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Inledning 

Inom ramen för utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid 
tillsyn samt för barn” (dir. 2020:3) har frågan om vad som skiljer hälso och sjukvård från 
omsorg aktualiserats. Syftet med denna rapport är att söka svar på om och i så fall hur det går 
att särskilja olika åtgärder inom personlig assistans och precisera vad som är hälso och 
sjukvård respektive omsorg. 

Hälso- och sjukvård, omvårdnad, omsorg eller stöd 
Hälso och sjukvård och omsorg är två begrepp som kommit att utvecklas, definieras och 
avgränsas i förhållande till varandra. Vart och ett av begreppen syftar på verksamheter med 
olika målgrupper, syfte, reglering, organisering, professionella yrkesgrupper och ideologi.  
Vad det är som skiljer hälso och sjukvård från omsorg är heller ingen ny fråga. Inom 
institutionsvården har det sedan lång tid tillbaka funnits en uppdelning mellan så kallade 
’husmorsuppgifter’ och ’vårdande uppgifter’. Denna uppdelning har bidragit till en 
avgränsning mellan sociala och medicinska uppgifter och framväxten av begreppen social 
omsorg och omvårdnad som benämner både två olika praktiker och kunskapsområden. Inom 
akademin har social omsorg integrerats med socialt arbete, vilket är namnet på det ämne som 
utgör grunden för socionomutbildningen. Omvårdnad i sin tur är det ämne som utgör grunden 
för sjuksköterskeprogrammet  (Johansson 2002). 

Hälso och sjukvård och omsorg väcker således olika associationer och föreställningar om vad 
hjälpen ska innehålla, vad den ska syfta till, hur den ska utföras och vem som ska utföra den. 
Som uppmärksammats av den tidigare forskningen genomsyras begreppen av ett flertal 
diskurser. Omsorg förknippas med verksamheter för äldre och har historiskt även använts för 
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att benämna verksamheter för personer med funktionsnedsättning1. Vård i sin tur förknippas 
med omhändertagande och behandling av sjuka på sjukhus. Därtill används olika begrepp för 
att benämna dem som erhåller vård respektive omsorg. Inom äldreomsorgen används ofta 
begreppet brukare eller vårdtagare medan patient är vanligt inom hälso och sjukvården. 
Vidare används begreppet kund inom den privata sektorn (Qvarsell 1991, Erlandsson 2014).  

Då personlig assistans till stora delar är en privat verksamhet i Sverige används 
kundbegreppet även inom personlig assistans. Dock benämns inte den personliga assistansen 
som vare sig omsorg eller vård. Personlig assistans definieras som ett ”personligt utformat 
stöd” i den lagstiftning som reglerar stödet (§9a LSS). Detta kan förstås utifrån att personlig 
assistans har utvecklats som en kritik mot både omsorgen och vården som enligt kritikerna är 
professionsstyrd. För att markera den enskildes aktiva roll i att organisera och styra över 
stödet används därför begreppet stöd (Erlandsson 2014). Värt att nämna i sammanhanget är 
att LSS står för ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”. Service, är liksom 
stöd, ett begrepp som markerar den enskildes aktiva roll och inflytande (Qvarsell 1991). Då 
omsorgsbegreppet generellt inte används inom personlig assistans kommer fortsättningsvis 
begreppet stöd att användas för att beteckna den hjälp som ges inom personlig assistans. Inom 
LSS och i viss mån även inom personlig assistans,  används även omvårdnad för att beteckna 
delar av stödet. För att kunna särskilja personlig assistans och hälso och sjukvård i rapporten 
kommer dock omsorg endast användas för att beteckna sjuksköterskors praktik och 
kunskapsfält som utgör en del av hälso och sjukvården.2 

Gränsdragningen mellan personlig assistans och hälso- och sjukvård 
När det gäller avgränsningen mellan personlig assistans och hälso och sjukvård framkommer 
det i såväl förarbeten som lagstiftning att personlig assistans inte kan beviljas för att 
tillgodose behov av hälso och sjukvård (Arvidsson 2019, Bäckman 2018). Motiveringen till 
detta är att hälso och sjukvården är andra huvudmäns ansvar, regleras av annan lagstiftning 
och ska utföras av personal med särskild utbildning och kompetens (Prop 1995/96:146 s.15).  
Trots, eller kanske tack vare, denna tydliga avgränsning så har särskiljandet mellan personlig 
assistans och hälso och sjukvård kommit att diskuteras intensivt under senare tid. Förändrad 
rättspraxis och därefter förändrad lagstiftning har inneburit att stöd som tidigare erhållits inom 
personlig assistans har kommit att definieras som hälso och sjukvård, vilket medfört att 
människor mist eller fått minskad personlig assistans. Det som särskilt hamnat i fokus för 
gränsdragningen mellan personlig assistans och hälso och sjukvård är definitionerna av 
grundläggande behov enligt LSS och egenvård. Ett par domslut från Högsta 

1 Såsom exempelvis handikappomsorg och särskilda insatser enligt Omsorgslagen, se begreppet 
omsorg i Nationalencyklopedin. 
2 Se exempelvis Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för 
vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och SOU 
2018:88. 
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förvaltningsdomstolen har medfört att definitionerna av de grundläggande behoven ändrats 
och att nya gränser dragits upp mellan grundläggande behov och egenvård (se exempelvis 
HFD 2012 ref 41, HFD 2015 ref 46, HDF 2018 ref 21). Domsluten har föranlett flera 
utredningar och granskningar avseende egenvård och personlig assistans (ISF 2016, 
Socialstyrelsen 2017). Vidare har lagstiftningen ändrats och från och med 1 juli 2020 finns 
egenvård vid sondmatning och andning inskrivna i det stöd för grundläggande behov som 
utreds och bedöms när rätten till personlig assistans prövas (Proposition 2019/20:92). 

Egenvård är en hälso och sjukvårdsåtgärd, som den enskilde bedömts kunna utföra själv eller 
med hjälp av en annan person såsom exempelvis en anhörig eller personlig assistent 
(Socialstyrelsen 2013). Vad som är att betrakta som egenvård varierar och avgörs av 
individens fysiska och psykiska hälsa, livssituation och förmåga att själv eller med hjälp av 
någon annan ta ansvar för egenvården (Socialstyrelsen 2013). Bedömningen görs av hälso 
och sjukvården och endast hälso och sjukvårdsåtgärder som kan utföras som egenvård räknas 
med i utredning och bedömning av rätten till personlig assistans. Om hälso och sjukvården 
bedömer att det krävs medicinsk utbildning för att utföra åtgärden exkluderas åtgärden från 
utredning och bedömning av rätten till personlig assistans då det faller inom hälso och 
sjukvårdens ansvarsområde (Arvidsson 2019, Bäckman 2018, Försäkringskassan 2020). 
Detsamma gäller om det finns risk för att patienten skadas om åtgärden utförs som egenvård 
(Socialstyrelsen 2013). 

