenplanet.
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Serviceboende på Stengården

Stengården (fingerat namn) är ett serviceboende som erbjuder 
boende för sammanlagt 27 personer i fem separata fastigheter, 
varav fyra är vackert belägna i trädgårdsmiljö. Dessutom ingår 
en träningslägenhet för mer självständigt boende som ligger 
cirka fyra kilometer från Stengården i en grannort. 25 av de 27 
lägenheterna består av rum, kök och badrum med dusch.

De boende kan grovt delas in i tre åldersgrupper. Det är en grupp 
äldre personer som bott större delen livet på institution och en 
grupp personer mellan 40 och 60 år, som inte klarat ett eget 
boende. De har diagnoser som långvarig schizofreni och depres
sion. Så långt det är möjligt ska de sköta sig själva, men de har 
svårt att klara sin hygien och mathållning och många vänder 
ofta på dygnet.

Den tredje gruppen är de yngre, som bor i egna lägenheter inom 
Stengårdens område. Målet för dessa är en större och ökande 
självständighet. De kan alltid nå föreståndaren per telefon, men 
eftersom ”de vet att telefonen alltid fungerar behöver de inte 
ringa så ofta”.

Genomsnittsåldern för de 27 personer som bor inom Stengården 
är 55 år. De som bor här måste vara fysiskt rörliga eftersom 
husen saknar hiss. Husen är i två våningar, med källarplan.

Man arbetar med kontaktpersoner till de boende, så all hel
tidspersonal är kontaktperson till vardera cirka fyra boende. 
Stengården bedriver träning av dagliga sysselsättningar (ADL) 
individuellt och i grupp och har i därför kontakt med en arbets
terapeut.

Personalen har möj lighet till viss vidareutbildning. Ledningen 
har målsättningen att varva utbildning inom psykiatri och  
somatik i takt med att de boende åldras.
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En verksamhetschef har det övergripande ansvaret, medan 
arbetet med de boende leds av en föreståndare som är distrikts
sköterska. En läkare kommer varannan vecka, men gör fler 
besök om det behövs. Hon deltar också i personal utbildning och 
ger råd och handledning till personalen. Resten av personalen är 
skötare eller undersköterskor. Psykolog och arbetsterapeuter är 
anställda på konsultbasis.

Då den nuvarande föreståndaren tillträdde sin tjänst fann han 
att den kroppsliga vården för de boende var eftersatt. Nu har 
alla boende tillgång till en husläkare som de besöker minst en 
gång om året. Alla får också tandvård som var ett mycket efter
satt område. 

Man försöker nu att med läkarens hjälp minska eller ta bort 
mediciner, eftersom det ger de boende möjlighet att blir mer 
aktiva.

Fritidsaktiviteter erbjuds den som vill, det kan vara bingo, 
datakunskap eller olika motionsverksamheter. I en käl larlokal 
tillverkar man produkter för protesindustrin, snickrar och syr. I 
källarlokalen finns ett motionsrum som delas av de boende och 
personalen. För utflykter disponerar man en egen minibuss.

Den egna lägenheten (i flerfamiljshus)

Många personer med psykisk funktionsnedsättning klarar sig 
bra i en vanlig lägenhet. Alla mår dock bra av de anpassningar vi 
beskriver här. Flyttar man in i en vanlig lägenhet finns det redan 
en planlösning som kan vara mer eller mindre bra, men det går 
ändå att göra en hel del miljöförbättringar i den egna bostaden. 
Behövs det större ingrepp, som exempelvis ljudisolering av lägen
heten, kan man söka bostadsanpassningsbidrag från kommunen. 
Det är oftast de tekniska förvaltningarna som ger bygglov och 
som har hand om dessa frågor. 
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Detta är en lägenhet ur det vanliga bostadsbeståndet. Lägen
heten har samma innehåll som en servicelägenhet, men saknar 
tillgången till service.
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Hur ska vi bo  
– att tänka på inför planeringen 

När man ska planera ett nytt boende är det nödvändigt att de 
som ska bo och arbeta där får delta i planeringen. Det är viktigt 
att de boende får vara med och bestämma över innehållet i de 
gemensamma delarna. Ju mindre brukarinflytandet är desto 
större är risken att personalen styr och verksamheten får en 
institutionsprägel.

Hur ett särskilt boende för personer med psykiska funktionsned
sättningar ska utformas finns det flera svar på. Det är mycket 
att ta hänsyn till, personer med psykiska funktionsnedsättningar 
är sköra och bostaden ska ge stöd och hjälp i vardagen.
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De som bor i särskilt boende har oftast inte klarat av att bo ihop 
med andra. Vid flytten till det särskilda boendet är man ofta vid 
så dålig hälsa att övriga aktiviteter inte fungerar. Ofta är delta
gande på aktivitetscentra och liknande verksamheter helt ute
slutet. Därför behöver bostaden ha utrymmen och ge möjlighet 
att bedriva viss verksamhet på plats eller i omedelbar närhet. 
Närhet är trygghet och att behöva förflytta sig kan vara mycket 
påfrestande. Träningen ska på sikt göra det möjligt för de boende 
att delta i kommunens vanliga verksamhet. 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar mår bra av en 
miljö som är tydlig. Man vet var man befinner sig och hur man 
hittar. Överblickbarhet är viktigt. När du kommer ut ur din egen 
lägenhet ska du inte befinna dig i änden av en krokig korridor 
utan helst nå de gemensamma delarna direkt. Söker man perso
nal finns de där.

