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Självbestämmande 
o Kan kopplas till grundlagen §7 rätt till 

liv och till personlig frihet, integritet 
och trygghet och till §10 skydd för 
privatlivet. 

o  Lag om patientens ställning och 
rättigheter 1992/785 

o   Lag om klientens ställning och 
rättigheter inom socialvården 
2000/812 



Aktuellt om självbestämmande 
o  Socialvårdslagens utkast 3.6.2010  

 Inom socialvårdslagen och speciallagstiftning skall 
sådana strukturer och metoder stärkas som stöder  
verkliga valmöjligheter för personer i en utsatt 
position. 
  

o  Arbetsgruppen för självbestämmande inom social- och 
hälsovården 19.1.2012 utvecklingsförslag 

-  Skall stödbaserat beslutsfattande tryggas inom 
lagstiftning? 

-  Inskrivet i stöd- och serviceplanen? 
 



Aktuellt om självbestämmande 

o Delegationen för boende för 
personer med utvecklingsstörning 
maj 2011 
 Kvalitetskriterier för individuellt stöd 

 
o   Förenta Nationernas (FN) konvention 

om funktionshindrade personers 
rättigheter 2006 artikel 12. 



 
 
 
 
Stödbaserat beslutsfattande 
Nivå: Individen  
Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning 

o  Jag får information om olika tjänster, innehållet och 
syftet med tjänsterna på ett sätt som jag förstår 
(lättläst, bildkommunikation, tolktjänster) 

 
o  Jag kan välja mellan olika alternativ. 
o  Jag får stöd för att förstå och ta ansvar för följderna av 

och eventuella risker med de val jag gjort. 
 
o  I beslutsfattandet kan jag få hjälp av mina närstående, 

en opartisk stödperson eller av en företrädare. 
 



Stödbaserat beslutsfattande 
Nivå: Ordnandet och produktionen av tjänster 
Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning 

o  Serviceprocesserna är utvecklade på så sätt att 
klienterna i enlighet med sina egna resurser 
kan delta i planeringen, genomförandet, 
utvecklingen och utvärderingen. 

o  Inom ramen för organisationens tjänster 
används den kommunikationsmetod som 
klienten använder. 

o  Alla handlingar som gäller organisationens 
tjänster är skrivna på lättläst språk eller 
beskrivs på ett sådant sätt som klienten 
förstår. 



Stödbaserat beslutsfattande 
Nivå: Samhället 

o  Lagstiftningen garanterar att klienten 
blir hörd. 

o Med stöd av lagstiftning säkerställs 
klientens rätt till stödbaserat 
beslutsfattande. 

o Med hjälp av utbildning kan 
personalen svara på behoven av 
individuellt stöd. 



Referenser 
o  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan 

itsemäärämisiokeus- työryhmän alustavat 
linjaukset ja kehittämisehdotukset 
19.1.2012 

o  http://www.dca.gov.uk/family/mi/
mibooklets/decide1.pdf 
http://www.dca.gov.uk/family/mi/
mibooklets/decide2.pdf Department for 
Constitutional Affairs  



Referenser 
o  Delegationen för boende för personer med 

utvecklingsstörning
http://www.fduv.fi/Site/Widget/Editor/837/
files/boende/
kvalitetskriterier_individuellt_stod.pdf  

 
o  http://www.dca.gov.uk/family/mi/

mibooklets/decide1.pdf Department for 
Constitutional Affairs (was Lord 
Chancellor’s Department) 


