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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund Downs syndrom orsakas av en kromosomrubbning och är den vanligaste orsaken 

till psykisk utvecklingsstörning i Europa. Personer med Downs syndrom står inför flera 

hälsorisker. Kromosomrubbningen innebär en ökad risk för obesitas, hjärt- och kärlsjukdomar 

och diabetes. Dessutom kan förståndshandikappet leda till svårigheter att göra hälsosamma 

matval.  Personer med Downs syndrom har rätt till personlig assistens enligt lagen om stöd 

och service. Där framhålls att brukaren har rätt till självbestämmande och att tillförsäkras 

goda levnadsvillkor. 

Syfte Att genom intervjuer utforska och beskriva personliga assistenters åsikter och 

funderingar kring kost, motion och autonomi hos personer med Downs syndrom. 

Metod Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem personliga assistenter till brukare 

med Downs syndrom.  Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. De spelades 

in med diktafon och ljudupptagningen transkriberades ordagrant och delades in i 

meningsbärande enheter som efter genomläsningar kodades och sedan kategoriserades.   

Resultat Informanterna upplevde ett stort ansvar för sina brukare. De ansvarade för 

livsmedelsinköp, matlagning och uppmuntrade till motion. Brukaren hade ett stort inflytande 

över sitt liv och kunde påverka val av livsmedel samt frekvens och storlek av måltider. 

Informanterna upplevde en konflikt mellan brukarens hälsa och rätt till autonomi och detta 

ledde till frustration och osäkerhet. 

Slutsats Studien visar att de personliga assistenterna har ett stort ansvar för sina brukare och 

befinner sig i ett svårt dilemma där brukarnas rätt till autonomi kommer i konflikt med hälsan. 

Studien visar också att de personliga assistenterna önskar ett forum för meningsutbyte och 

mer kunskap kring kost och hälsa. 



 
 

ABSTRACT 

Background Down’s syndrome is caused by a chromosomal defect and is the most common 

cause of mental disabilities in Europe. People with Down’s syndrome face many health 

related risks. The chromosomal defect increases the prevalence of obesity, coronary heart 

disease and diabetes. The mental retardation makes it difficult to make healthy food choices. 

People with Down’s syndrome have a right to personal assistance according to the law of 

support and service. It regulates the right to autonomy and quality of life.  

Objective Through interviews explore and describe personal assistants’ opinions and 

thoughts regarding food, exercise and autonomy in persons with Down’s syndrome  

Method Semi-structured interviews were preformed with five personal assistants of people 

with Down’s syndrome.  The interviews were analyzed with qualitative content analysis 

methods. The interviews were recorded using a dictaphone and the recordings were 

transcribed word for word and divided into meaning units. These units were then coded and 

categorized after several read throughs. 

Result The informants felt a great responsibility for the client. They were responsible for the 

choice, purchase and preparation of food items and to promote physical activity. The client 

had a high level of authority over their own life and could influence the selection of food 

items and the frequency and size of meals. The informants felt there was a conflict between 

the client’s health and the right to autonomy. This led to frustration and insecurence.  

Conclusion The study shows that the personal assistants have a great responsibility for their 

clients and are caught in a dilemma where the clients’ right to autonomy is in conflict with the 

clients’ health. The personal assistants express a wish for a forum where they could share 

opinions and knowledge in the areas of food and health.  
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1 BAKGRUND                                                                                                                                        
 

Downs syndrom (DS) är en medfödd kromosomdefekt orsakad av en extra kromosom 21 (1, s 

20). Det är den vanligaste genetiska orsaken till psykisk utvecklingsstörning i Europa (2, s 15) 

och kan variera från mycket lindrig till grav störning (1, s 39). Incidensen för DS i Sverige är 

ett barn per 800 födslar (1, s 23). Siffror från 2002 visar att det finns mellan 3500-5000 

personer med DS i Sverige (3). 

  

De med DS tillhör en särskilt utsatt grupp när det gäller överviktsproblem och obesitas (4, 5, 

6). Studier har visat en prevalens av obesitas hos personer med DS på mellan 20-43 % (7,8). 

Detta kan jämföras med övriga befolkningen där prevalensen av obesitas är 10 % (9). 