Eftersom ”oordning i huvudet” är vanligt är det särskilt viktigt 
med ordning i miljön. Ju mer psykotisk man är desto viktigare 
är det med få intryck. Garderober och skåp kan underlätta så att 
sakerna inte syns. Mönstrade tapeter, mattor, kakel och annat 
kan vara mycket störande.
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Bostadens placering

Hur omgivningen bör se ut beror på vem eller vilka som ska bo 
här. Det finns ingen omgivning som passar alla och likadant är 
det för personer med psykiska funktionsnedsättningar, man har 
olika behov och intressen.

I samtliga fall ska man ändå tänka på att undvika bullriga och 
störande omgivningar, som en förskola, brandstation eller järn
väg. 

Det är inte heller lämpligt med gångvägar alldeles inpå boendet 
om man bor i markplanet. Om boendet ligger i ett flerfamiljshus 
är det ofta att föredra att det placeras en eller två trappor upp. 

Det ska vara lätt att använda allmänna kommunikationsmedel. 
Närhet till affärer och bank är bra för de allra flesta.
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Personer med mer grava funktionsnedsättningar bor bättre om 
servicebostaden eller gruppbostaden ligger i en egen byggnad 
där inga nära grannar kan störa. Bostaden kan gärna ligga i ett 
villaområde eftersom grannar och social aktivitet är positivt för 
det sociala livet. 

Vad tycker du kännetecknar en god boendemiljö?

”Att det är lugnt, tyst och fridfullt.

Att jag får ha mina egna möbler, spela min musik, att människor 
kommer och hälsar på. Det ska vara trivsamt och att det finnas 
umgänge med boende och personal. Det får inte vara för sterilt. 
Det ska vara fint och snyggt med goda färger…” 

Ett fåtal människor som har de svåraste psykiska funktionsned
sättningarna och som därmed är de mest sårbara bor lämpligast 
utan grannar. Det är människor som inte klarar av att bo ibland 
andra och har ett särskilt stort behov av lugn och avskildhet.
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Fysisk tillgänglighet

Alla bostäder som byggs i dag ska vara utförda så att man som 
rörelsehindrad kan bo och vistas där. Om till exempel en grupp
bostad byggs för personer med grava fysiska funktionsnedsätt
ningar så utformas den med rörelseutrymme för rullstol och 
britsar.

Ett särskilt boende är tänkt för livslångt nyttjande. Därför måste 
man ta hänsyn till att de boende kan komma att bli rullstols
burna eller behöva olika gånghjälpmedel. Framför allt är det 
viktigt att det finns plats för en rullstol i badrummet och andra 
trånga utrymmen. Det ska också vara gott om utrymme i de 
gemensamma delarna som i köket, för att de boende ska kunna 
delta i matlagning. Trappor och andra nivåskillnader ska  
undvikas.
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För att undvika senare  
anpassningar är det lämpligt  
att använda dörrar med ett  
fritt mått på minst 0,9 meter.
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Vad är en god boendemiljö? 

Att bo och själva bostaden kan benämnas på olika sätt och vad vi 
väljer att använda för ord har betydelse för hur vi ser på boen
det. Om det är tillfälligt, permanent eller hur trevligt eller främ
mande det känns. Smaka på de här orden – hur känns de?

•	 Hemmavid,	härd,	boning,	boplats,	inrättning,	institution,	hem
vist, krypin, bostad, lägenhet, lya, tillhåll, inneboende, bopålar. 

•	 Att	vistas,	husera,	kampera,	bebo,	residera.

•	 Hem	ljuva	hem.

•	 Egen	härd	är	guld	värd.

•	 Mitt	hem	är	min	borg.



31Att ha egen nyckel

Miljön och det goda mötet

Det mest betydelsefulla i olika miljöer är alltid mötet som upp
står mellan de människor som finns där. Men den fysiska omgiv
ningen påverkar oss – både fysiskt och psykiskt.

Utformningen av bostäder och andra lokaler kan försvåra eller 
rent av vara ett hinder, men den kan också underlätta och stödja 
goda möten människor emellan.

När vi ska beskriva den fysiska miljön använder vi oss av ord 
som ombonat, trevligt, kalt, tråkigt och välkomnande. 

Den omgivning vi rör oss i ger oss alltid en mängd budskap som 
vi har lärt oss att tolka på olika sätt, som att här är trevligt, 
stökigt, lugnt, här bor en äldre person eller en tonåring. Men vi 
möter också platser där våra erfarenheter eller förmågor inte 
räcker till för att vi ska kunna tolka miljöns budskap. Miljön kan 
ge trygghet, men den kan också skapa obehag och osäkerhet, till 
exempel om det är svårt att hitta, rörigt och slarvigt ordnat.

Och miljön skapar trivsel genom att ge frisk luft, behagligt ljus, 
en bra sittplats, utrymmen att röra sig i och så vidare. 

