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Media formar i hög grad vår bild av samtiden. Därför är det inte
Hela eller

oviktigt hur personer med utvecklingsstörning framställs i ord och bild.
Som reporter möts man ofta av märkliga reaktioner när man vill publicera bild med namn på
personer med utvecklingsstörning. Då börjar omgivningen skruva på sig: ”Vi måste nog prata med
den gode mannen först”, sägs det. Eller ”Vi måste få tillstånd av de anhöriga”.
”Varför det?” frågar jag, väl medveten om att personen i fråga själv tycker att det är kul att få
komma med i tidningen. Jag får aldrig något hållbart svar.
Man kan se dom mest konstiga resultat av denna överdrivna inställning till sekretessen. Miljöbilder, siluetter, vackra sommarhimlar, konstiga teckningar, tråkiga byggnader och färgglada blommor får illustrera artiklar som handlar om livs levande människor.
Eller så använder man bara förnamn, ﬁngerade eller äkta. Att använda förnamn och bild på en
vuxen person skyddar inte hans eller hennes identitet. Däremot talar man om att detta är ett annat slags människa. Allra helst som man, i samma artiklar, låter människor utan funktionshinder
få ha sina hela namn.
Förr förekom inte personer med utvecklingsstörning alls i media. Alla var ense om att de och
deras anhöriga borde skyddas från all slags publicitet. Därmed lämnade man dörren öppen för
kollektiv särbehandling, övergrepp och fördomar. Men idag? Ja, hur långt har vi kommit egentligen?
Intra är en liten del av media. För oss är det självklart att de som medverkar ska ha sina fulla
namn. Oavsett om de har funktionshinder eller inte. Vi tänker inte bidra till fördomar och hyschhysch.
På samma sätt har vi reagerat mot de stereotypa bilder av personer med utvecklingsstörning som
nu är gängse.
Personer med funktionshinder ska antingen vara offer eller glädjespridare. Ofta påstås att personer med utvecklingsstörning är mer äkta, spontana, skapande och godhetsfulla än andra. Det
är inga dåliga tvångströjor som man tillhandahåller. Av idel välvilja.
Ibland måste vi säga det självklara: Att någon har ett funktionshinder innebär inte att omgivningen har rätt att tillskriva honom eller henne egenskaper, bra eller dåliga, bara på grund av detta.
Och när vi kräver att funktionshindrades rättigheter ska respekteras, så gör vi det inte för att det
skulle vara synd om dessa personer eller att de skulle vara mer godhjärtade och bättre än andra
människor - det vet vi ingenting om. Vi gör det för att vi alla är människor och för att vi alla behövs
i samhället.
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Om Socialstyrelsens tillsyn...

I förra Intra beskrev vi bristerna i hälso- och sjukvården i ett antal gruppbostäder som Socialstyrelsen inspekterat. Vi menade att dessa brister i hög grad motiverar att Socialstyrelsen aktiverar
sin tillsyn.
Generaldirektör Kjell Asplund, som läst artikeln, skriver till Intra att man nu börjar planera för
nästa års riktade tillsynsaktiviteter och att en av prioriteringsgrunderna för sådana riktade projekt
är att patienter med nedsatt autonomi särskilt skall uppmärksammas.
”Jag har försäkrat mig om att våra regionala enheter allvarligt överväger tillsynen av hälso- och
sjukvården för de som ﬁnns i gruppboenden när de gör sina prioriteringar inför 2006 års verksamhet”, skriver han.

Om onödig medicinering...
I samma nummer ifrågasatte Ove Mallander den ibland slentrianmässiga medicinering som fortfarande sker i gruppostäderna.
Man måste våga avsluta onödig behandling, skriver medicinprofessorn Kurt Boman, Umeå, i
SBU - Vetenskap & Praxis 1/2005. Om vi avbröt alla onödiga behandlingar, skulle patienterna må
bättre och kostnaderna minska dramatiskt.
”Idag kan ineffektiv eller överspelad behandling fortgå år efter år. Ett skäl kan vara att kontinuiteten och samordningen mellan olika vårdgivare inte är tillräckligt bra. Har ett nyinsatt läkemdelel inte haft avsedd effekt efter en viss tid bör det ju sättas ut. Men om det inte anges i journalen
glöms det lätt bort, och receptet kanske förnyas mekaniskt helt i onödan. Det ﬁnns en olycklig
tendens att enbart ompröva pågående behandling när patienten har påtagliga problem med
biverkningar.
Somliga läkemedel måste trappas ned enligt särskilt schema. Patienten kan få besvär när dosen
minskas, särskilt om behandlingen avbryts tvärt.
All pågående behandling borde omprövas minst en gång per år. Det är viktigt att läkaren anger
i journalen hur länge behandlingen är tänkt att pågå och vem som skall ompröva den.”
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Peter Brusén återerövrar livet
Efter alla år som engagerad i frågor som rör funktionshindrade
hamnade Peter Brusén själv i rullstol. Om detta har han nu
skrivit en bok. Sid 4