 

I och med den höga prevalensen av övervikt och fetma hos de med DS finns en ökad risk för 

hjärt- och kärlsjukdomar (10), typ 2-diabetes (11) och cancer (12). Utöver detta innebär 

kromosomrubbningen i sig en ökad risk för vissa sjukdomar (7, 13) såsom hjärtsjukdomar (7, 

13,) och typ 1 diabetes (14).  Studier har visat en tiofaldig ökad prevalens av typ 1-diabetes 

hos DS jämfört med övriga befolkningen (14) samt en tiofaldig ökning av dödlighet i denna 

sjukdom (13). Syndromet innebär även en högre infektionskänslighet (1, 13, 15).  

 

Orsaken till den höga prevalensen av fetma beror delvis på att personer med DS har sämre 

genetiska förutsättningar (16, (sammanfattat i17)). En studie visade att obesa kvinnor med DS 

hade lägre nivåer av det aptitreglerande hormonet leptin än andra med samma BMI (16). 

Personer med DS har dessutom en generellt lägre ämnesomsättning än övriga befolkningen 

(sammanfattat i (17)). Orsaken till detta beror bland annat på att personer med DS har en 

högre prevalens av hypothyreos (1, s 67, 2, s 62-63, 7).  

 

Ytterligare en orsak till den höga prevalensen av fetma kan vara en stillasittande livsstil (18). 

En studie visade att 80-93 % av personer med psykisk utvecklingsstörning var fysiskt inaktiva 

jämfört med 53-64 % av den övriga befolkningen. Personer med DS har en högre 

oxidationshastighet och ett snabbare åldrande (19). Motion har visat sig minska 

fettoxidationen (19, 20) och öka antioxidativa processer hos vuxna med DS (21). Signifikanta 

förbättringar av kardiovaskulär hälsa har redovisats hos vuxna med DS som utfört fysisk 

aktivitet (22, 23).  

 

Även graden av självbestämmande (autonomi) kan vara en påverkande faktor vid övervikt 

och fetma hos personer med DS. Studier har visat att personer med psykisk 

utvecklingsstörning som har en hög grad av autonomi utsätts för större hälsorisker än 

befolkningen i övrigt (4, 6). En studie visade att 56 % av de mer autonoma personerna med 

psykisk utvecklingsstörning var överviktiga jämfört med 24 % av de mindre autonoma (4).  

Svårigheter att göra hälsosamma matval har i flera studier, både på personer med DS och på 

andra förståndshandikappade visat sig leda till nutritionella problem (4, 18, 24). En studie på 

psykiskt utvecklingsstörda i olika boendeformer visade att 93 % åt en ofullständig kost och att 

78-84 % åt otillräckligt av frukt och grönsaker (18). 

 

Personer med DS har rätt att få personlig assistans (25). Personlig assistent är en relativt ny 

yrkesgrupp som vuxit fram på arbetsmarknaden då LSS, lagen om stöd och service, vann laga 

kraft 1994. Alla personer med DS omfattas av LSS och målet med denna lag är att den 

enskilde (brukaren) ska ges möjlighet att leva som andra och att brukarens autonomi 

respekteras. Personliga assistenter kan uppleva svårigheter kring hanteringen av brukarens 

autonomi (26).  Det kan uppstå ett dilemma där assistenten måste välja mellan brukarens 
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autonomi eller hälsa (27, s 176). En rapport sammanställd av regeringen visade att assistenter 

kände en osäkerhet och ett behov av ytterligare kunskaper kring sin yrkesroll (28). 

 

Personer med DS står inför flera hälsorisker kopplat både till kromosomrubbningen och till 

förståndshandikappet. Assistenten har ett stort ansvar för att hjälpa och stötta brukaren till 

hälsosamma val och samtidigt ta hänsyn till brukarens autonomi. Det är därför av intresse att 

utreda hur assistenten resonerar kring brukarens kost och motion i förhållande till autonomin. 

 

 

2 SYFTE 
 

Att utforska och beskriva personliga assistenters åsikter och funderingar kring kost, motion 

och autonomi, hos personer med DS. 

