Erfaringer fra Fokus-stiftelsen i Sverige

•

BOFORM SOM
LEDD I AnFIRING
Av professor dr. med Sven Olof Brattgard,
Handikappforskningen

Professor BrattgAni er den drlvende kraR I SUflelsen Fokus i Sverige. Fokus ble oppreUet I 1964,
moo formAl AskaITe bollger til sterkt funksjonsbemmOOe unge, i aJderen 16-40 Ilr. Det dreler seg om
mennesker som enlen bar tUbrokt sitt IIv I en InsUtusjon, eller bar bodd hjemme hos foreJdre eJler
andre p4rllrende og bliU pleid av dem til vOksen
alder.
I 1968 ble de fllrsle FOKUS-boligene tIItt I bruk i
Kalmar. Siden er anlaJlet okt til et par hundre, fordelt pA en rekke sleder I Sverlge. Eller endel Ars
proving og feiling har stiRelsen funnet from til
denne formen: I~IS leiligbeler (de ncsle for ensIIge), Innposset I en vanllg bebyggelse, og fortrlnnsvis I eller nlEr et forretnlngssenler.
Boligene er supplert med fellcs frilidslokaJer og
moo et vaktrom. En tre-roms leiligbet bllr satt av III
fellesformAl. Fokus-beboerne er nile sIl slerkt funksjonshemmet at de er 3vhenglg av dognet-rundtservice (f.eks. Ii bli snudd I sengen om naUen).
Likevel dreler det seg om en boform, ikke om
Institusjoner. Beboerne kan fro for av vlEre passive
elIer uselvstendlge, eUer en oppvekst I fullslendig
8vhengighet av hjelp til daglige &illrernAl. Derfor er
sosiaJ rehabllitering (om man vii: aUfllring til uavbeDglgbet) et viktlg mAl med Fokus-boformen.

F~r man setter i gang boligbygglng for funksjonshemmede, mll inilialivlakeme vrere bell klare
over mlllseuingen: Vii man g{l inn for l\ bygge
varige Iivstidsboliger eller vii man bygge boliger
som skat gj~re tjenesle j en lidsbegrensel fase av
en rehabilileringsprosess? Graden av inlegrasjon i
del vanJige boligmllj16el kan avhenge av del vatg
som her blir lruffer. cLivSlldsboliger_ md vlEre
besl mulig iOlegrert I del vaolige bollgmIU¢el.
mens kortlidsboliger kan vlEre preget av en viss
segregasjon.
Om boligens fysiske ulforming innskrenkel professor Brattgllrd seg Iii A peke pll belydningen av
al loalettrom og kj16kken gj16res slore nok og blir
riklig proposjonert. Disse r~mmene er allfor smll i
vanlige leiligheler - ikke bare fra rulleslolbrukernes synspunkt. NlIr del gjaldl ulformingen for
¢vrig og den alminnelige lilgjengelighel, visle foredragsholderen Iii de krav sam var ulviklcl bddc i
Sverige og i Norge (ved NBIl, og sam hnn gikk ut
fra al tilh¢reme kjenle.
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Foredragsholderen 10 uekt po at man ikke ensidig malle samle oppmerksomheten om dell /ysiske urforming au se/ue boligen. mell i like hpy
grad matte interessere seg for bo/igens beliggellher - bade geografisk og sosialt. Sa uidr mulig
bpr man klargjpre Iwilke ml/ligherer beliggenheren
gir beboerne til a komme i arbeid. fa sosiale kOIltakrer og dyrke friridsillleresser. Hall fremheuer i
del/Ill' forbilldelse betydl/ingell au ell effekriv
-ferdtjelleste» - transporttjellesre.
Hvor maDge leiIigheter pA ell sted?
Del er en fordeJ hvis en gruppe slike leiligheler
kan bli plassert nrer el bydelssentrum e.l. Celebral-Parese-forenlngens lelligheler pfl Hovseler
har - fra delle synspunkl sell - en god bellggenhel, selv am det Slore anlall handikaplelligheler i
samme h¢ye blokk er uheJdig. eller svenske erfnringer.
Gruppen b¢r ikke vrere for slor - 10 leiligheler
for handikapede i en boligblokk eller el boligomrnde med 50 vanlige leiligheler anses 1I vrere
passe. 10-15 boliger synes samlldlg 1I vrere minimum for 1I oppnll rasjonelle vnklordninger for
cd¢gnel-rundt»-servlce.
Wijk-sliftelsen i G~leborg plnnla I sin tid el
rekkehusomrnde hvor del opprinnelig var meningen a broke forholdslallel 50-50 mellom hand ikappede og andre beboere. Del ble dog III slull
bortimol 100 % haodikapleiligheter.
Selv om boligene I seg selv var gode. ble milj~
forholdene ikke tilfredsslillende og ¢nskel om 1I
nylle ulbredl. Da har man hall bedre erfaringer
med leiligheler plassert i h~ybJokker med heis en handikapleilighel pll hven elosjeplan omgiu av
vanlige leiligheler.