Under de senaste decennierna har delar av hälso och sjukvården omlokaliserats till 
människors privata hem. Den medicintekniska utvecklingen har medfört att vård som tidigare 
endast funnits att tillgå inom slutenvården och som utförts av legitimerad personal idag utförs 
som egenvård i den enskildes hem (Bjuresäter 2010, Fex 2010).  Detta innebär att gränserna 
mellan hälso och sjukvård och personlig assistans inte är lika tydliga idag eftersom båda 
formerna av insatser kan utföras i den enskildes hemmiljö. Tidigare var hälso och sjukvård 
liktydigt med institutionsboende eller besök på vårdinrättning och personlig assistans liktydigt 
med eget boende ute i samhället (Berg 2005). Egenvård innebär, liksom personlig assistans, 
att den enskilde vidare tillskrivs en aktiv roll och ett ansvar. Fex (2010 s.8) benämner 
egenvård för ”a reborn phenomenon”, alltså ett återfött fenomen. Historiskt sett har egenvård 
varit det enda alternativet, men i och med framväxten av hälso och sjukvård och 
professionellt utförd omvårdnad och behandling sjönk tilltron till människors förmåga att ta 
ansvar för sin egen hälsa och vård. Idag tillmäts egenvård dock återigen betydelse och 
människor förväntas ta eget ansvar och vara delaktiga i vården (Fex 2010).   

apportens innehåll, avgränsning och utgångspunkter 
I LSS anges fem grundläggande behov ”andning, sin personliga hygien, måltider, att klä av 
och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper 
om den funktionshindrade” (§ 9a). Gränsdragningen mellan personlig assistans och egenvård 
skulle kunna belysas och diskuteras med utgångspunkt i flera av dessa grundläggande behov.  
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Föreliggande rapport kommer emellertid att avgränsas till måltider då en fördjupad analys av 
hur detta grundläggande behov definieras bedöms vara tillräckligt för att tydliggöra att 
gränserna mellan personlig assistans och hälso och sjukvård är socialt konstruerade, det vill 
säga socialt uppbyggda och skapade. Något är med andra ord inte personlig assistans eller 
hälso och sjukvård utan blir det genom en definitionsprocess. En gräns som dras baserat på 
typen av åtgärd eller moment synliggör inte faktiska skillnader utan endast hur olika åtgärder 
och moment har kategoriseras och definierats på ett visst sätt och således tolkas och förstås 
som antingen personlig assistans eller hälso och sjukvård. När det gäller stöd vid måltider har 
gränsdragningarna och definitionerna ändrats över tid vilket synliggör den ständigt pågående 
sociala konstruktionsprocess som förskjuter gränserna mellan personlig assistans och hälso 
och sjukvård. Detta beskrivs mer utförligt i avsnittet ”Stöd vid måltider som grundläggande 
behov, egenvård eller hälso och sjukvård”.  

Skillnaderna till trots så finns det likheter mellan personlig assistans och hälso och sjukvård 
när det gäller människosyn och förhållningssätt. Detta uppmärksammas i rapportens avsnitt 
”Stöd vid måltider som personlig assistans eller hälso och sjukvård” där de ideologiska 
utgångspunkterna för omvårdnad och personlig assistans diskuteras med utgångspunkt i den 
avgränsning som görs av grundläggande behov vid måltider och som innebär att den enskilde 
reduceras till en kropp som behöver tillföras näring.  

Det är inte primärt behovet av stöd vid måltider (eller stöd för att tillgodose andra 
grundläggande behov) som särskiljer personlig assistans. Grundläggande behov tillgodoses 
inom såväl hälso och sjukvård, hemtjänst, boende för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Det som skiljer personlig assistans är det sätt varpå stödet styrs och 
organiseras. Frågan som rapporten syftar till att besvara är, som inledningsvis beskrevs, att 
belysa skillnader mellan olika åtgärder inom personlig assistans. Det som emellertid särskiljer 
stöd inom personlig assistans är att det inte ska styras och organiseras som en åtgärd. Åtgärd 
betyder ”målinriktad handling” enligt svenska akademins ordlista och ”handling som är 
inriktad på ett visst resultat” enligt svensk ordbok. Detta må vara ett adekvat begrepp för att 
benämna tidsbegränsade och uppgiftsinriktade insatser från hemtjänst eller inom hälso och 
sjukvård, men åtgärd är inte ett adekvat begrepp för att benämna ett stöd som ska styras och 
organiseras av den enskilde, ges kontinuerligt och vara personligt utformat. För att kunna 
fördjupa denna diskussion i rapportens senare del följer här en bakgrundsbeskrivning av den 
politiska målsättningen och de ideologiska utgångspunkterna för personlig assistans.  

Personlig assistans –politisk målsättning och ideologi 

I förarbeten till LSS framkommer att den politiska målsättningen med personlig assistans är 
att skapa villkor för personer med omfattande och långvariga funktionsnedsättningar som är 
likvärdiga dem som råder för andra människor i motsvarande åldrar (Proposition 
1992/93:159). Som uppmärksammas av Egard (2011) tar den politiska målsättningen sin 
utgångspunkt i att människor med omfattande funktionsnedsättningar anses ha begränsade 
möjligheter att utöva självbestämmande och ha inflytande över sitt liv och även den hjälp de 
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behöver i vardagen. För att förändra detta anses det politiskt motiverat med kraftfulla åtgärder 
som gör det möjligt för dem som har omfattande och dagligt behov av stödinsatser att få ett 
reellt inflytande över det stöd de behöver och därmed också över sin livssituation (Proposition 
1992/93:159). Den som beviljas personlig assistans kan välja att vara egen arbetsgivare eller 
överlåta själva arbetsgivaransvaret för de personliga assistenterna till kommunen eller annan 
assistansanordnare (Proposition 1992/93:159). Även om den enskilde väljer att avsäga sig 
arbetsgivaransvaret arbetsleds de personliga assistenterna av brukaren eller dennes företrädare 
(förmyndare, god man eller förälder) och den enskilde har rätt till inflytande över insatsernas 
utformning och rekrytering av personal (Proposition 1992/93:159).  

