Sammanfattning, stöd till personer med funktionsnedsättning –
Lättläst
Lättläst sammanfattning av resultat från öppna jämförelser – stöd till personer med
funktionsnedsättning.
Regeringen har bett Socialstyrelsen att i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting
jämföra det stöd kommunerna ger till personer med funktionsnedsättning.
Det är första gången regeringen vill ha en sådan undersökning.
Socialstyrelsen har frågat personer som får stöd,
undersökt kommunernas webbplatser
och undersökt listor över hur många
som använder vissa läkemedel.
Undersökningen ska göra så att personer med funktionsnedsättning
får bättre stöd.
Socialstyrelsen har samarbetat med
Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna
och Famna som är en organisation för vård och omsorg.
Undersökningen kallas
Öppna jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård.
Här är en sammanfattning av vad
Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har kommit fram till.
Undersökning av kommunernas webbplatser
Det går ganska lätt och snabbt
att hitta information om stöd
till personer med funktionsnedsättning
på kommunernas vanliga webbplatser.
Nästan alla kommuner har information
om hur man kan ringa eller skriva till socialtjänsten
och om vilka olika slags stöd det finns.
Det finns också information
om hur man överklagar
på de flesta av webbplatser.
Information på lättläst svenska och teckenspråk
på kommuners webbplatser
Information på lättläst svenska
och teckenspråk finns det mindre av
och därför får många inte information
om vilket stöd de har rätt till
eller vem de ska prata med.
Det finns bara lättläst information
på mindre än var tredje kommuns webbplats.
Teckenspråk finns bara på
mindre än var femte webbplats.
Över hälften av kommunernas webbplatser
har information, som man kan lyssna på.

Hur kan personer med psykisk funktionsnedsättning
bestämma om det stöd de har?
Socialstyrelsen har frågat hur kommuner arbetar
för att personer med psykisk funktionsnedsättning
ska kunna vara med och bestämma om olika stöd.
Många kommuner har inte någon form
för att de som får stöd
ska kunna ge sina synpunkter på
hur kommunen sköter stöden.
Men det finns kommuner som ordnar möten med personer som får stöd
och deras föreningar.
De har brukarråd med personer som får stöd
eller anställda personer som arbetar med detta.
Kommuner kan också fråga personer som får stöd
och på så sätt få veta vad de tycker.
Information till personer med psykisk funktionsnedsättning
Hälften av kommunerna har inte tryckt information
eller information på sin webbplats
som är till för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Bostäderna enligt socialtjänstlagen
Socialstyrelsen har jämfört kommunernas särskilda boenden
som socialtjänsten ansvarar för.
Hälften av kommunerna har bostäder
så som reglerna säger,
där man kan laga mat, duscha eller bada.
Läkemedel
Socialstyrelsen har jämfört
hur mycket läkemedel mot ångest, svårt att sova
och andra psykiska problem,
som personer med utvecklingsstörning
eller autism använder.
Socialstyrelsen har jämfört alla län
och jämfört alla stora kommuner
och det är stora skillnader.
Fyra till tolv procent av alla
med utvecklingsstörning eller autism
använder läkemedel mot psykiska problem.
En procent av alla andra i landet använder sådana läkemedel.
Om man använder många läkemedel mot psykiska problem
kan man få andra sjukdomar och problem
och man kanske inte får rätt behandling.

Vill du veta mer?
Ring eller skriv till Marie Lissäng
telefon 08-452 79 89 e-post: marie.lissang@skl.se