 

 

3 METOD 
 

Studien avsåg att kartlägga personliga assistenters åsikter och funderingar så därför användes 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer, det vill säga ämnesområdena var förbestämda men 

nya frågor formulerades efterhand. Genom denna intervjuform var författarna inte bundna till 

ett färdigt material utan nya intressanta tankegångar kunde följas upp (29, s 65).  

 

3.1 Informanter  
 

Fem informanter rekryterades via ett strategiskt urval (29, s 71). De utvalda informanterna var 

personliga assistenter vid olika särskilda boenden i en norrländsk kommun. För att kunna 

inkluderas krävdes att den potentielle informanten var personlig assistent åt en eller flera 

brukare med DS och att brukaren var vuxen, definierat som 18 år eller äldre. Brukaren fick 

inte ha multipla syndrom eller handikapp då detta hade gett en annan bild av problemet än det 

som studien avsåg att undersöka.  

 

Kontakt söktes med potentiella informanter genom att kontakta vårdföretag och 

gruppboenden i den aktuella kommunen. Kontakten med dessa togs via telefon. Dessutom 

kontaktades potentiella informanter, som uppgivit det aktuella länet som verksamhetsområde, 

via funktionen för privata meddelanden på internetforumet www.assistent.se. Fyra 

informanter rekryterades via telefon och en via internetforumet. 

 

3.2 Intervjun  
 

Intervjuerna genomfördes hösten 2009 under en veckas tid med fem informanter. Intervjuerna 

genomfördes i fyra fall genom arbetsplatsbesök och i ett fall genom att informanten uppsökte 

universitetet. Båda författarna genomförde enskilda intervjuer där en informant och en 

författare närvarade vid intervjutillfället. Intervjumodellen var semistrukturerad och för att 

standardisera intervjun så konstruerades en intervjuguide (Bilaga 1) som innehöll 

övergripande teman med tillhörande specifika frågeställningar och reflektionsområden (30, s. 

20). Intervjuerna pågick till dess att både intervjuaren och den intervjuade ansåg att all 
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relevant information var uttalad. Intervjuerna varade mellan 45-60 minuter och spelades in 

med hjälp av en diktafon.  

 

3.3 Analys 
 

De genomförda intervjuerna transkriberades verbatimt. Outtalad information, gester och 

kroppsspråk som ansågs meningsbärande placerades inom hakparantes. Den transkriberade 

texten genomgick kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim (31). Först gjordes flera 

enskilda genomläsningar av författarna för att få en uppfattning av helheten. Efter 

genomläsning valdes meningsbärande enheter ut för vidare analys som kodades i 

datorprogrammet MAXQDA2007 (VERBI GmbH) med innehållsbeskrivande nyckelord. 

Kodningen gjordes av båda författarna enskilt för att säkerställa att alla meningsbärande 

enheter inkluderats och sedan ytterligare en gång gemensamt så att enheterna fick koder enligt 

samma struktur. De kodade meningarna genomlästes flera gånger av båda författarna för att se 

mönster inför konstruktionen av kategorier. Koderna sorterades in i tre kategorier som var 

ömsesidigt uteslutande (Bilaga 2). Det kategoriserade materialet genomlästes av båda 

författarna enskilt och sedan gemensamt. Därefter analyserades det kategoriserade innehållet 

och särskilt intressanta citat valdes ut.  

 

3.4 Etiska reflektioner 
 

Vid uppsökningstillfället erhöll informanterna muntlig information om hur intervjun skulle gå 

till och vilka rättigheter de hade (30, s 106). Informanterna informerades om att deltagandet 

var frivilligt, att de kunde välja att avbryta när de ville under intervjuprocessen, att alla frågor 

var frivilliga att besvara och att all information skulle behandlas konfidentiellt. Denna 

information delgavs även skriftligt som ett följebrev vid intervjutillfället och som 

informanterna uppmanades att behålla (Bilaga 3). Ett etiskt dilemma som beaktades var att 

informanterna skulle lämna information om sin brukare och dennes situation och att detta 

skedde utan brukarens samtycke. Det beaktades även huruvida informanterna skulle kunna 

uppleva det som att deras kompetens ifrågasattes under intervjun. Det bedömdes att intervjun 

var berättigad då det var informanternas åsikter och funderingar som skulle avhandlas samt att 

all data skulle behandlas konfidentiellt. Frågorna ansågs relevanta för studiens syfte och 

informanterna var informerade om att de inte behövde besvara alla frågor. Vid studiens avslut 

raderades de inspelade ljudfilerna och det transkriberade materialet destruerades. 