Tillgång till personlig assistans betraktas som en mänsklig rättighet som syftar till att göra det 
möjligt att uppnå andra mänskliga rättigheter för personer med omfattande 
funktionsnedsättningar (Larsson 2008, Brennan et al. 2016). Att tillskriva personlig assistans 
betydelse för att människor med omfattande funktionsnedsättning ska få fullvärdiga 
mänskliga rättigheter bygger på en social förståelse av funktionshinder. I FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning definieras funktionshinder som 
”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen” 
(Ds 2008:23 s. 19). Denna relationella eller miljörelativa definition av funktionshinder 
innebär att funktionshinder blir en politisk fråga och ett socialt problem då blicken riktas mot 
att undanröja hinder i den omgivande fysiska eller sociala miljön (Danermark 2005). En sådan 
miljörelativ definition av funktionshinder gjordes för första gången 1976 i Sveriges första 
handikapputredning. Den miljörelativa definition av funktionshinder markerade ett skifte från 
den medicinska eller individuella förståelsen av funktionshinder som orsakat av individens 
skada eller sjukdom. Skiftet innebar att funktionshinder inte längre endast var en fråga om 
behandling och rehabilitering inom sjukvården utan även en socialpolitisk fråga och ett socialt 
problem som bör och kan åtgärdas genom socialpolitiska reformer (Egard 2011).  

Erlandsson (2014) finner att dagens funktionshinderpolitik och insatser till personer med 
funktionsnedsättning genomsyras av en diskurs om att förändra livsvillkoren för personer med 
funktionsnedsättning. Detta innebär att syftet med arbetet med att ge stöd till personer med 
funktionsnedsättning numera liknar de former av omsorgsarbete som Waerness (1980) kallar 
för utvecklings och förändringsinriktat och som utförs av högskoleutbildade sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter, socionomer och förskollärare 

Trots att personlig assistans också genomsyras av en diskurs om att förändra kräver arbetet 
som personlig assistent inte någon formell eller teoretisk utbildning. Däremot ska den som 
arbetar som personlig assistent ha grundläggande kunskaper om vad det politiska syftet är 
med arbetet. I socialstyrelsens allmänna råd (2014:2) formuleras detta som att en personlig 
assistent som utses av den enskilde ska ha grundläggande kunskaper om mänskliga 
rättigheter, målsättningen med LSS och den enskildes rätt till självbestämmande. Därtill ska 
de personliga assistenterna få den fortbildning och handledning som krävs för att den 
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personliga assistansen ska utföras utifrån den enskilde assistansanvändarens behov och 
önskemål (Socialstyrelsens allmänna råd 2014:2).  

För att förstå dessa formuleringar är det viktigt att känna till att  personlig assistans växt fram 
som en reaktion mot vård och omsorg. När de första formerna av personlig assistans tog form 
i USA på 1960talet var det framförallt sjukvården som Independent Living rörelsen 
kritiserade och tog spjärn emot. När rörelsen sedan nådde Sverige under 1980talet kom 
kritiken att riktas mot omsorgen och socialtjänsten (Gough 1997, Berg 2008). Det centrala i 
rörelsens kritik mot vård och omsorg är att stöd från professionella yrkesgrupper inom vård 
och omsorg gör att människor med funktionsnedsättning berövas makten över sina liv och sin 
vardag och betraktas som sjuka, svaga och beroende. För att markera att assistansanvändarens 
aktiva roll används begrepp som service eller stöd för att benämna det arbete som de 
personliga assistenterna utför, eftersom vård och omsorg förknippas med ”okunniga” 
vårdtagare eller patienter som behöver tas om hand, vårdas och behandlas av professionella 
yrkesgrupper (Erlandsson 2014). 

Rörelsen menar att stöd till människor med omfattande funktionsnedsättningar måste vara 
personligt utformat och styras av den enskilde som behöver stödet i sin vardag. Personlig 
assistans som är utformad på detta sätt möjliggör det rörelsen kallar för ”independent living”, 
det vill säga ett oberoende i betydelsen kontroll över och valfrihet i sitt liv och sin vardag 
(Brisenden 1986, DeJong 1979a, Morris 2004). Ledorden för Independent Livingrörelsens 
ideologi är att  i li r ,  r i li r  l i li r  och 
i i i li r  inte endast stöd och service utan även synen på människor med 
funktionsnedsättning (Berg 2008). För att uppnå detta är det enligt rörelsen viktigt att 
människor med en viss diagnos eller funktionsnedsättning inte tar över de professionellas bild 
och föreställningar om vem de är och hur de bör leva. Därtill ska inte deras vardag styras av 
professionellas bedömningar eller verksamheters regler och riktlinjer. Vidare ska den 
personliga assistansen följa med användaren och inte endast kunna utföras i hemmet utan 
även i skolan, på arbetet, på fritiden eller på andra platser där användaren befinner sig (Berg 
2008). 

Utgångspunkten för rörelsens ideologi är att människor som har en funktionsnedsättning bör 
betraktas som ansvariga för sitt eget liv, hälsa och välmående. De är experter på sitt behov av 
stöd och bör ges möjlighet att ta ansvar för och organisera det stöd de behöver (Berg 2008). 
När den enskilde på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver hjälp att fatta beslut 
behövs en legal företrädare för att ge detta stöd och vidare behövs en servicegarant som tar 
det övergripande ansvaret för den personliga assistansen (Berg 2008). Att ha personlig 
assistent eller vara någons servicegarant är utifrån Independent Livingrörelsens perspektiv ett 
arbete som tar tid att lära sig (Jacobsson 1996, Gough 1997).  

Stöd vid måltider som grundläggande behov, egenvård eller hälso- och sjukvård 
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I försäkringskassans (2020b) vägledning gällande assistansersättning görs en uppdelning 
mellan så kallat grundläggande behov, personliga behov och egenvård. Var gränserna dras är 
centralt för att avgöra vem som har rätt till statlig assistansersättning. Avgränsningen av så 
kallat grundläggande behov är särskilt viktig då den enskilde totalt sett måste bedömas ha ett 
behov av minst 20 timmars assistans per vecka för att tillgodose grundläggande behov för att 
anses vara berättigad till statlig assistansersättning.  