Man försöker ofta utforma boendet för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar så ”hemlikt” som möjligt, men vad inne
bär det? 

”Platsen där jag har mina ägodelar, mina vardagsaktiviteter, där 
jag sover är min bostad, mitt hem – oavsett hur det ser ut. Plat
sen kan vara bra eller dålig som bostad och hem, men det som 
kännetecknar mitt hem är att där kan jag bestämma vad som 
ska finnas och hur det ska vara ordnat.” 
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Varför valde du gruppboende?

”Trygghet i boendet är viktigt. Att det är lugnt och stilla och att 
människorna är trevliga. Att det alltid finns någon att prata med 
på dagarna och att man vet att personalen kommer nästa dag, 
eller att det finns personal dygnet runt.”

Men en god miljö för dem som behöver stöd och hjälp och en bra 
arbetsmiljö för den personal som ger stödet innebär något mer 
än bara ”hemlikhet”.

De flesta personer med funktionsnedsättningar vill leva ett liv 
som alla andra. Hon eller han vill ha en egen bostad, tjäna sina 
egna pengar och på fritiden umgås med släkt och vänner.
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Praktiska råd vid  
utformningen av bostaden 

Oavsett vilken boendeform det gäller finns det mycket som är 
gemensamt för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 
All litteratur, alla samtal och studier visar att det grundläggande 
är en lugn, harmonisk och trygg miljö. Den kan utformas på 
många sätt, men det finns några aspekter som är särskilt viktiga 
att framhålla.

Bostaden ska ge goda förutsättningar för den boende att städa, 
tvätta och laga mat med handledning samt att kunna umgås 
med andra. Sociala kontakter ska uppmuntras i bostaden, genom 
trevliga och rymliga kök och samvaroutrymmen i anslutning till 
uteplats eller balkong.

Överskådlighet bör eftersträvas. Allt som förenklar det dagliga 
livet är av godo. Skrymslen och vrår kan skapa förvirring och 
osäkerhet. Smala korridorer kan kännas hotfulla om man inte 
vill ha närhet.

Är du mer självständig i dag än tidigare?

”Ja, jag har lättare att prata med folk ute, jag var mer isolerad 
tidigare. Jag har egen nyckel, så jag kan styra mitt liv själv, till 
exempel gå och lägga mig om jag känner mig trött. Jag känner 
mig mer självständig, bestämmer över mitt liv. Kan vara mer för 
mig själv och ändå må bra.”

Oavsett vilken form av boende det gäller är det viktigt att ta 
hänsyn till de boendes integritet. Egen brevlåda och egen nyckel 
är symboler för detta.
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Det är viktigt att de gemensamma delarna uppfattas som de 
boendes ytor. Därför bör personalens utrymmen placeras lite vid 
sidan av.

Många personer med psykiska funktionsnedsättningar har en 
ökad känslighet för ljud och ljus. Därför kan ljud upplevas som 
påfrestande. Man bör tänka på detta och undvika att få ljudmil
jöer som stressar:

•	 Trafikbuller.

•	 Höga	barnröster	från	förskolor	och	skolor.

•	 Sovrum	intill	trapphus	och	hiss.

•	 Dåligt	isolerade	väggar	mot	grannar.

Bra belysning är viktigt för att man ska kunna se andras ansik
ten och minspel. Förstärkt ljus kan göra det lättare orientera 
sig i omgivningen både inomhus och utomhus. Områden där det 
händer något, exempelvis vid ytterdörren, kan belysas extra 
starkt eller med ljus i annan kulör.

Persienner kan vara viktigt för att det ska gå lätt att avskärma 
ljus och insyn när det behövs.

Ljudisolering och god akustik måste tas på största allvar. Den 
boende kan störas av ljud som förekommer både inom och utan
för bostaden, och omgivningen kan bli störd av den boende.

För vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar kan 
tryck och beröring mot huden vålla smärta, vilket gör att det kan 
vara mycket obehagligt att duscha.

En reträttväg kan vara viktigt för många. Den egna altandörren 
eller en andra dörr till gruppbostaden kan vara bra lösningar.

Behoven i en lägenhet är de samma som i de andra boendefor
merna. Däremot kan det variera hur långt man går i anpassning 
beroende på hur grav den boendes funktionsnedsättning är. 
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Helheten

Bostaden ska anpassas individuellt för respektive hyresgäst. 
Anpassningen kan gälla tekniska lösningar, färgsättning och 
hjälpmedel.

Planera för en helhet. Goda funktioner ska också vara estetiskt 
tilltalande. Miljön ska fungera både för de boende och för per
sonalen. Planen ska vara flexibel, så om ett fysiskt handikapp 
tillkommer ska man ändå kunna bo kvar.

Det kan gärna vara mer utrustning än normalt, till exempel 
beträffande armaturer. Många personer med psykiska funktions
nedsättningar bryr sig inte om sin närmiljö genom att till exem
pel sätta upp lampor.

Utemiljön ska vara stimulerande för utevistelse med både aktivi
tet och vila.
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Hjälpmedel 

Det finns ingen formellt fastställd definition av begreppet hjälpme
del för personer med olika funktionsnedsättningar. Men ett hjälp
medel ska kompensera för en nedsatt eller förlorad förmåga så att 
personen kan klara det dagliga livet och bli mer självständig.