 

 

4 RESULTAT 
 

Informanterna bestod av fem personliga assistenter yrkesverksamma i en norrländsk kommun. 

Fyra av dem assisterade brukare som bodde i gruppbostäder i egna lägenheter. Dessa brukare 

hade tillgång till personal och assistans dygnet runt men levde relativt självständiga liv. De 

hade möjlighet att åka in till staden på egen hand, de åt ofta själva i sina lägenheter och hade 

möjlighet att bjuda över vänner.  En informant assisterade en brukare som bodde hemma med 

sina föräldrar och hade assistenter i hemmet. Brukarna deltog i daglig verksamhet på 

vardagarna. Detta är en arbetsliknande sysselsättning för förståndshandikappade som regleras 

i § 9 i LSS. ”rätt till meningsfull sysselsättning”.  
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Informanterna upplevde ett stort ansvar för brukaren. De stod för livsmedelsinköp, matlagning 

och uppmuntrade till fysisk aktivitet. De var även skyldiga att uppmärksamma förändringar i 

vårdbehovet. Så länge brukaren inte led av andra sjukdomar så gjordes inga regelbundna 

hälsokontroller.  Förutom att informanterna skulle ta hänsyn till brukarens hälsa skulle även 

dennes autonomi respekteras. 

 

4.1 Informanternas kunskapsnivå och osäkerhet i yrkesrollen  
 

Utbildningsbakgrunden hos informanterna varierade mycket. Den sträckte sig mellan en kurs 

på två halvdagar till fleråriga vårdutbildningar. Arbetslivserfarenheten varierade mellan 2,5 år 

till 25 år. Ingen av informanterna ansåg sig ha någon kostutbildning utan utgick från sig själva 

och sin erfarenhet vid matvalen till brukaren. Samtliga önskade att de skulle få mer 

information kring kost och hälsa. Två av fem informanter hade tillsammans med brukarna fått 

träffa en dietist vid ett tillfälle men de ansåg att det behövdes kontinuerlig uppföljning om 

informationen ska vara till någon nytta.  Budgetskäl angavs ofta som en anledning till att det 

inte fanns utrymme för fortutbildning. 

Ja jag skulle gärna veta mer om det [kost] faktiskt och det vet jag att hon jag jobbar med nu 

skulle vilja veta mer, för att om man inte vet så kan man bara chansa och då kan det ju bli 

egentligen helt tvärt om.  

 

Informanterna uttryckte en ambivalens kring sina skyldigheter och brukarens rättigheter och 

ville gärna ventilera detta.  

 

…man vill ju att de ska må bra, och vi ser ju lite mer långsiktigt. Vi vill ju inte att du 

ska få diabetes och hjärt och kärlproblem o såna saker, med samtidigt de har ju rätt 

att bestämma, så att, de e ju en svår balansgång. … Ser jag att, nu blir du riktigt sjuk 

av det här, då måste vi få styra upp det. Men annars, vi får komma och stötta och vi 

försöker va delaktiga och ge goda råd..men… 

 

 

4.2 Brukarens kostförhållande och motionsvanor 

 

En stor del av brukarens dag kretsade kring mat. Problem som ofta nämndes var dålig 

mättnadskänsla, dålig uppfattning om portionsstorlekar och en vilja att äta titt som tätt. 

…det känns inte som att den där mättnadskänslan infinner sig riktigt utan man äter bara…ja 

de är nog så för flera stycken känns det som. Om man äter tillsammans åså, då känns det som 

att ” men gud, vad ryms det i din lilla mage egentligen? ” 

 

Samtliga informanter uppgav att de försökte anpassa maten så att den blev nyttigare genom att 

använda mindre smör, mer grönsaker och fullkornsprodukter, men förklarade samtidigt 

problemet med att brukaren kunde säga nej eller lämna kvar denna mat på tallriken. Brukaren 

föredrog pizza, pannkaka, tacos och paj och följaktligen var det ofta detta som inhandlades.  
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 Fyra av fem informanter uttryckte att deras brukare hade problem med övervikt.  