När det gäller stöd vid måltider är det endast stöd för att inta själva måltiden som bedöms vara 
ett grundläggande behov (Försäkringskassan 2020b)3. Avgörande för vad som ska definieras 
som grundläggande behov vid måltider är enligt vägledningen ”om kroppen tillförs den 
näring som den behöver”, vilket innebär att sondmatning likställs med måltid (s.98). När det 
gäller sondmatning betraktas alla delar av såsom av och påkoppling samt själva 
näringstillförseln som grundläggande. Om den enskilde intar måltiden på annat sätt än genom 
sondmatning så måste hjälpen anses vara av privat och integritetsnära karaktär för att det ska 
anses vara frågan om ett grundläggande behov (s.98). Att bli matad genom munnen uppfyller 
dessa kriterier och anses således vara ett grundläggande behov. Försäkringskassan för vidare 
fram att det krävs ett nära samspel mellan den enskilde och den personliga assistenten för att 
hjälpa någon att föra mat till munnen (s.99). 

I definitionen av grundläggande behov är det underförstått att inta måltiden genom munnen är 
ett stöd som kan tillgodoses av personliga assistenter. När måltiden däremot intas genom sond 
anges det explicit att en egenvårdsbedömning först ska göras (Försäkringskassan 2020b). 
Detta innebär att sondmatning endast kan tillgodoses i form av personlig assistans om det 
definieras som egenvård (Proposition 2019/20: 92 s.2326). Om sondmatningen inte kan 
tillgodoses i form av egenvård på grund av att det exempelvis krävs särskild hälso och 
sjukvårdsutbildning för att ge vården så definieras det som hälso och sjukvårdens ansvar och 
ryms inte inom den personliga assistansen. 

Gränsen för vad som är stöd i form av personlig assistans och hälso och sjukvård avgörs 
således inte av typen av åtgärd, alltså vad som ska göras, själva momentet eller 
arbetsuppgiften. Det som avgör är juridiska och administrativa gränsdragningar, politiska 
beslut och professionella bedömningar. Gränsdragningen avgörs för det första av om ansvarig 
hälso och sjukvårdsprofession bedömer att åtgärden kan utföras som egenvård och för det 
andra av huruvida egenvården bedöms vara ett grundläggande eller personligt behov enligt 
försäkringskassans handläggare som i sin tur styrs av rättspraxis och lagstiftning.  

3 Stöd vid för och efterarbete vid måltiden såsom att planera, handla och tillreda, servera, lägga upp och dela 
maten, ta hand om disken, rester och sopor eller förbereda och rengöra sondsprutor lämnas därhän då de inte 
betraktas som grundläggande behov utan som så kallat personliga behov. Assistans för att tillgodose så kallat 
personliga behov är endast möjligt om den enskilde anses ha tillräckligt omfattande behov av stöd för 
grundläggande behov (se 9a § LSS). 
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Egenvårdsbedömningarna gör enligt Inspektionen för socialförsäkringens (2016) kartläggning 
framförallt när det gäller åtgärder som ”fördefinierats” som sjukvårdsliknande som 
exempelvis sondmatning, sårvård, ventilatorvård och det är alltså inte en bedömning som 
generellt görs vid alla ansökningar om personlig assistans.  

En del former av stöd förefaller vara fördefinierade som stöd i form av personlig assistans, 
kanske beroende på att detta är stöd som traditionellt sett genomförs inom den sociala 
omsorgen (jmf Johansson 2002). Detta gäller exempelvis stöd med att inta måltider genom 
munnen. Frågan är dock om inte detta också i en del fall hade kunnat definieras som hälso 
och sjukvård om en egenvårdsbedömning hade gjorts. I kurslitteratur för blivande 
sjuksköterskor definierar Björvell & ThorellEkstrand (2019) det nämligen som en så kallad 
”yrkesspecifik omvårdnadsåtgärd” att hjälpa människor med sväljsvårigheter att äta, vilket 
betyder att sådana moment enligt dem endast ska utföras av legitimerade sjuksköterskor 
eftersom människor som har sväljsvårigheter riskerar att aspirera maten. Om hälso och 
sjukvården kommit till samma slutsats vid en egenvårdbedömning så hade det enligt gällande 
regelverk kunnat innebära att personlig assistans inte längre kan beviljas för att inta måltider 
genom munnen. 

Även definitionen av grundläggande behov är föränderlig och har som tidigare nämnts 
förändrats över tid beroende på rättspraxis och lagstiftning. Sondmatning har definierats som 
ett grundläggande behov (hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 
funktionshindrade) därefter delats upp i dels grundläggande dels personligt behov för att 
sedan i sin helhet definieras som ett grundläggande behov för att inta måltider i och med den 
lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2020 (Socialstyrelsen 2017, Försäkringskassan 2020a, 
2020b). 

Att utgå från själva arbetsuppgiften eller åtgärden för att dra gränser mellan personlig 
assistans och hälso och sjukvård återspeglar således endast vad som har definierats och 
konstruerats som det ena eller andra i vår nutida välfärdspolitiska kontext snarare än några 
faktiska eller underliggande skillnader. 

Stöd vid måltider som personlig assistans eller hälso- och sjukvård 

Utdraget från försäkringskassans vägledning bygger på gällande rättspraxis och tydliggör var 
de rättsliga och administrativa gränserna dras mellan hälso och sjukvård, egenvård och 
grundläggande behov. Emellertid är det som beskrivs vare sig att betrakta som4 eller personlig 
assistans om utdraget läses med utgångspunkt i den människosyn, det förhållningssätt eller 
den värdegrund och ideologi som ska utmärka dessa respektive praktiker. 