Lästips

Maria Normark kommer med tips till dig som leder läsecirklar.
Sid 6

Samtalsgrupper

Personer med utvecklingsstörning har ofta svårt att få svar på
sina frågor om kärlek, känslor och sexualitet. Sid 8

Film och utvecklingsstörning

Utvecklingsstörning och/eller autism har blivit de vanligaste
funktionshindren på ﬁlm. Sid 11

Det barn vi ﬁck

När Åsa Bryhagen födde Johannes ﬁck hon
ompröva många av sina värderingar. Om detta
har hon skrivit en bok som kommer ut i höst.
Intra publicerar ett utdrag. Sid 15

Karl kommenterar:
Karl Grunewald om kommunernas besparingsiver
Fem nyutkomna skrifter:
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En uppslagsbok om funktionshinder
Habilitering i Stockholm
Socialstyrelsens lägesrapport 2004

Sid 22
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Fritid för alla!

I Jönköping har man arbetat hårt med att funktionshindrade ska
kunna delta i det vanliga fritidsutbudet. Sid 28

Teater som daglig verksamhet

Anita Grünbaum recenserar en avhandling om teater som daglig
verksamhet. Sid 32

Dessutom
Samhälle och identitet
Avlösning och korttidsvistelse
Böter för nekad korttidsvistelse
FOMS
Handikappombudsmannen
Insändare
Parkskolan i Malmö
Omslagets konstnär

Sid 14
Sid 14
Sid 14
Sid 30
Sid 31
Sid 34
Sid 35
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Peter Brusén har arbetat
med handikappfrågor i mer
än 30 år. 1986 anställdes
han på Socialstyrelsen. Mellan 1994–1997 var det han
som höll i den grundliga
utvärderingen av handikappreformen och sedan fortsatte han av bara farten att
utvärdera psykiatrireformen.
Mitt i livet hände så katastrofen, under en surﬁngtur
på Hawaiisemestern föll en
våg över honom med fruktansvärd kraft och knäckte
hans ryggrad. Efter alla år
som engagerad i frågor som
rörde funktionshindrade
satt han nu själv i rullstol.
Mitt under rehabiliteringen
erbjöds han tjänsten som
chef för den nystartade enheten för handikappfrågor på
Socialstyrelsen.
Om sin kamp för att komma
tillbaka till ett aktivt yrkesliv
och ett rikt privatliv trots
89% invaliditet har han
nu skrivit en bok.
Karl Grunewald har läst.

”Jag vill inte ﬁnna vila
genom att stanna kvar
i min egen katastrof.”
4
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Hur Peter Brusén återerövrade livet

L

ek och glädje, med familjen på stranden på
Hawaii, förvandlades på några sekunder till
största tragedi – en jättevåg slog ner Peter
mot botten. Han bröt nacken och blev totalförlamad.

Nära och förtroligt
I Peter Bruséns nyutkomna bok Livet en gång till
får vi, nära och förtroligt, följa hans upplevelser
praktiskt taget dag för dag: Vården på sjukhuset på
Hawaii, resan hem, vården på Karolinska sjukhuset och rehabiliteringen på Frösunda. Det blev fem
månader fyllda av smärtor, sorg och vrede, men
även av drömmar och en kampvilja långt utöver
det vanliga.
Efter rehabiliteringen kvarstår en fullständig förlamning och känslolöshet från bröstkorgen och
neråt. Detta tvingade honom att omvärdera alla
livets rutiner. Arbetet med att kunna ta sig fram till
de nödvändiga utrymmena både hemma och på
jobbet blir en kamp bort från det totala beroendet till ett liv som han själv kan styra. En detaljerad
beskrivning av hur han klarar sina morgonrutiner
öppnar ögonen på oss alla hur det är att leva med
ett omfattande funktionshinder.
Beskrivningen av vardagsincidenter bildar utgångspunkt för ﬁna analyser av bemötandet och
utsattheten. Han talar om smärtor i kroppen och
och om kramper i benen som hans livs skavsår. ”Ju
mer jag arbetar, träffar människor och aktiverar
mig, desto mindre problem blir värken. Utan ett
intensivt arbete skulle jag bara ha det onda”.