 

…så det är hon ju [överviktig], men det är ju dom flesta Downs Syndromare sen 

också? så jag har då aldrig träffat någon som varit väldigt liten, som inte varit under 

20 då. Alla skulle ju må bra av att kanske gå ner några kilo men det är väl ett par 

stycken som är…[visar stor kroppshydda med armarna]” 

 

Informanterna trodde inte att brukaren reflekterade kring varför man skulle äta nyttigt utan om 

detta skedde så var det för att imitera andras beteenden. Brukaren kunde t.ex. inspireras av TV 

och personalens agerande. En brukare ville börja äta enligt en känd TV-profils 

kostrekommendationer och en annan brukare började äta mindre en period då en av 

assistenterna bantade. Informanterna uppgav att brukarna var påverkningsbara men att 

informationen behövde vara kontinuerlig. Två informanter tog upp att deras brukare fått 

dietistinformation vid ett tillfälle och att denna tagits emot positivt. Däremot hade 

kostinformationen snabbt glömts bort och brukaren hade inom loppet av någon vecka återgått 

till gamla vanor.  

 

Alla informanter ansåg att det var viktigt att brukarna rörde på sig. Däremot skilde sig 

ambitionsnivån och kunskapen åt mellan informanterna. Samtliga av brukarna motionerade 

regelbundet men intensiteten och frekvensen varierade. Av de fem informanterna uppgav fyra 

att deras brukare promenerade minst en timma varje dag. En brukare cyklade nästan varje dag 

samt gick på gymnastik tre dagar i veckan och två andra gick på vattengymnastik och dans. 

Motivationen hos brukarna varierade starkt. Några brann för aktiviteterna medan andra 

behövde motiveras. Och det här med motion [tystare röst] det är ju nästan att du får tvinga 

dom, du får säga att ” nu går vi och så får vi äta sen”. Och dom ” men måste vi gå så långt” 

och ja säger ”nu ska vi gå lite fortare” och de ” men vafför då”. [skratt] 

 

Hon älskar att cykla, hon har en side by side cykel, cyklar nästan varje dag…å bada gör hon 

jättegärna…Vi kör ganska mycket träning, mycket rörelse. 

 

4.3 Kostrelaterad konflikthantering 
 

Informanterna ansåg att deras brukare var vuxna individer med rätt till autonomi. De ansåg 

dock att begåvningshandikappet kunde leda till att beslut baserades på ögonblicklig känsla 

och impuls, och utan uppfattning av konsekvenser. Informanterna upplevde ofta en konflikt 

mellan brukarens önskemål och vad de själva ansåg vara bäst för brukaren. Mutor, 

distraktioner och argumentation var några av metoderna som användes för att få brukaren att 

ändra sin vilja. 

 

…men alltid … när man säger nej om saker tillexempel om man måste ta bort fika från 

bordet å hon vill äta upp alla fem kladdkakebitarna,  då är det ju inge roligt att vara 

den som tar bort dem när det är gråt och skrik å inte förstår varför …och då känner 

man sig ganska taskig ibland [skrattar till lite sorgset]…å försöka få henne på andra 

tankar så att hon väl kommer över det där och glömmer bort. Och sen får man ju själv 

försöka tänka[paus] hon skulle inte ha mått bra att äta upp en halv kladdkakeform 

utan jag gör det som är bäst för henne egentligen i slutändan…det är någonting man 

måste göra. 

 

Samtliga informanter uttryckte skuldkänslor och ambivalens när de kränkte brukarens 

autonomi, men valde ändå att ingripa då de ansåg att brukaren skulle må dåligt av sitt beslut. 
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Flera önskade att det fanns riktlinjer för hur de skulle hantera dessa konflikter. Två 

informanter uttryckte att de kände sig som tjatiga föräldrar.  

 

Nej, man går in ibland och så känner man sig jättedum [betonat] för att man styrt över deras 

liv så att säga, men man vill ju ändå bara…man är ju bara…det är för deras eget bästa. Men 

det är jättesvårt, så det kan ju bli konflikter där. 