FeileslokaleDe
Til 1I begynoe med bygde man forskjellige typer
fellesrom i Fokus-anleggene. F~rsl rom for gymnaslikk og fysiolerapi. De ble brukl i den f¢rsle
liden eller innnYllingen. men senere fnnl beboerne
veien Iii sl¢rre inslitusjoner i eller utenfor strr6kel.
og de lokate rommene ble sldende lomme. En lignende erfaring hadde man ndr del gjaldl felles oppholds- og m¢teloknler. Ogsll de ble fori sldcnde
lomme, srerlig hvis de bnre var beregncI pll fI gi

Kjokkcn mil ..skreddersys".

Fra et orgallisasjollsmessig synspunkt kan dell
service S011l ma ytes fimksjollshemmede deles i to
kategorier. Dels en kontinuerUg dagUg service
som ytes dpgnet rllndt av et stedstilknyttet personale. dels en mer leilighetsvis service som kan
ytes av et persorwle S011l kommer utenfra - i
Sverige av dell kommtmale «ltemtjiinsten. som vel
svarer til var ",hjemmehjelp. oc .. hjemmesykepleie».
Det stedlige personale rna Ita ti/hold i - og
kllll1le tilkalles fra - et «jollrrom» (vaktrom) i
bygningen eUer ml!romriidet. Mall har imidlertid
hpstet den erfari"g at beboeme og personalet bpr
bo atskilt, ikke under samme tak.
Botilbud ag servicenivd

plass til de handikappede beboerne. De ble hyppigere brukt hvis de kunne rom me beboeme i he Ie
boligblokken, og hyppigst hvis de ogs", kunne [a
imOl folk fra str~kel omkring.
For A im¢tekomme behovet i den f¢rste tideo
uten i\ Iflse forhaldene fast innredes det nf!. i enkelte tilfeller en 3-roms leilighet i hverl Faku!'ianlegg som m¢te- ag samlingslakale. Eitel' hvert
sam beboerne tinner seg til retle i str¢ket ag
¢nsker fI samlcs anncnstcds. kan dette lakalet
igjen [as i bruk sam en leilighet.
Tilberedning og serve ring av mat ble i de f¢rste
Fakus-anleggene ordnet sflvel individuelt som kollektivt. Oct ble .innredet en fellcs spisesal ag kj~k
ken. Det hal' imidlertid viSl seg at beboerne i stigende grad svikter sam spisegjester og faretrekker
;\ tilbercde maten i sin egen leilighcl.
All den ferdigmaten sam nf! [jnnes p1\ markedct.
betyr en rcvolusjon. A nyttiggj¢re seg delle tilbudet er letlvinl ag gil' star valgfrihet.

Formyndcrholdning cller service?
Serviceproblemet er dels et arganisasjonsproblem, men i like hliSy grad el holdningsproblcm.
Den overvAking sam foregi\r, og den formynder~
holdning sam ofte preger pcrsanalet i inslilusjanene, rnA vrere bannlyst i Fakus-anleggenc. Hjelpen skal ytes beboerne til den tid og i det amfang
som de sci v ¢nsker. De skal ikke tvinges til fI innpasse seg i en administrativ lvangsruline. A utvikle den n¢dvendige tjenende haldningen has
personalet er en krevende appgave, men agsi\ for
de handikappede beboerne dreier det seg am en
tilvenningsprasess. De m;\ here selv :\ disponere
sin tid og sci v ;\ fatte beslutninger - ikke regne
med at andre tenker ag handler pA deres vegne
slik forholdet val' hjemme eller i institusjonene.