Makt och maktlöshet
Vi får följa hela processen till ett liv som ”hjulbent”,
med en anpassad bil och en anpassad bostad. Enda
egentliga konﬂikten med det allmänna gäller en
carport för bilen, nödvändig för att kunna komma
till arbetet även vintertid. Men i mötet med handläggare pendlar upplevelserna i de olika mötena
mellan makt och maktlöshet.
Kort tid efter hemkomsten är Peter åter på sitt arbete på Socialstyrelsen som chef för enheten med
ansvar för funktionshindrade. Efter en tid på heltid. Mot alla odds. Och trots 89 procent invaliditet.
Här blir Peters eget funktionshinder plötsligt en
stor tillgång. Nu är han ju mottagare av den handikappomsorg som han också är med om att administrera och påverka. Situationen är, som han säger,
både absurd och spännande.

En ömsint beskrivning av kärlek
Peter Brusén skriver mästerligt och medryckande
om de många positiva och samverkande krafter
som gjorde hans återerövring av livet möjligt. Som
legimiterad psykolog har han haft osedvanliga förutsättningar att förstå sina egna reaktioner. Det
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som mest påverkade hans motivation var mötet
med människor med personlig erfarenhet av det
som han kämpade med i de olika rehabiliteringsfaserna. Det kan inte sägas nog: Vi måste ta bättre
vara på de personer som har egna erfarenheter av
funktionshinder. De kan bli viktiga förebilder.
Men allra tydligast framstår Peters och hans hustrus gemensamma kamp. Bokens ömsinta beskrivning av deras kärleksrelation är något av det ﬁnaste
jag läst. ”Det blev en utmaning att kunna älska igen
och vidröra min längtan och mina drömmar tillsammans med en person vars värme och klokhet
inte känner några gränser. Att älska och förlåta är
därför inte en prestation utan ett sätt att andas och
leva.”

Att vilja mer än man kan
Olyckan har medfört att han kan uppleva sig själv
genom sig själv – inte genom andra. Den ständiga
utsattheten har skärpt hans förmåga att kritiskt betrakta sådant som andra ser som givet och naturligt. ”Hela återhämtningen blev en kamp mellan
att vilja mer än vad jag kunde och kunna mer än
vad jag ville.”
”Jag vill vara nöjd med det som är, men även med
en framtid som jag inte känner men fruktar. Jag
vill inte ﬁnna vila genom att stanna kvar i min egen
katastrof.”

En lärobok med nya dimensioner
Bokens sista hundra sidor handlar om funktionshindrades situation i vårt samhälle sedda genom
Peters erfarenheter: Hur ska man kunna bekämpa
de funktionshindrades utsatthet? Hur ska kraven
på jämlikhet kunna förverkligas? Och hur ska dagens rehabilitering användas i kampen mot förtidspension.
Det blir en lärobok av nytt slag och med nya dimensioner, inte minst för oss som arbetar med och
för utvecklingsstörda personer. Vi kan inte fortsätta
att acceptera den inlärda hjälplöshet som ﬁnns hos
många begåvningshandikappade. Peters bok ger
oss både nya insikter och inspiration.

Förnäm språkbehandling
Boken bärs upp både av berättelsen om tragedin
och av Peter Bruséns engagerade plädering för ett
program för att rehabilitera dagens rehabilitering.
Men främst bärs hans bok av den förnäma språkbehandlingen!
KG
Peter Brusén. Livet en gång till. En ryggmärgsskadad möter svensk handikappolitik. 246 sidor. Egalité 2005. Tel:040-678 84 83, Fax: 040-678 84 80.
E-post: info@egalite.se Pris 260 kr.
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Boktips!

För dig som leder läsecirklar

Av Maria Normark

Det är en utmaning att läsa
för en grupp begåvningshandikappade. Framför
allt är det svårt att hitta de
böcker som verkligen uppskattas. Som bokälskare
vill jag så gärna dela med
mig av den fantastiska
upplevelse det kan vara att
sjunka in i en spännande
berättelse och att se världen
med någon annans ögon.
Men om lyssnarnas fantasi, abstraktionsförmåga
och erfarenheter är begränsade är man ofta ute på
hal is under lässtunderna.
Det ställs höga krav på
underhållningsvärdet, var
så säker. Det fungerar absolut inte med vilken historia
som helst.
Böcker från LL-förlaget
På vår dagliga verksamhet har vi två lässtunder i
veckan, med olika deltagare. Den grupp jag själv
läser för består mest av personer med måttlig utvecklingsstörning. Oftast väljer vi böcker från LLförlaget, och riktar framförallt in oss på svårighetsgrad 2, enligt LL:s egen skala från 1 till 3, där kat-

egori 1 är den mest lättlästa. Den här indelningen
är en bra vägledning när man väljer böcker, men
man måste förstås prova sig fram. Många gånger
känner jag att vi har hamnat snett, att man uppfattar text och handling som för komplicerad eller
helt enkelt tråkig.