 

Alla informanter uppgav att livsmedelsinköp gjordes tillsammans med brukaren i möjligaste 

mån. De försökte hjälpa brukaren att göra vad de ansåg var bra och varierande matval genom 

förslag och uppmuntran men ibland var de tvungna att gå in handgripligen för att begränsa 

eller hindra inköp av onyttiga livsmedel.  

 

 …hon ställer sig framför godishyllan så står hon och väljer ut och så tar hon något, en 

dubbeljapp eller någonting… så går det oftast bra att gå fram och säga : vi skulle inte köpa 

nå godis idag, vi skulle ju gå och köpa det här, och så lägger man tillbaka den. 

 

Det faktum att flera av brukarna levde i egna lägenheter innebar att de på egen hand kunde 

välja när, hur ofta och hur mycket de ville äta. En gång i veckan gjorde informanten, 

tillsammans med brukaren, matlådor för hela veckans middagar. Brukaren kunde dock själv 

välja att äta flera matlådor i anslutning till samma måltid. Tre informanter uttryckte viss 

frustration då de inte kunde påverka måltidssituationen. Brukaren hade dessutom möjlighet att 

efter förmåga göra egen mat, då det fanns kök i samtliga lägenheter.  

 

… Men sen är de ju jätteduktig på att sno ihop saker till sig själva också i lägenheten, 

[Skratt]…det kan ju vara chokladbollar i de största formaten [visar jätteboll med 

armarna] som de smaskar i sig. Ja, och det är ju så kul också för de vet ju precis vad 

vi tycker..” det är ju för ert eget bästa och …så de vet ju så väl att det inte riktigt är 

tillåtet det här men det är ju himla gott. ja, och ja menar det är ju inget man kan göra. 

Man halvler ju lite inombords” 

 

Informanterna uppgav att många brukare var förtjusta i godis och sötsaker och de fickpengar 

brukarna hade att spendera varje månad gick ofta till detta. Fika och mellanmål förekom 

frekvent vardag som helg. Vissa informanter använde sötsaker som muta när det skulle göras 

något brukaren inte tyckte var kul, men också i sammanhang där de ville vara snälla och göra 

brukaren glad. Flera av informanterna förklarade att fika var en viktig social företeelse för 

brukaren. 

 

 

5 DISKUSSION 
 

5.1 Metoddiskussion  
 

Genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer kunde vi följa upp nya och intressanta 

tankegångar utan att vara bundna till ett färdigt material som lätt kunde ha påverkats av vår 

begränsade förförståelse. Båda författarna saknade närmare insyn i assistentens vardag och i 

problematiken kring DS när intervjuguiden formulerades. Dessutom gav semistrukturerade 

intervjuer färre skillnader i stoffet mellan de olika intervjuerna och frågorna kunde utvecklas 

under intervjuernas gång. Urvalsmetod styrdes av tidstillgång, informanttillgång och 
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ekonomi. För att komma i kontakt med informanter som passade våra kriterier, gjordes ett 

strategiskt urval. En möjlig bias gällande urvalsmetoden var att enbart de som var intresserade 

av ämnet deltog. En möjlig bias gällande intervjuerna var att informanterna visste att 

författarna var dietiststudenter. Detta kan ha påverkat informantens uppgifter om både sig 

själv och brukaren. 

 

5.2 Resultatdiskussion  
 

Personliga assistenters förkunskaper varierar mycket (28). Våra informanter upplevde en brist 

på utbildning och kompetensutveckling samt brist på fastslagna rutiner och tydlighet från 

ledningen.  Personliga assistentens osäkerhet i yrkesrollen och behov av mer kunskap stöds 

även av regeringens sammanställda rapport av assistentyrket (28). Informanternas kunskap 

om brukarens hälsorisker skulle kunna ökas med riktade utbildningssatsningar. Även brukaren 

skulle kunna tjäna på att få utbildning då informanterna uppgav att deras brukare var 

påverkningsbara. Däremot behöver informationen vara kontinuerlig då den snabbt glöms bort. 

Regelbundna dietistbesök med praktiska inslag tror vi skulle kunna förbättra brukarnas 

hälsosituation. 

 

Informanterna hade ett behov av att ventilera tankar och dilemman men i nuläget fanns inget 

system för detta.  Vi anser att det behövs ett forum för att åstadkomma en gemensam grund 

och en konsekvens i handlingar.  Detta skulle kunna ske genom t.ex. arbetsplatsträffar.   