Omvårdnad förknippas traditionellt med att ta hand om någon kroppsligen, men enligt nu 
gällande definition av omvårdnad ska denna utgå från en enhetssyn på människan som 

4 se exempelvis innebörden av ”omvårdnad” i svensk ordbok, www.svenska.se 
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innebär att hon inte kan reduceras till en kropp utan ska bemötas som en unik person. En 
människa ska ses som ”en enhet av kropp, själv och ande” (s. 1 svensk sjuksköterskeförening 
2016). Vidare ska omvårdnaden av patienter vara personcentrerad vilket enligt svensk 
sjuksköterskeförening (2016) innebär att:  

 r r   b rä  r  l l   l i   äl      
rb  i r   l i  r  rä  äl    i  äl  b r r 

  il  r   r r r  r  i bär   r  i  
r i   li är i  il i    r i ll  r i  

Utifrån ett personcentrerat förhållningssätt ska patienten behandlas som en jämbördig partner 
och vara delaktig i vården och omvårdnadspersonalen ska lyssna till hennes erfarenheter och 
upplevelser (Svensk sjuksköterskeförening 2016). Att betona patientens kunskap och vikten 
av delaktighet är som tidigare beskrivits en central utgångspunkt för egenvården (Fex 2010). 
Såväl enhetssynen på människan som det personcentrerade förhållningssättet till omvårdnad 
kommer till uttryck i kurslitteratur för blivande sjuksköterskor. I boken ”Omvårdnadens 
grunder” ägnas mat och ätande ett helt kapitel. Studenterna får lära sig om måltidens 
symboliska värde, andliga dimensioner och sociokulturella betydelse. Därtill innehåller 
kapitlet avsnitt om medicinska och kroppsliga aspekter av mat och ätande. I det avsnitt som 
handlar om assistans för att äta, eller ”matning” som det också kallas, läggs fokus på vad 
personalen generellt ska beakta. Att hjälpa någon att äta beskrivs som en tidskrävande och 
komplicerad arbetsuppgift. Relationella aspekter av ätandet beskrivs utförligt. Vikten av att 
skapa tillit och förtroende betonas liksom att visa respekt för den enskildes integritet, ha 
ögonkontakt, inte stressa och också anpassa storleken på maten efter den enskildes förmåga 
och ork att tugga och äta (Wästergren 2019). 

I definitionen av gällande grundläggande behov vid måltider är det människan som biologisk 
varelse och hennes biologiska behov av näring som beaktas då grundläggande behov 
definieras utifrån att kroppen tillförs näring (Försäkringskassan 2020b). De relationella 
aspekterna av ätande och vikten av samspel mellan den enskilde och den personliga 
assistenten beaktas när måltiden intas genom munnen, men vid beskrivningen av måltider 
som intas genom sond saknas detta perspektiv. Att inta en måltid via sond benämns som 
sondmatning och det som beskrivs är företrädesvis slangar och teknisk apparatur. 
Beskrivningen är ytterst instrumentell och utan vare sig personer eller kontext. Den som 
erhåller stöd är passiv och långt ifrån den jämbördiga part som är grunden för personcentrerad 
omvårdnad. Ord som ”matas” och ”sondmatning” används och måltider ”intas”. Det är ingen 
person som är hungrig och äter; händelsen beskrivs utan ett aktivt subjekt. Någon omgivande 
kontext finns inte heller och inget sammanhang. Sociokulturella aspekter på ätande och 
uppmärksammas inte. Det som beskrivs i försäkringskassans vägledning är således på inget 
sätt ett exempel på personcentrerad omvårdnad och återger inte heller en enhetssyn på 
människan som ska utmärka omvårdnad inom hälso och sjukvård.  
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Det som beskrivs i försäkringskassans vägledning avseende grundläggande behov vid 
måltider är inte heller någon beskrivning av stöd i form av personlig assistans. Det som ska 
särskilja personlig assistans från andra former av stöd och service är som tidigare beskrivits 
att den enskilde ska ha ett inflytande över och kunna styra över stödets innehåll och 
utformning. Vidare ska stödet vara personligt utformat. Detta beaktas inte i 
försäkringskassans redogörelse. Den enskildes aktörsskap synliggörs inte då beskrivningen är 
synnerligen instrumentell. I beräkningen av tid för att inta en måltid nämns inget om tid för 
kommunikation mellan den enskilde och de personliga assistenterna. Det som nämns i 
beräkningen är hur lång tid det kroppsligt sett tar att inta måltiden, det vill säga exempelvis att 
tugga svälja, koppla av och på slangar och tillföra själva näringen. Behovet beskrivs vare sig 
som något personligt eller kontextuellt.  

I vägledningen har personlig assistans reducerats till att handla om behov av ”privat karaktär”, 
röra ”situationer av krävande eller på annat sätt komplicerad natur eller ”personligt slag” och 
”känsliga för den personliga integriteten”, det vill säga de kriterier som är avgörande för att 
definiera vad som är ett så kallat grundläggande behov (Försäkringskassan 2020b s. 9899). 
Det som betraktas som privat och integritetsnära vid måltider är enligt försäkringskassans 
synsätt endast den sfär som omger den enskildes kropp. Andra aspekter av en persons 
integritet eller privata sfär beaktas inte. Detta innebär att privat och integritet ges en snäv 
definition. Enligt svensk ordbok betyder privat: något som ”tillhör eller har att göra med en
skild person särsk. vederbörandes hem och umgängesliv”, medan integritet betyder ”rätt att 
ha en egen sfär som är skyddad mot intrång”, vilket innefattar betydligt mer än endast 
kroppen. Denna snäva definition innebär att den enskilde som ges stödet reduceras till en 
kropp, vilket inte är förenligt med den humanistiska människosyn, den helhetssyn och 
definition av integritet som utgör grunden för personlig assistans och andra verksamhetsfält 
inom socialt arbete (Lewin 2019, Thorsén 2016). 

Stöd vid måltider som en åtgärd eller sidoaktivitet 

I en svensk kontext har personlig assistans kommit att handla om grundläggande och 
personliga behov, privat och integritetsnära, arbete av komplex natur och så vidare, men i ett 
internationellt perspektiv handlar personlig assistans om något helt annat. Personlig assistans 
finns i flera länder och världsdelar och det som är gemensamt för de olika formerna av 
personlig assistans är att enskilda som beviljas offentligt finansierat stöd kan anställa sin egen 
personal och själv organisera sina stödinsatser (se exempelvis Askheim 2005, Benjamin & 
Fennel 2007:13 Edebalk, 2005, Pijl 2000, Ungerson & Yeadle 2006). Det som särskiljer 
personlig assistans är med andra ord dess organisationsform då den personliga assistansen är 
organiserad kring, utformad efter och styrs av den person som behöver stödet. Om den 
enskilde inte själv kan styra över den personliga assistansen kan hans eller hennes företrädare 
bistå med detta (Berg 2008). Som Knutsson (2018) uppmärksammar utmärks också personlig 
assistans av en betydligt högre personaltäthet än exempelvis hemtjänst eller stöd på boende. 
Den personliga assistenten ska finnas vid den enskildes sida under all arbetstid och följa med 
den enskilde till olika platser och sammanhang. Detta skiljer personlig assistans från 
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hemtjänst, stöd på boende eller hemsjukvårdens insatser i hemmet då dessa former av hjälp 
utförs som tidsbegränsade punktinsatser (Egard 2018, Gough 1997). Dessa former av hjälp 
låter sig lättare inrymmas i begreppet åtgärd än vad stöd i form av personlig assistans gör då 
de kan avgränsas till särskilda uppgifter, tidpunkter och målinriktade handlingar. 