Lätt, lättare, lättast
Böckerna från LL-Förlaget är alltid lättlästa. Men de har olika nivåer av lättläst svenska.
Lättast. Böcker märkta med siffran 1 är skrivna med korta meningar och enkla ord. Boken har alltid många
bilder.
Lättare. Böcker märkta med siffran 2 har enkel handling med ord och uttryck som du är van att läsa och höra.
De ﬂesta böcker har bilder.
Lätt. Böcker märkta med siffran 3 har ofta längre kapitel. Här hittar du lite ovanligare ord och även bildspråk.
Handlingen kan hoppa i tid och rum. Många av böckerna saknar bilder.
Böckerna:

Superhjälten av Andreas Palmaer. Nivå 2. Pris 170 kr.
Vi sköter handelsträdgården av Mattias Grosin. Nivå 1. Pris 160 kr.
Beställ från LL-förlaget, tel 08-640 70 90, e-post: order@lattlast.se eller från hemsidan: www.lattlast.se
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Vi sköter handelsträdgården

Superhjälten
När vi pratar om vad vi ska läsa kommer ofta önskemål om roliga böcker upp. Många
vill att lässtunden ska vara skoj, och helst ska det
vara roligt hela tiden.
Det ﬁnns inte så många böcker av den typen, åtminstone inte lättlästa. Desto gladare blir vi när vi
hittar ett guldkorn!
Nyligen läste vi ”Superhjälten” av Andreas Palmaer, med stor behållning. Här möter vi Kjell som
läser serietidningar och vill bli en superhjälte, som
Batman och Spindelmannen. Han är inte riktigt
som andra tonåringar han känner, som är ute på
kvällarna och dricker öl.
Han lever i sin drömvärld av hjältar, och en dag
bestämmer han sig för att bli Silverblixten! I sin
dräkt, sydd i slöjden, tar han itu med hjältejobbet.
Det är inte så lätt visar det sig. Han hamnar i trubbel och blir utskrattad gång på gång. Han är nästan på väg att ge upp, men till slut får han ändå
chansen att göra en verklig hjälteinsats, och då blir
boken ordentligt spännande…
Ja, det var till och med en och annan av oss som
blev lite ängslig innan vi kom till upplösningen!
I min läsgrupp blev den här boken uppskattad
för att den var rolig och lite tokig. Alla tyckte om
Kjell för att han var snäll, men man tyckte också att
han var knasig som sprang omkring i Silverblixtendräkten.
Korta kapitel med tydliga poänger gör boken lätttillgänglig och rolig att läsa. Lyssnarna höll därigenom intresset vid liv genom hela berättelsen, utan
att tappa tråden.
Tydliga fotograﬁer förstärker texten, men i det
här fallet brydde sig mina åhörare inte så mycket
om bilderna. De tyckte nog att berättelsen bar sig
själv.

En helt annorlunda men inte sämre
läsupplevelse
hade vi med ”Vi
sköter handelsträdgården”
av Mattias Grosin och Patrick Miller.
Det är en underbar skildring
av en daglig verksamhet, och här
spelar bilderna den största rollen. Vackra färgfotograﬁer, fulla av liv, väcker fantasin
och intresset. Man rycks med och tycker nästan
att man kan känna doften av jord och grönt. Varje
foto är laddat med absolut närvaro, man inbjuds
till samtal omkring dem. Texten är sparsamt hållen,
med korta meningar, eftersom boken tillhör den
allra mest lättlästa kategorin.
Även om man brukar hålla sig till lite svårare texter så tycker jag att man kan ge just den här en
chans. Jag tror att många kommer att bli intresserade och tycka om den.
”Vi sköter handelsträdgården” skildrar ett år, från
vinter till höst. Vi lär under det året känna de personer som arbetar i trädgården och vilka deras sysslor
är. Det går inte att ta miste på stoltheten över arbetet och dess stora betydelse, den är tydlig på varje
sida. Alla jobbar med något de trivs med och gör
det bra. Deltagarna delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter och känslor, och man blir glad av
den positiva stämningen.
Det fungerar inte så bra att läsa en bok av den här
typen för en större grupp, enligt min erfarenhet.
När bilderna är så väsentliga blir det mer naturligt
att läsa för en eller två personer. Själv satte jag mig
mellan två killar och vi tittade i boken tillsammans.
De hade ingen aning om vad en handelsträdgård
är, ingen av dem har någonsin satt sin fot i ett växthus. Trots detta blev de märkbart intresserade, de
nästan slogs om att få se på bilderna.
De blev helt enkelt nyﬁkna, och i det här sammanhanget är det ett mycket högt betyg. Vi hade
en verkligt trevlig stund med den här boken, och vi
ser fram emot att läsa andra som ingår i serien ”mitt
jobb”. ”Hunddagiset”, t.ex., det låter väl kul?