I projektet HumanTeknik – psykiska funktionsnedsättningar och 
hjälpmedel prövade man ett antal hjälpmedel, både enkla och 
avancerade. Produkterna valdes utifrån att de stödjer och hjälper 
den person som använder dem. Projektet HumanTeknik bedrevs 
av Hjälpmedelsinstitutet 2001–2004. Citaten nedan kommer 
från deltagare i projektet.

Hjälpmedel är oftast individuella. Men i ett särskilt boende kan 
man också tänka sig att det finns en hel del generella hjälpmedel 
för alla boende, exempelvis brandvarnare, spisvakter och produk
ter för tidsangivelse och planering.

Vi tar här upp några personliga hjälpmedel som har stor bety
delse i det dagliga livet för personer med funktionsnedsättningar.

Tid och struktur

En Kom ihåg-klocka (numera Memo Bas) hjälper personen att 
skapa en uppfattning om hur mycket tid som behövs för olika 
aktiviteter. Den fungerar genom att personen själv kan tala in 
meddelanden och uppmaningar som sedan spelas upp på den 
önskade tiden. Personen talar exempelvis in ett meddelande om 
att göra sig klar i tid som sedan spelas upp vid lämplig tidpunkt 
innan det är dags att ge sig av. 

En handdator kan också användas för att skapa struktur. 
Genom att hela dagens händelser blir tydliga i en helhet på en 
skärm kan det vara enklare att se hur mycket tid man har på 
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sig och det kan även bidra till att minska osäkerheten inför att 
glömma eller missa tider. De personer som inte litar på sin egen 
förmåga att passa tider kan använda sig av något av dessa hjälp
medel som alternativ till lösa lappar, eller att få hjälp av andra. 
Det ger tillfredsställelse att kunna klara sig själv.

Shakeawake-klockan, är en typ av alarmklocka med både signal 
och en vibrationsplatta som placeras under kudden för att på ett 
mer handfast sätt väcka personen. I alarmklockan finns också en 
snoozefunktion vilket är uppskattat: ”Det går att dra sig lite grann.”
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En whiteboardtavla kan vara till hjälp för att ge överblick över 
veckans åtaganden. Ett vanligt veckoschema kan också fungera.

Oro, stress och rastlöshet

Oro och rastlöshet är ett annat bekymmer som kan avhjälpas. 
En dator kan användas på flera sätt, dels för sysselsättning i 
någon form, dels för att spela spel eller ha frågesport. Fråge
program kan ge ökat självförtroende: ”Man blir lycklig när man 
känner att man kan” och ”det ger allmänbildning”. Datorn kan 
även användas av den som vill skriva om sin oro för att sedan 
själv bedöma om den är relevant i ett längre perspektiv eller 
om den kan resoneras bort av personen själv. En dator kan även 
höja självkänslan. Att inte följa samhällsutvecklingen skapar 
ett glapp till det övriga samhället. Och att ha tillgång till epost 
underlättar kontakter med andra.

Initiativlöshet

Svårigheten att motivera sig för vad som ska göras kan avhjäl
pas med en handdator eller en Memo Bas. Den uppmanar med 
personens inspelade röst att ta itu med vissa sysslor. Det är 
samma hjälpmedel som används vid strukturering men här har 
det en annan funktion. 

Sömn

För personer med en orolig nattsömn har man provat bolltäcket, 
ett täcke fyllt med plastbollar av ungefär en tennisbolls storlek. 
Tyngden i täcket gör att det upplevs som en trygghet. ”Det känns 
som att det kramar en, det blir en tyngd som ger en känsla av 
stillhet och ro, man sover bättre.” Vad som orsakar denna posi
tiva effekt är inte helt klart men en bidragande orsak kan vara 
att ”det håller en på plats”. Bolltäcket har även använts för att 
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lugna och ge avslappning under dagen för den som känner sig 
stressad och orolig. En student kom på att om hon satt på boll
täcket när hon skulle plugga gick det lättare att koncentrera sig 
och pluggandet gick bättre.

Struktur och miljö

Det är viktigt att ha struktur på dagen – att veta vad som ska 
ske och att kunna bli påmind om viktiga händelser under dagen, 
att veta hur lång tid det ska ta att diska, duscha med mera. Ett 
annat sätt är att göra miljöanpassningar så att det blir lätt att 
hitta i skåp och lådor, sortera tvätt med mera. Att påbörja städ
ning är något som kan vara besvärligt, men det kan underlätta 
om det är lättstädat och om det finns en tydlig ordning i hemmet. 
Ett exempel kan vara att använda sig av uppmärkt förvaring för 
köksredskap, men även att märka ut i hemmet var olika redskap 
ska förvaras. Vet man var saker ska ställas är det lättare att det 
blir rätt och då kan man undvika att stöka till.
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Checklistor 

Här är några checklistor, som kan ses som riktlinjer för olika 
områden. Men tänk på att varje boende är unikt.

Planlösning

•	 Lätt	att	överblicka	och	möblera.