 

Det förekom inga regelbundna hälsokontroller för brukarna utan det var informanternas 

ansvar att uppmärksamma när behov uppstod. Informanterna uttryckte en osäkerhet kring 

detta faktum och vi tror att risken finns att vård inte sätts in i rätt tid.  En studie har betonat att 

läkare inom primärvården är i behov av specialisthjälp för att kunna ta sig an de specifika 

hälsobehov som personer med DS har (32). Med bakgrund av att personer med DS står inför 

specifika hälsorisker (16) anser vi att det är viktigt med förebyggande hälsoscreeningar för att 

tidigt upptäcka eventuella hälsoproblem. Detta kan minska sjukligheten och förbättra hälsan 

och livskvalitet hos personer med DS. 

 

Motion förekom frekvent vilket är viktigt dels med tanke på att flera av brukarna ansågs 

överviktiga och dels för att syndromet innebär en långsammare ämnesomsättning och därmed 

en ökad risk för obesitas (4, (sammanfattat i (17)). Betydelsen av brukarnas motion förstärks 

med bakgrund av att motion kan minska oxidationen och förbättra den kardiovaskulära hälsan 

hos personer med DS (20, 22).  

 

Informanterna uppgav att brukaren kunde ha ett ohälsosamt kostförhållande, där dålig 

mättnadskänsla och en förkärlek för sötsaker var vanligt förekommande. Med tanke på risken 

med övervikt och dess följdsjukdomar samt den ökade risken för infektioner och ökad 

oxidationshastighet hos personer med DS anser vi att en sund kosthållning rik på 

antioxidanter är viktigt.  Informanterna uppgav att brukarna föredrog en kost rik på snabba 

kolhydrater men fattig på grönsaker. Vår studie tillsammans med tidigare studier visar att 

personer med begåvningshandikapp kan behöva hjälp för att göra sunda kostval, annars 

tenderar kosten att bli fattig på frukt och grönt (18). Brukarna i vår studie hade ett stort 

inflytande över sin kost. En ökad grad av autonomi medför större hälsorisker hos personer 

med förståndshandikapp (4).  

 

Enligt LSS ska brukaren ha rätt till hjälp och stöd för att få goda levnadsvillkor, samtidigt som 

denne ska hjälpas och stödjas till självständighet och till att ta egna beslut (25). Informanten 
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ska ha brukarens bästa för ögonen, både kort- och långsiktigt och detta kan vara svårt att 

förena. Informanterna uttryckte en osäkerhet och ambivalens kring hanteringen av brukarens 

autonomi. De tog ofta hänsyn till brukarens autonomi gällande matval men var samtidigt 

engagerade i brukarens hälsa och ingrep ibland med antingen mutor, distraktioner eller 

argumentation då de trodde att brukaren skulle må dåligt av sitt beslut. Detta kunde dock leda 

till att assistenten fick dåligt samvete.  

 

Assistenterna stod inför ett dilemma som har beskrivits i en modell av Ole Petter Askheim 

(27, s 167) och demonstreras i Figur 1.  Assistenten pendlade mellan brukarens rätt till 

självbestämmande och ansvaret för den osjälvständiga människan (brukaren). Valde 

assistenten att respektera brukarens rätt tills självbestämmande kunde risken bli att assistenten 

försummade brukarens hälsa. Om assistenten istället tog ansvar för den osjälvständiga 

människan riskerade det att bli ett övergrepp mot brukarens autonomi.  

 
Figur 1. Assistentens dilemma. Översatt från: Fra normalisering til empowerment, s 176 (27). 

 

 

6 SLUTSATS 
 

Studien visar att de personliga assistenterna har ett stort ansvar för sina brukare och befinner 

sig i ett svårt dilemma där brukarnas rätt till autonomi kommer i konflikt med hälsan. Studien 

visar också att de personliga assistenterna önskar ett forum för meningsutbyte och mer 

kunskap kring kost och hälsa. 
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Intervjuguide 

Tidigare erfarenheter 

Hur länge har du jobbat som assistent? 

Hur många har du arbetat med? 

Huvuduppgifter? 

Utbildning? 