Personlig assistans ska däremot vara ett kontinuerligt stöd som ska ges under längre 
sammanhängande tid. Detta innebär att den personliga assistansen – till synes motsägelsefullt 
– inrymmer stunder då den enskilde i  behöver stöd. Under dessa tillfällen finns de 
personliga assistenterna ändå vid den enskildes sida. Tidigare forskning visar att de personliga 
assistenterna i dessa stunder befinner sig i ett slags ”standby” och finns tillhands när de 
behöver ge aktivt stöd. Att de personliga assistenterna finns tillgängliga är centralt för att den 
enskilde som behöver stödet ska kunna utöva inflytande och styra över den personliga 
assistansens innehåll och utformning och också över sitt liv och sin vardag (Egard 2018).  

Som framkommer i flera tidigare studier är idealet att den personliga assistansen  l r , att 
det finns ett ”flow” (Parker 1999, Egard och Hedvall kommande). Idealt sett utgör således den 
personliga assistansen en sidoaktivitet. Det vill säga den personliga assistansen ges parallellt 
och samtidigt som den enskilde är engagerad i ett huvudsakligt engagemang såsom ett samtal, 
eller exempelvis en måltid (Egard 2011, Goffman 1963). Idealet är att den personliga 
assistansen ges på ett diskret och integrerat sätt och att det huvudsakliga engagemanget inte 
behöver avbrytas eller stoppas upp av den personliga assistansen (Egard 2011).  

Nedan följer ett utdrag från Egard (2011) för att belysa detta. Utdraget består av 
fältanteckningar från ett restaurangbesök där Bertil får stöd med att äta och dricka från sin 
personliga assistent Anton5. Bertil är förlamad i hela kroppen och behöver hjälp med att föra 
både mat och dryck till munnen. Som vi kommer att få ta del av i utdraget ges dock inte detta 
stöd som en tidsavgränsad åtgärd utan som ett kontinuerligt stöd som integreras i Bertil och 
Antons samtal och gemensamma restaurangbesök: 

Det är en sommarkväll i mitten av juli och jag, Bertil och hans personliga assistent har just kommit fram 
till restaurangen där vi ska äta. Väl framme vid bordet slår vi oss ned och kyparen kommer med tre menyer. 
Jag får min meny och börjar bläddra i den. Anton tar sin och Bertils meny. Han viker upp Bertils och lägger 
den framför honom så han kan läsa. Sedan sätter sig Anton och läser sin meny. När Bertil läst en sida av 
sin meny ber han Anton att vända blad. 

Medan  de  läser  sina  menyer  pratar  Bertil  och  Anton  om  vilken  mat  som  är  godast.  ’Grillspett?’ 
’Lammkotletter?’ De pratar också om vad Bertil ska dricka och skämtar om sprit. ’Kanske ska man ta en 
snaps innan maten?’ ’Har de gammeldansk?’, frågar Bertil. ’Jodå det har de’ säger Anton. De pratar också 
om att dela en flaska vin. Anton säger skämtsamt att Bertil kommer att somna på bion om han dricker för 
mycket. Vi skämtar också om att jag inte kan dricka eftersom jag är gravid. En stund senare beställer vi 
mat. Under tiden som vi sedan väntar på maten pratar vi om hur fint det är på restaurangen. Vi sitter på en 
stor  lummig innergård, solen skiner och uteserveringen är full med folk. Anton börjar prata om att han 
kanske  skulle  gå  hit med  sin  son  som  nyligen  fyllt  år.  Han  fortsätter  sedan  prata  om  sonen  och  hans 
fotbollsintresse. 

5 Båda namnen är fingerade för att inte röja deltagarnas identitet.  
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Under tiden som Anton pratar försöker Bertil få hans uppmärksamhet genom att be honom om hjälp med 
att fäkta bort en fluga som håller på att klättra in i hans öra. Anton avbryter sin berättelse och hjälper Bertil 
med att ta bort flugan. 

Efter en stund kommer kyparen med våra tallrikar med mat. ’Jag vill ha haklapp när jag äter’ säger Bertil 
till Anton när kyparen har ställt ned maten på bordet. Anton tar upp Bertils servett, vecklar ut den och viker 
in ett hörn av servetten innan för halslinningen på Bertils tröja. Sedan säger Bertil att han behöver ett sugrör. 
Anton böjer sig ned, tar upp ett sugrör ur Bertils väska och sätter sedan sugröret i Bertils vinglas. ’Nej! Inte 
i vinet, det är tabu’ utropar Bertil och fnissar. ’I vattnet menar jag, vinet får du balansera’. Anton säger 
inget men flyttar sugröret till vattenglaset. 

Sedan börjar vi äta. Anton skär upp Bertils grillspett och ger sedan Bertil bitar successivt. Under tiden äter 
Anton sin mat och jag min. När Bertil säger ’mat’, ’vatten’ eller ’vin’ lägger Anton ner sina bestick och 
hjälper Bertil. Under  tiden  som vi  äter  pratar  vi  om maten. Vi  kommer  också  in  på  att  prata  om min 
undersökning och jag passar på att tacka för att jag kunnat följa med dem. Kvällen fortlöper, vi äter efterrätt 
och fortsätter prata. 