•	 Undvik	trånga	korridorer.

•	 Undvik	märkliga	rumsformer	och	rumssamband,	som	gärna	
blir följden vid ombyggnation.

•	 Balkong	eller	uteplats,	helst	utan	insyn.

•	 Utsikt	och	överblick	över	omgivningen,	utan	påträngande	
insyn.

Framkomlighet

•	 För	att	planera	för	framtiden	bör	god	framkomlighet	med	rull
stol finnas vid vändplatser och mötesplatser. Normen anger 
1,3 meters radie på en vändyta. Stockholms stad räknar med 
en vändyta på 1,5 meter.

•	 Toalett	och	dusch	ska	utformas	så	man	kan	bo	kvar	även	om	
en fysisk funktionsnedsättning tillkommer.

Färgsättning och kontraster

•	 Tydlig	färgsättning	på	golv	och	väggar.	Gärna	med	olika	 
ljushetsgrad. Inga starka kontraster som kan blända.

•	 Varma,	ljusa	och	lugna	kulörer	är	att	föredra.

•	 Undvik	mönstrade	väggar	och	golv.	Exempelvis	kan	mörka	
partier på golv uppfattas som håligheter och bör alltså  
undvikas.
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•	 Måla	installationer	och	ledningar	i	samma	färg	som	bakgrun
den eller bygg in dem.

•	 Förstärk	gärna	rumsuppfattningen	genom	att	skapa	kontras
ter med avvikande kulör eller ton på golv, vägg och tak.

•	 I	våtutrymmen	kan	handfat	och	wc-stol	markeras	med	kakel	i	
avvikande kulör. Toalettsitsen kan även ha avvikande kulör.

•	 Välj	handtag	i	avvikande	ton	från	luckan	eller	dörren.

•	 Ytskikt	ska	inte	blända.	Matt	kakel	är	att	föredra.

•	 Glas	på	luckor	eller	dörrar	bör	undvikas	eftersom	det	kan	ge	
spegeleffekter.
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Inredning

•	 Lättstädat,	lättvättat	och	lättskötta	material.

•	 Skåp	med	bra	inredning	som	underlättar	att	hålla	ordning.

•	 Städskåp	minst	60x60	cm	för	att	ge	överblick	och	göra	det	lätt
tare att hålla ordning.

•	 Skåpen	ska	både	i	köket	och	i	övriga	utrymmen	vara	väl	
utrustade med lådor. Lådor är lättare att hålla ordning i.

•	 Luckor	och	lådfronter	ska	vara	täta	så	man	enkelt	kan	märka	
upp vad som ska förvaras var.

•	 Märkning	kan	utföras	med	text,	symboler	eller	färgband	på	
hyllframkanter, lådor och luckor.

•	 Uppmärkningen	kan	ske	i	projekteringen	eller	i	verksamhe
ten. När det ska ske tas upp under projekteringen.

•	 Skåpsförvaring	för	återvinning,	företrädesvis	i	entrén.

•	 Undvik	allergiframkallande	material.

•	 Installera	persienner.

•	 Tittöga	i	lägenhetsdörrar	samt	eventuellt	i	jourrumsdörren.	
För den som inte ser så bra kan en portkamera utanför dör
ren via en bildskärm innanför dörren visa vem som ringer på. 
Bilden kan också visas på teven.

•	 Brevlåda	vid	entrén	alternativt	brevinkast	med	uppsamlings
korg i lägenhetsdörren.

•	 Dörrsignal	till	den	egna	dörren.

•	 Namnskylt.
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Ljus, el    

•	 Dagsljus	och	möjlighet	att	se	ut.

•	 All	belysning,	även	över	bänkar	bör	ha	strömbrytaren	på	väg
gen. 

•	 Mörker	och	skuggbildning	kan	vara	ett	hot.

•	 Det	bör	finnas	fler	armaturer	än	normalt	i	lägenheterna.	

•	 Inbyggda	elskåp	ska	sitta	högt.

•	 Ledningar	infällda	om	möjligt.

•	 Timer	på	spisen.

•	 Ljus	som	orienteringsstöd.
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Konstruktion, ljud, ventilation och vatten

•	 Akustikplattor	i	både	gemensamma	delar	och	lägenheter	är	
viktigt eftersom ljud kan vara mycket störande.

•	 Bra	ljudisolering	krävs	eftersom	personer	med	psykiska	funk
tionsnedsättningar kan vara mycket känsliga för ljud. Ljud 
från omgivningen, t.ex. från trafik och skolor, måste studeras 
och tas hänsyn till.

•	 Eftersom	många	röker	och	i	vissa	fall	inte	vill	vädra	via	föns
ter behövs en god ventilation.

•	 Då	både	kök	och	tvättstuga	ofta	används	för	att	handleda	per
soner i boendet, så att flera personer vistas där, måste ventila
tionen konstrueras med hänsyn till detta.

•	 Det	är	en	fördel	om	vattenledningar	är	dolda,	alltså	inbyggda	i	
väggen.

Säkerhet

•	 Undersök	om	det	behövs	säkerhets-	och	trygghetslarm.

•	 Brandlarm	i	hela	bostaden.	Direktkoppling	till	brandförsvaret	
är att föredra.

