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Hur man uppnår ett gott bemötande av vuxna personer med olika slag av  
funktionshinder 

av 
Anders Dolfe  

psykolog och handledare inom Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen. 

Bokens innehåll: 
Människor med omfattande funktionshinder är fortfarande utsatta för orättvisor i vårt 
samhälle. Vi har ett gemensamt ansvar för att skapa ett samhälle i vilket alla kan leva bra liv 
med god livskvalitet. Många personer med omfattande funktionshinder behöver stora 
personalinsatser för att kunna uppnå väl fungerande vardagsliv. I detta stöd måste ingå att 
man får ett bra yrkesmässigt bemötande. Kunskaperna om det goda bemötandet uppnås till 
stora delar inifrån erfarenheterna i det vardagliga samspelet mellan personerna med 
funktionshinder och omgivningen. 

Boken är uppbyggd kring en kunskapspyramid bestående av ämnesområden som är 
nödvändiga att känna till och tillämpa då man som yrkesperson skall uppnå ett gott 
bemötande av personer med funktionshinder. Pyramidens kunskapsbas är den humanistiska 
människosynen. Den kompletteras av att alla i sina yrken måste vara medvetna om sina 
grundläggande värderingar och kunniga i etiska frågor då man uttrycker sig i en yrkesmässig 
hållning. Därefter beskrivs i boken människans normala utveckling liksom kriser och 
krisreaktioner man måste känna till för att förstå människor med funktionshinder och 
handikapp. Nätverken omkring personen med funktionshinder berörs. Boken handlar vidare 
om samtalsmetodik och om motivationsarbete, som skildras tillsammans med en beskrivning 
av de goda villkor/förutsättningar under vilka människor kan utvecklas och lära sig nya saker. 

Det yrkesmässiga bemötandet skall utföras med eftertanke, känsla och engagemang – det 
gäller att se, inrikta sig mot, lära känna och väl bemöta den unika människan bakom 
funktionshindret. Personlig assistans och dess förutsättningar beskrivs i ett särskilt avsnitt. 

Boken handlar vidare om hur bemötandet måste anpassas till vilket speciellt funktionshinder 
den enskilda personen har. I boken benämns vad man behöver ta hänsyn till och vad som är 
lämpligt bemötande vid utvecklingsstörning, autism, förvärvad hjärnskada, neurologiskt 
funktionshinder, epilepsi, omfattande rörelsehinder, psykiskt funktionshinder och 
beteendestörning. Alla byggstenarna i kunskapspyramiden måste användas och få 
sammansmälta väl till en helhet för att man skall kunna uppnå det goda bemötandet. 

Bokens olika kapitel avslutas med frågor genom vilka läsaren stimuleras att fundera över sina 
egna uppfattningar om innehållet i de olika bokavsnitten. Det går att använda boken som 
material i en studiecirkel. Boken vänder sig i stor utsträckning till personliga assistenter, 
personal i särskilda boendeformer, dagliga verksamheter och andra stödverksamheter åt 
personer med omfattande funktionshinder. Men stora delar av boken innehåller allmängiltiga 
kunskaper som är viktiga och nödvändiga att känna till och använda sig av vid bemötande av 
personer med olika slag av funktionshinder. 