(Citat från Egard 2011 s.179180) 

Som framkommer i utdraget är det en person som äter med hjälp av en annan person, men när 
detta ”stöd vid måltider ” sker i en kontext och parallellt med en mängd andra aktiviteter och 
samtal samt samspel med utomstående. Att inta måltiden är inte det primära utan det är själva 
måltiden, samtalet och restaurangbesöket. Stödet för att möjliggöra detta utförs likt en 
sidoaktivitet. Det huvudsakliga engagemanget är relationen, samspelet och själva måltiden på 
restaurangen. Detta möjliggörs genom att personlig assistans, till skillnad från andra former 
av stöd, service, omsorg eller hälso och sjukvård är organiserat som ett kontinuerligt och 
personligt stöd, som styrs av den enskilde som behöver det och följer med den enskilde i olika 
sammanhang och miljöer. Som framkommer i utdraget är både personliga assistenter och 
brukare är aktiva i att forma den personliga assistansens innehåll och de sociala 
interaktionsmönster som skapas när personlig assistans ska realiseras. De är båda aktiva 
subjekt och tillsammans utgör de ett team (Egard 2011). Detta innebär att stödet anpassas 
efter den enskilde och sammanhanget, inte tvärtom.  

Slutdiskussion 

Att arbeta med att hjälpa eller sörja för en annan människa i en välfärdsstatlig kontext handlar 
om betydligt mer än om de uppgifter som ingår i arbetet. Som Evertsson och Sauer (2007) 
uppmärksammar kommer arbetet att formas och ta färg av den politiska reform och ideologi 
som det är en del av. Arbetsuppgifterna och yrket kommer att tillskrivas ett visst syfte och 
också betydelse för att lösa ett politiskt definierat samhällsproblem. Syftet med personlig 
assistans är inte att människor endast ska överleva och exempelvis få i sig näring. Syftet och 
den politiska målsättningen är att de ska ges möjlighet att leva som andra, ha goda 
levnadsvillkor och exempelvis kunna gå på restaurang eller för den delen inta måltider på 
andra sätt eller andra sammanhang. 
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Personlig assistans innebär en historiskt unik möjlighet till inflytande över vem som anställs 
för att ge stödet och även över att leda deras arbete och bestämma vilka arbetsuppgifter de 
personliga assistenterna ska utföra. Därtill ger personlig assistans möjlighet till ett 
kontinuerligt stöd som följer med den enskilde i flera olika sammanhang (Egard 2011). Om 
ett eller flera av dessa villkor för personlig assistans undantas så är det stöd som ges inte 
längre personlig assistans. Om stödet kommer att handla om hjälp att överleva eller 
organiseras i form av punktinsatser, eller om den enskilde inte får möjlighet att välja och lära 
upp sin personal så försvinner det särpräglade med personlig assistans. Därtill försvinner det 
unika med såväl omvårdnad och personlig assistans6 om inte människan som behöver stödet 
får möjlighet att vara delaktig och bemöts holistiskt, jämbördigt och med värdighet.  

Frågan om vad som är skillnaden mellan personlig assistans, omsorg eller hälso och sjukvård 
har funnits med allt sedan de första formerna av personlig assistans initierades. Att frågan nu 
åter ställs i juridiska och politiska sammanhang kan förstås på flera olika sätt.  

En förklaring är att definitionen om vad som är ett grundläggande behov kommit att dominera 
den politiska debatten och samhälleliga samtalet om personlig assistans (Egard & Hedvall, 
kommande). När personlig assistans börjar diskuteras och analyseras utifrån kroppsliga behov 
och exempelvis stöd vid måltider och sondmatning läggs fokus på biologiska behov av 
näring. Sådana behov kan tillgodoses av såväl personliga assistenter som personal inom 
hälso och sjukvård, vilket väcker frågor om vad som egentligen är skillnaden mellan dessa 
olika praktiker. En central slutsats i denna rapport är att svaret på vad skillnaden är i  r 

 i  i  i i  b    ill  ll r    r   
r l . Att hjälpa till vid sondmatning eller att föra mat till munnen inbegriper troligen 

samma sysslor inom såväl personlig assistans som hälso och sjukvård. Det som skiljer 
personlig assistans och hälso och sjukvård är det  i l  , det  li i   
med arbetet, den i l i som arbetet och stödet genomsyras av men även  r stödet leds och 
organiseras och  r l  lär i  rb   r ll r  . 

Att det ska vara möjligt att få personlig assistans för att tillgodose så kallat privata eller 
integritetsnära behov handlar om att de som behöver denna typ av stöd måste få i l  
över det stöd de behöver för att kunna leva som andra, utöva självbestämmande och därmed 
utöva inflytande över sitt liv och sin vardag. Utgångspunkten för personlig assistans och LSS 
är en social förståelse av funktionshinder och att de hinder som människor med omfattande 
funktionsnedsättning möter i en otillgänglig omgivning kan bemästras med att personligt 
utformat stöd (jämför Proposition 1992/93:159). 

Inom hälso och sjukvården finns det, till skillnad från LSSverksamheter, ett strikt regelverk 
gällande vem som får utföra vilket arbete. Med ett legitimationsyrke inom hälso och sjukvård 
följer en jurisdiktion, alltså en ensamrätt och ett ansvar för att utföra vissa arbetsuppgifter 
inom en viss domän (Dellgran 2015). Enkelt uttryckt får endast hälso och sjukvård utföras av 

6 Samt även omsorg (se exempelvis Waerness 1980, 1984, 1996).  
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legitimerad hälso och sjukvårdspersonal om arbetsgifterna inte har delegerats eller bedömts 
vara egenvård (Socialstyrelsens 2011, 2013). Regelverket har tillkommit för att garantera att 
hälso och sjukvården är av god kvalité och utförs av personal med rätt kompetens. I 
utredning och bedömning av rätten till personlig assistans kan denna jurisdiktion medföra att 
den enskildes stödbehov delas upp i antingen hälso och sjukvård eller grundläggande behov. 
Denna uppdelning är korrekt utifrån hälso och sjukvårdslagstiftningens krav på 
yrkeslegitimation, delegation och egenvårdbedömning då alla människor har rätt till vård av 
samma standard och kvalité. Samtidigt äventyrar uppdelningen mellan vård och stöd, mellan 
personlig assistans och hälso och sjukvård, den helhetssyn eller holistiska perspektiv som 
utgör grunden för såväl socialt arbete som hälso och sjukvård (Thorsén 2016).  Människan är 
en biologisk, psykologisk, emotionell, rationell, andlig och social varelse (Blok 2012). 
Hennes grundläggande behov är inte endast biologiska utan en människa är en enhet 
bestående av kropp, själ och ande (Svensk sjuksköterskeförening 2016). 