•	 Brandlarm	ska	installeras	så	att	de	inte	utlöses	i	onödan.

•	 Brandvarnare	i	egna	boenden.

•	 Inredningsmaterial	ska	inte	vara	lätt	att	antända.	Det	måste	
vara svårt att anlägga brand avsiktligt.

•	 Säkerhetsspärr	på	fönster.

•	 De	vanliga	låsbara	medicinskåpen	i	plast	håller	inte	för	upp
brytningsförsök. Personalen bör förvara medicinen eller så bör 
säkrare skåp installeras. En låsbar medicinpåminnare kan 
ibland vara ett bra alternativ.
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Gemensamma delar i särskilt boende 

Entrén

•	 Vid	entrén	ska	det	finnas	ringklocka	till	varje	lägenhet.

•	 Entrén	bör	placeras	centralt	för	att	vara	överblickbar.

•	 Det	får	inte	bli	trångt	i	entrén.	Risken	att	känna	sig	trängd	
finns. Dessutom är det en fördel om det finns plats för rullstol 
eller andra hjälpmedel. Med tanke på att alla blir äldre och 
mår bäst av att slippa flytta från den invanda miljön.

•	 Bra	belysning	är	viktigt	så	att	man	ser	ansiktet	på	den	som	
gör entré.

•	 Bra	välordnad	klädförvaring	bör	finnas.	

•	 Plats	för	brevlådor	om	det	inte	finns	i	lägenhetsdörrarna.

Korridorer

•	 Korridorer	ska	undvikas	eftersom	överskådligheten	minskar.

•	 Bredden	bör	vara	väl	tilltagen	så	att	ett	möte	i	korridoren	inte	
blir obehagligt.

•	 Bra	belysning	är	viktigt	så	möten	och	skuggor	inte	blir	skräm
mande.

•	 Om	flera	korridorer	förekommer	kan	olika	karaktär	på	färg
sättningen underlätta orienteringen.

•	 Ramper	ska	luta	max	1:12,	men	1:20	är	att	föredra.

•	 Halkskydd	på	trappsteg.

•	 Hörnskydd.
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Allrum och samvarorum

•	 Matplatsen	ska	vara	väl	tilltagen	med	plats	för	samtliga	
boende samt personal. Mat och fika är hjärtat i verksamheten.

•	 Ytan	kan	vara	uppdelad	på	ett	par	rum;	ett	för	mat	och	ett	för	
umgänge.

•	 Placeringen	ska	vara	central,	nära	entrén.	Respektive	lägen
het bör ligga intill de gemensamma delarna.

•	 Tänk	på	ljudnivån	och	ljudöverföring	till	kringliggande	rum.

Kök

•	 Köket	ska	rymma	en	grupp	som	arbetar	tillsammans.	Hus
hållsgöromål är en mycket stor del av dagliga aktiviteter.

•	 Utrustningen	i	köket	varierar	beroende	på	hur	mathante
ringen sker. Ett förstärkt normalkök är ett minimum. 

•	 Man	bör	kunna	stänga	mellan	matrummet	och	köket.	Det	
är lätt att bli störd och okoncentrerad under köksarbetet om  
samtal pågår i rummet intill eller teven står på.

•	 Skåp	ska	innehålla	så	mycket	lådor	som	möjligt.	Skåp-	och	
lådfronter ska vara täta så det enkelt går att märka upp inne
håll. Glas i luckor är inte bra på grund av skuggbildning  
med mera. 

•	 Kakel	bör	vara	matt.

•	 Diskbänken	bör	ha	präglad	yta.

•	 Det	ska	finnas	utrustning	som	gör	det	enklare	att	hålla	ord
ning, som hushållspappershållare och torkhanddukskrokar.

•	 Utrustningen	ska	vara	fast	monterad	så	att	den	inte	skapar	
oordning.

•	 Bra	belysning	som	underlättar	vid	arbete	och	letande	ska	 
finnas.
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Tvättstuga

•	 Tvättstuga	ska	vara	centralt	placerad	för	att	påminna	om	
tvätten. Det är lätt att glömma bort den annars.

•	 Tvättandet	och	matlagningen	centrala	för	träningen.	Viktigt	
är att skapa ordning med information.

•	 Symboler	och	lättlästa	textförklaringar	för	tvättinstruktio
ner ska finnas tydligt uppsatta. Även maskinerna kan vara 
märkta med symboler och lättläst text.

•	 Arbetsbänk	med	vatten.
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•	 Arbetsbänk	för	efterbehandling.

•	 Skåp	för	förvaring	av	tvättmedel	och	dylikt	ska	finnas.	 
Det skåpet ska vara låsbart.

•	 Ett	system	med	färger	för	de	olika	tvättprogrammen	kan	 
finnas. Till exempel gult för 40 grader kulörtvätt, rött för  
60 grader vittvätt och så vidare. Detta ska gälla i hela bosta
den, även i varje lägenhet. I sin lägenhet sorterar man tvät
ten direkt i en gul eller röd korg eller låda. Det är viktigt att 
upplägget är precis detsamma. På tvättmaskinen finns samma 
gula färg vid rätt program och det underlättar arbetet.