 

Autonomi 

Vem bestämmer vad brukaren ska äta? 

Vad påverkar livsmedelsvalen?  

Vem köper in livsmedel? Vem lagar?  

Färdiga matsedlar eller individuella? 

Portionsstorlekar? Får brukarna bestämma dessa själv? 

Väljer du tiderna eller gör brukaren det?  

Restriktioner? Vad utesluts, minskas på? Varför? 

Alkohol, cigaretter? Restriktioner på detta?  

Etiska problem? I vilka situationer? 

Hur långt tillåts självbestämmande? Var sätter du gränserna?  

 

Informantens reflektioner 

Uppstår problem kring maten? Vilka? Hur hanteras det? 

Faktorer i brukarens beteende som kan påverka hälsan? 

Modet? Utseende? Smakupplevelse? Reklam? 

Vad skulle kunna förbättra situationen? 

 

Förebyggande åtgärder 

Görs förebyggande åtgärder för att minska risken för komplikationer? 

Hur ofta kontrolleras hälsan? 

Har du fått information om brukarens hälsostatus från tidigare hälsoundersökningar?  

Har du fått några kostrekommendationer? 

Motion/ fysisk aktivitet? 

Deltagande i aktivitet? 

Gruppaktiviteter? Hur ofta? 

Andra hälsofrämjande åtgärder? 

Möten ang. problem o hur man ska lösa? 

 

Hälsokunskap hos brukaren 

Har brukaren fått någon inf om hälsa? Vilka inf källor? 

Har brukaren kunskap om de risker som deras syndrom innebär?  

Reflekterar brukaren något över sin vikt? 

Utrycker brukaren tankar kring sin hälsa, sitt utseende? Ideal? 

 

Hälsokunskap hos informanten 

Har du fått någon information om hälsoaspekter? Vilka inf källor? 

Har du kunskap om de risker som DS innebär? 

 

Information om brukaren 

Hur ser brukarens anhöriga på brukarens vikt och hälsa? 

Brukarens hobbys? 
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Ekonomi 

Ekonomi- vad spenderar brukaren sina fickpengar på? 

Hur fungerar finanserna? Finns det pengar över till aktiviteter? 

Är det förutbestämt vart pengarna ska gå? 

 

Något annat du skulle vilja berätta? 

Får vi återkomma om det skulle dyka upp några frågor under arbetets gång? 
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Kategorier och koder 
 

Kostrelaterad 

konflikthantering 

 

 Ätande mellan 

måltiderna 

 Assistentens 

påverknings- 

möjligheter vid 

livsmedelsval 

 Brukarens 

påverknings- 

möjligheter vid 

livsmedelsval  

 Konflikthantering 

 

Förkunskap och 

utbildningsbehov 
 

 Har utbildning 

 Saknar utbildning 

 Önskar mer utbildning 

 

Riskbeteenden och 

övriga hälsopåverkande 

faktorer  

 Brukarens syn på sin 

hälsa 

 Brukarens 

riskbeteenden 

 Brukarens motion 

 Assistentens 

hälsostrategier och 

bevekelsegrunder 
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Assistentens tankar kring sin yrkesroll och reflektioner kring kost 
motion och hälsa hos brukare med Downs syndrom 

 

Hej! 

Du erbjuds delta i en intervju kring Downs syndrom där vi har för avsikt att undersöka assistentens 
tankar kring sin yrkesroll och reflektioner kring kost, motion och hälsa hos brukaren. Studien 
genomförs som en del av vårt examensarbete vid institutionen för kostvetenskap på Umeå 
universitet.  Intervjun kommer att spelas in och beräknas ta ca 1 timma. Deltagandet i den här 
studien är helt frivilligt och du avgör själv om du vill besvara en fråga eller avstå. Du kan när som 
helst välja att avsluta ditt deltagande utan att förklara varför du önskar det. Allt insamlat material 
kommer att behandlas konfidentiellt. Inga namn på individer eller platser kommer att återges i 
arbetet och ljudupptagningarna kommer att förstöras efter att studien avslutats. Allt material 
kommer att kodas. Om det är något kring den här studien och ditt deltagande som är oklart så är det 
självklart bara att fråga. 

Tack på förhand! 
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