Utifrån WHO:s internationella klassifikation bör människors hälsa förstås utifrån ett 
biopsykosocialt perspektiv då både hälsa och funktionsförmåga påverkas av såväl biologiska, 
psykiska och sociala faktorer. Utifrån detta perspektiv avgörs en människas möjlighet till 
delaktighet inte av hennes fysiska eller intellektuella förmågor utan av ett samspel mellan 
individen och omgivningsfaktorer såsom tillgången till stöd, miljöns utformning och så vidare 
(Socialstyrelsen 2020, Möller 2015). Utifrån detta synsätt är den centrala frågan inte om och 
hur personlig assistans och hälso och sjukvård kan särskiljas utan hur de kan styras och 
organiseras för att ge människor möjlighet att leva som andra, uppnå goda levnadsvillkor och 
bli delaktiga och kunna utöva självbestämmande. Det är angeläget att beakta att Sverige 
förbundit sig att följa FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Denna konvention på en social förståelse av funktionshinder och 
definierar personlig assistans en mänsklig rättighet. Att medikalisera handläggningen av 
personlig assistans och fokusera på hur grundläggande behov ska definieras i stället för att 
beakta hur funktionshinder påverkar livsvillkoren innebär ett brott mot FNkonventionen 
(Brennan et al. 2016). 

Personliga assistenters behov av utbildning och kompetensutveckling uppmärksammas av 
utredningen ”Översyn av yrket personlig assistent” (SOU 2020:1). I utredningen ägnas frågor 
om egenvård och vårdnära arbetsuppgifter en ansenlig del av kapitlet om personliga 
assistenters arbetsuppgifter och kompetensbehov. Dock föreslår även utredningen att 
personliga assistenter behöver mer kunskaper om frågor som rör det sociala och pedagogiska 
fältet (såsom värdegrund för LSS, mänskliga rättigheter, alternativ och kompletterande 
kommunikation samt så kallat utmanande beteende). Denna diskussion om personliga 
assistenters arbetsuppgifter och deras behov av utbildning kan tolkas som ett första led i en 
professionalisering av yrket som personlig assistent. Som uppmärksammats i tidigare 
forskning pågår en generell professionalisering av arbete inom LSS i den bemärkelsen att 
generella kompetens och utbildningskrav har införts för arbete inom exempelvis boende och 
daglig verksamhet (Gäddman Johansson & Hellström Muhli 2017, Göteborgsregionens 
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kommunförbund 2012, Region Örebro län 2017). I kraven på utbildning och kompetens 
dominerar efterfrågan på personal med pedagogisk eller socialpedagogisk kompetens och 
yrkeshögskolans utbildningar till stödpedagog har sedan 2019 ett nationellt och likvärdigt 
innehåll (MYHFS 2019:1).  

Inom såväl (äldre)omsorgs som funktionshinderforskningen finns det en kritisk inställning 
till formella och generella kompetens och utbildningskrav för personalen. Inom 
(äldre)omsorgsforskningen har ökade utbildningskrav kritiserats utifrån att det anses bidra till 
en standardisering och depersonifiering av omsorgsrelationen och forskarna har betonat 
vikten av erfarenhetsbaserad kunskap flexibilitet och individuellt utformat stöd (Astavik 
2003). Inom funktionshinderforskningen har utbildningskraven i sin tur kritiserats utifrån att 
de som behöver stödet ska behandlas som experter på sina behov och därför själva ska kunna 
avgöra vilken utbildning personalen behöver och ges möjlighet att lära upp sin egen personal 
(Berg 2008, Erlandsson 2014). Gemensamt för de båda forskningsfälten är formella 
utbildningskrav anses bidra till att brukaren hamnar i underläge i förhållande till personalen 
som anses få ökad makt och ett slags expertstatus genom utbildningen. 

Krav på avprofessionalisering och uppvärdering av erfarenhetsbaserad kunskap utmärker 
både egenvård och personlig assistans. Som Gustavsson (2016) uppmärksammar står ”self – 
care” (egenvård) ursprungligen för att människor ska återfå makt och kontroll över sin hälsa 
och kropp. I likhet med Independent Living rörelsen riktade förespråkade för ”selfcare” 
inom den amerikanska medborgarrättsrörelsen kritik mot professionella yrkesgruppers 
paternalism. De ville att den enskildes kunskap om sig själv, sin hälsa och sitt behov av stöd 
skulle uppvärderas och motsatte sig bilden av människor som okunniga och passiva objekt för 
vård och omsorg (Gustavsson 2016, DeJong 1979a,b). Tidigare forskning visar att personlig 
assistans och egenvård inbegriper flera lärprocesser och kräver kunskap, inte minst för 
brukarna. Det tar tid att lära sig arbetsleda personliga assistenter, utföra egenvård åt sig själv 
eller andra och bli personlig assistent (Gough 1997, Jacobsson 1997,Bjuresäter 2010, Fex 
2010, Egard 2011). Det är angeläget att det finns utrymme för detta erfarenhetsbaserade 
lärande men även möjlighet till formell utbildning och löpande kontakt med professionella 
yrkesgrupper inom hälso och sjukvård och socialt arbete för att såväl egenvård och personlig 
assistans ska kunna hålla hög kvalitet, styras av den enskilde och utformas efter den enskildes 
specifika behov och önskemål. 

För att integrera personlig assistans och hälso och sjukvård kan det i vissa speciella fall 
krävas att hälso och sjukvårdspersonal anställs som personliga assistenter. Att ingen formell 
utbildning krävs för yrket är inte detsamma som att personliga assistenter aldrig kan behöva 
en formell utbildning. Att det kan behövas en särskild utbildning betyder inte heller att alla 
personliga assistenter behöver en och samma utbildning eller att det generellt bör krävas en 
viss utbildning för arbetet som personlig assistent. Vidare betyder det inte heller att arbetet 
som personlig assistent är ett okvalificerat yrke. Det är emellertid skillnad mellan att genom 
erfarenhetsbaserad kunskap lära sig att ge personligt utformat stöd till en person som 
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exempelvis intar måltider genom sond eller att erhålla generell kunskap om sondmatning. 
Professionella yrkesgrupper i socialt arbete som hälso och sjukvård som har erhållit generell 
kunskap genom sin högskoleutbildning har mycket att lära av personliga assistenter när det 
gäller att ge ett stöd som styrs av den enskilde, är anpassat och utformat efter den enskildes 
liv, och vardag och specifika behov och önskemål särskilt idag då hälso och sjukvården ska 
vara personcentrerad och brukarinflytande ska vara en vägledande princip för socialt arbete.   
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