•	 Tvättutrustningens	omfattning	och	art	anpassas	till	antalet	
boende. Det vanliga är tvättmaskin, torktumlare och torkskåp.

•	 Torktumlare	och	torkskåp	ska	om	möjligt	vara	med	frånluft.

Motionsrum

•	 Närheten	till	ett	motionsrum	är	oftast	en	förutsättning	för	att	
träning överhuvudtaget ska komma tillstånd. Personer med 
psykiska funktionsnedsättningar har behov av att få motio
nera och ”få köra sig trötta”. Därför är det viktigt att det finns 
ett sådant rum.
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•	 Rummet	behöver	inte	vara	alltför	stort.	Det	räcker	med	några	
träningsmaskiner och en boxningssäck.

•	 Möjlighet	att	spela	musik	till	träningen.

•	 En	spegel	där	man	kan	se	sig	själv	i	helfigur.

•	 Motionsrummet	kan	också	vara	en	plats	där	personal	och	
boende kan delta på lika villkor.
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Daglig verksamhet

•	 Om	personer	med	psykiska	funktionsnedsättningar	har	daglig	
verksamhet i samband med boendet behövs utrymme för 
detta.

•	 Verksamhetens	art	får	påverka	om	det	kan	pågå	i	de	gemen
samma delarna, i ett särskilt rum eller på annat sätt.

Förråd

•	 Privat	lägenhetsförråd.

•	 Förråd	för	gemensamma	saker	som	utemöbler	och	julsaker.

•	 Städförråd.

Personalutrymmen

•	 Jourrum	för	nattpersonal	med	förvaring.

•	 Plats	för	eget	arbete	för	personalen.

•	 Omklädning	med	låsbara	värdefack	och	klädskåp.

•	 Toalett	och	dusch.

•	 Arbetsrum	för	sjuksköterska	och	arbetsterapeut	vid	större	
enheter.

•	 Expedition	och	samtalsrum.

•	 Pausutrymme.

•	 Personalutrymmena	bör	placeras	lite	vid	sidan	om	de	gemen
samma delarna.
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Utemiljön och balkongen

•	 God	plats	för	utemöbler.

•	 Möjlighet	till	odling	i	krukor	eller	på	mark.

•	 Växter	ska	inte	vara	allergiframkallande.

•	 Växter,	som	kan	ge	färg-	och	doftupplevelser.

•	 Insynsskyddat.

•	 Sopsortering,	som	minst	följer	kommunens	standard.	Behoven	
gås igenom med brukaren och anpassas från fall till fall avse
ende kärl, hämtningstäthet och så vidare.
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Den egna lägenheten 

Många klarar sig bra i en vanlig lägenhet, men alla mår bra av 
de anpassningar som beskrivs här. Att få hyreskontrakt till en 
lägenhet ”på stan” innebär att det redan finns en planlösning 
som kan vara mer eller mindre bra. Det går att göra en hel del 
miljöförbättringar i bostaden och behövs större ingrepp, som 
ljudisolering av lägenheten, kan man söka bostadsanpassnings
bidrag från kommunen. Det är oftast de Tekniska förvaltning
arna som ger bygglov som har hand om dessa frågor.
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Entrén

•	 Hall	eller	en	avskild	del	av	ett	större	rum.	

•	 Bra belysning så man ser ansiktet på den som kommer på besök.

•	 Välorganiserad	förvaring	i	luckförsedda	skåp.	Plats	för	att	
hänga upp ytterkläder och lådor för annat. Allt ska ha sin 
uppmärkta plats.

•	 Skåpen	och	lådorna	ska	vara	lätta	att	märka	upp.	

•	 Ett	ordentligt	städskåp	i	hallen	eller	i	köket.	Städningen	är	
grundläggande för anpassningen tillbaka till en vanlig vardag.

•	 Sopsorteringsförvaring	placeras	lämpligast	i	entrén.

•	 Spegel	i	helfigursformat	vid	entrédörren.	Det	är	viktigt	att	
kunna se hur man ser ut innan man går hemifrån.

•	 Tittöga	i	entrédörren	med	lucka	man	kan	stänga	för.
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•	 Entrédörr	med	brevinkast	ska	ha	uppsamlingskorg	för	posten.

•	 Namnskylt	utanför	lägenheten.

•	 Eventuellt	en	kamera	som	via	en	bildskärm	innanför	dör
ren eller via teven visar bild på den som står utanför dörren. 
Tittöga kan vara svårt för den som har någon form av synned
sättning.

Allrum

•	 Kan	placeras	ihop	med	köket	eller	sovrummet.	För	personer	
med psykiska funktionsnedsättningar är ofta skilda rum den 
bästa lösningen, men det varierar. Det blir lättare kaos med 
stora öppna ytor.

•	 Plats	för	sittmöbler,	teve	med	mera.

•	 Plats	för	dator	(alternativt	i	sovdelen).

Köksdel

•	 Utrustat	som	ett	vanligt	kök	för	en	persons	hushåll.	 
Dagsljusbelyst.

•	 Skåpsinredning	med	plats	för	uppmärkning.	Särskilt	viktigt	i	
köket på grund av den centrala roll matlagning, diskning med 
mera har i dagliga aktiviteter.