Arten ag amfanget av servicebehovet fi\r en viss
innflytelse pA boligformen. Man kun tale om tre
forskjellige botilbud:
Langt det st¢rste antall funksjonshemmede kan
klare seg med en "anpassad.. - tilpasset - bolig.
Her er forhaldene lagt fysisk til rette, men det er
ikke trulfet noen srerlige liltak ni\r det gjelder
service utover det sam er vanlig i boligbygg og det
som kan avtales med den mobile kommunale
((hemtjansten... (Etter et lovvedtak sam nil er truf~
fet i Sverige, skal aile nye boliger vrere tilpasset.
dvs. tilgjengelige og brukbare for funksjonshemmede - bl.a. for rullestal-brukere.)
En del mer sterkt funksjonshemmede trenger et
bOlilbud av Fokus8typcn. OgsA disse boligene er
fysisk tilpasset, men i tillegg til hemtjiinsten ytes
det, som nevnt foran, ogsi\ en d~gnet-rundt
service av et fast tilknyttet stedlig personale. For
f! f1\ dette til. er det n~dvendig med en viss konsentrasjon av funksjonshemmede, uten at det dermed er tale om institusjonspreg. De cnkelte leiligheter er hell selvstendige, og beboeme hal' full
valgfrihet om de vii s~ke sosial kontakt innenfor
eller utenfor huser.
Som et Iredje botilbud kan man rcgne de hittil forholdsvis m - til feller hvor en gruppe
handikappede, kanskje enm\ mens de bor summen
i en institusjon, beslutter {t flytte ut og d etablere
seg i et kollektiv.
Hvis det dreier scg am sterkt funksjonshemmede, kan den stedlige service her vrere bAde omfattende spesialisen. Men slike kollektiver er sam
sagt hittil bare realisert i rn. tilfeller.
Professor Brattgi\rd understreket at slike kollektiver ikke kan organiseres «ovenfral). Et bokollektiv med funksjonshemmede medlemmer kan liksom andre bokollektiver - bare bygges pi\ et
naturlig oppstAtt fellesskap.
For G~teborg - som hal' 400 000 innbyggere antok foredragsholderen at behovet for disse tre
baligkategoriene far personer i arbeidsfliSr alder
kunne ansl{ts til 2000 tilpassedc boliger, 80 Fokusleiligheter o£ et betydelig mindre, men mer usikkert antal! plasseI' i kollektiver.

MAl pA trivsel
Man har prpud finne lit j IlUilken grad Fokusbeboerne er tilfredse med sill boform. Foredragsholderen inntok en skeptisk holdning til de tradi
sjonelle forspk pa maling au triusel i boligllnders¢kelser. Alie beboere - lIallsett am de uar handikappede elier ikke - uille alltid fremfpre et start
alltall klager ouer smating. Men det hindrer ikke
at de kan triues og ¢nsker d bli boende huis man
klarer a fd fram deres bakenjorliggende metling.
I Fokus hadde man lagt st~rre vekt pd d finne ut
am boformen hadde bidratt til en velIykket rehabililering. Her kan noen interessante forhold nev M
nes: Mens bare IO % hadde arbeid ved innflyt M
tingen, var ca, 60 % kommet i arbeid etter 2 dr - i
enkelte tilfeller hele 95 %. Mens bare 8 % var gine
ved innflyttingen, var andelen gine vakst til 36 %
og den ville cttcr aile solemerker A d~mme kunne
¢ke videre - eventuelt til 50 %.
Foredragsholderen ga en kart arientering am
hvordan - og eHer hvilke kriterier - utvalget ble
truffet blnnt det ofte noksA store antal! s~kere til
FokusMleiIighetcr. Vurderingen ble foretalt helt
utenfor stiftelsens styre av et spesielt 3~manns
utvalg hvorav 2 var hnndikappct. Oct ble lagt vekt
pA den enkeltes behov, bAde individuelt og medi M
sinsk og ndr det gjaldt vedkommendes hjemme M
situasjon og sosiale forhold. Men man fors~kte
samtidig d oppno. en viss spredning, bAde m.h.!.
alder og handikapp.
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0konomi
Fra samfunnets synspunkt er kostnadene viktige. Man har fors~kt 0. sammenliknc utgiftenc vcd
<tFokus-boendet .. med utgiftene for «lo.ngtidsvfl.rd"
(sykehjem) og «vArdhem .. (nrermest yAre aldershjem). Setter man «IAngtidskostnadene" til 100 %
og «vArdhemskostnadene" til 70 %, blir utgiftene
til «Fokus-boendet .. ca. 50 %. En rekke forhold
gj~r imidlertid de nne sammenlikningen vanskelig.
Mens utginene ved chemtjansten.. ble dekkct av
kommunen, ble utgiftenc til «d~gnet-rundt"Mtjenes·
ten opprinnelig dekket av Fokus-stiftelsen. NA
dekkes visslnok ogso. utgiftene ved denne stedlige
tjenesten av kommunen.

Professor Brattgard la stor vekt pO. at byggeforetak av Fokus-typen burde lanscres sam ledd i
ct rehabilileringsprogmm og i en kantinuerlig fors~ksvirksomhel. Vi vct cnnA ikke sO. svrert m,eget
om hvardan disse boliganleggcne b~r vrere organi M
sert, og man b~r derfor vrere forberedt pO. A amarbeide retningslinjene cUer hvcrt sam erfaringcr
h~stes.

OvenstAendc Coredrag ble holdt i Foreningen mot
Cerebral Parese I Oslo den 1. sept. 1977. ForanledM
ningen var at forcningen dlsponerer en tomt hvor
de CorehJpige planer gAr ut pl1 A byge boliger bl.n.
Cor CPMinstituttets unge klicnter.
ReCeralet er skrcvet av Carsten Boysen og Tore
Lange ved Norges byggCorskningsjnstituU og er
gjennomlest og godkjent nv proCessor BrattgArd.

Forholdenc er lagt Cysisk til rette.
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