•	 Täta	luckor,	som	inte	är	av	glas.

•	 Så	mycket	lådor	som	möjligt	i	stället	för	hyllor.	Det	ger	bättre	
överblick och underlättar att hålla ordning.

•	 Matt	kakel.

•	 Präglad	diskbänk.

•	 Utrustning	som	underlättar	att	hålla	ordning,	som	hushålls
pappershållare och hängare för torkhanddukar.

•	 Plats	för	matbord.
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Sovdelen

•	 Sovrum	eller	avskild	del	av	allrum.	Dagsljusbelyst.

•	 Bra	förvaring.

•	 Plats	för	uppmärkt	smutstvättsortering.	Kan	vara	i	korgar	
eller backar som rymmer den mängd tvätt som tvättmaskinen 
är disponerad för. Korgarna backarna kan vara placerade i ett 
skåp eller i badrummet. Lättåtkomligt och tydligt uppmärkt.

•	 Lugnt	läge	utan	yttre	störande	ljud	och	ljus.

Toalett, dusch och tvätt

•	 Normal	standard	med	wc,	handfat	och	dusch.

•	 Badkar	kan	vara	bra	för	den	som	inte	kan	duscha.

•	 Tvättrum	med	minst	plats	för	tvättpelare.	Även	tvättbänk	
är bra, om det ryms, eftersom tvättning är ett viktigt inslag i 
träningen. 

•	 Plats	för	smutstvättkorgar.	Eller	backar	i	tvättbänken.

•	 Matt	kakel.

•	 Markering	av	handfat	och	wc-stol.

•	 Belysning	som	inte	bländar.

•	 Bra	om	de	boende	kan	få	välja	till	badkar.

Övrigt

•	 Tillgång	till	djur	är	positivt.

•	 Det	kan	vara	viktigt	att	skapa	gemensamma	intressen	för	
personer som bor i gruppboende, naturligtvis på de boendes 
villkor.

•	 Bostad	relativt	nära	släkt	och	vänner	är	positivt.

•	 Personer med psykiska funktionsnedsättningar bör inte blandas 
med andra funktionsnedsättningar. Diagnoser ska passa ihop.
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Liten ordlista 

ADL-träning 

Aktiviteter för Dagligt Liv 
Träning av vardagliga aktiviteter som att tvätta och klä sig, 
bädda sängen, laga mat, diska etc.

Exekutiva funktioner 

Allt målinriktat beteende som styrs från den främre delen av 
hjärnan (frontalloben): 

•	 Förmåga	att	planera.	

•	 Förmåga	att	hejda	sina	(oönskade)	handlingar.	

•	 Anpassningsförmåga.	

Kognitiva funktioner 

De intellektuella funktionerna i vid mening som till exempel: 

•	 Tänkande.

•	 Förståelse.

•	 Problemlösande.

•	 Memorerande.

Legotillverkning 

Tillverkning av produkter sker på uppdrag av en oberoende 
beställare utanför det företag som sköter själva tillverkningen.
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Memo Bas 

En talande klocka med en stor och tydlig touchdisplay (pek
skärm) där alla inställningar görs direkt på bildskärmen. Talar 
om och visar hur mycket klockan är, om det är morgon, kväll 
eller natt, veckodag, år osv. Det går att lyssna på alla sina kom
mande påminnelser både direkt på klockan och på bärbara 
enheten. Förvarning av påminnelser kan fås genom ljud eller 
vibration. En öronsnäcka kan användas för att ta emot påmin
nelser.

Psykos – psykotisk 

En generell psykologisk term som används för ett mentalt till
stånd där verkligheten upplevs som förändrad. Personer som 
lider av psykos kallas för psykotiska och kan uppleva hallucina
tioner, vanföreställningar och visa upp personlighetsförändringar 
och tankestörningar.

Snoozefunktion 

Varje gång du stoppar alarmet ljuder det igen efter några  
minuter.

Somatisk 

Något som har ett samband med kroppen. En somatisk sjukdom 
är en sjukdom som sitter i kroppen och inte i psyket.
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Utformning av bostäder för personer  
med psykisk funktionsnedsättning

De flesta av oss tillbringar mycket tid i den egna bosta
den, därför är det viktigt att den fungerar så bra som 
möjligt. Många personer med psykiska funktionsnedsätt
ningar klarar sig bra i en vanlig lägenhet. Men ibland 
krävs särskilda anpassningar  
för att boendet ska fungera optimalt.

I den här skriften har vi samlat erfarenheter av hur ett 
boende bör utformas för personer med psykiska funk
tionsnedsättningar oavsett om man bor i eget  
eller särskilt boende. Skriften innehåller handgripliga 
råd och checklistor.

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum 
inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor 
med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet 
genom att medverka till bra och säkra hjälpmedel, en effektiv 
hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle. 

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och  
Sveriges Kommuner och Landsting.

Box 510, 162 15 Vällingby
Tfn 08-620 17 00
Fax 08-739 21 52
Texttfn 08-759 66 30
E-post registrator@hi.se
Webbplats www.hi.se         Best nr 09313
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