Maria Normark är arbetsterapeut på Kroksta dagcenter i Örnsköldsvik. Hon har åtagit sig
att då och då komma med boktips till alla dem som leder läsecirklar med personer med
utvecklingsstörning. Så här berättar hon om sig själv:
”Jag är arbetsterapeut sedan 1986 och har arbetat inom handikappomsorgen sedan
1990. Åren däremellan hade jag olika placeringar på sjukhusen här i Västernorrland, men
jag sökte mig medvetet ifrån den miljön. Jag trivs bra inom handikappomsorgen, där jag
upplever att man fokuserar på det friska hos människan. Mest har jag arbetat inom den
dagliga verksamheten, men jag lägger också mycket tid på vårt resurscentrum för kognitivt
stöd, Tid o Rum.”
Välkommen som medarbetare i Intra, Maria!
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Samtalsgrupper om kärlek, känslor och sexualitet
för kvinnor och män med intellektuella och fysiska funktionshinder

– Hur ska man kunna veta
när ingen talar om hur det är?

F

ör nästan tio år sedan samlades en grupp kvinnor på dagcenter Odil i Linköping. En distriktssköterska hade kommit för att berätta om kroppen och
dess funktioner. För en av deltagarna förändrades
livet helt. Hon hade levt i ständig oro under många
år, eftersom ingen hade förklarat för henne vad mens
var för något. Varje gång blödningarna kom trodde
hon att hon skulle dö.
Även för de andra deltagarna väckte mötet med
distriktssköterskan massor med frågor. Och för
Anette Olsson och Monica Karlsson som ordnat
mötet stod det klart att här fanns ett behov som de
bara inte kunde blunda inför.
– Först trodde vi att när vi nu hade bjudit in
distriktssköterskan, så skulle allt vara bra med det,
berättar Anette Olsson. Men det blev istället som att
lyfta på locket. Frågor om kropp, sexualitet, samliv
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och handikapp dök upp. Vi beslöt att vi nog borde
träffas en gång i månaden.

Tjejgrupp
Det räckte inte med en gång i månaden och inte
heller med varannan vecka. Snart samlades man
varje vecka. Tjejgruppen bokade tid hos Kvinnohälsan i Linköping. Men det dröjde innan man ﬁck
komma dit. Anette och Monika tror att personalen
där kände sig osäkra och inte visste om man skulle
klara av att förklara. När gruppen äntligen ﬁck tid
hade gruppdeltagarna satt samman två A4-papper
med frågor. Det blev ett intensivt studiebesök och
eftersom alla frågor inte hanns med ﬁck man komma tillbaka en gång till.
– På mottagningen tyckte dom frågorna var jättebra, säger Anette. Dom frågade om de ﬁck använda
våra frågor i sin utbildning.
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Nyﬁkenheten var stor. Alla ﬁck gå omkring och
känna på instrumenten och gynekologstolen.

Svetsades samman
Alla som deltog i samtalsgruppen ﬁck avge ett tystnadslöfte. Man svetsades samman och kände stolthet och gemenskap. Något som inte undgick att
göra intryck på de andra.
– Killarna frågade om inte dom också kunde få ha
en samtalsgrupp, berättar Monika Karlsson. Först
tänkte vi att den borde ledas av en man. Men det
fanns ingen man i personalgruppen som kände sig
bekväm och trygg med att arbeta som samtalsledare i en killgrupp. Efter att ha pratat med RFSU så
beslöt vi oss för att försöka själva. Det gick bra! Killarna frågar massor. Vi använder oss av vår kunskap
om hur man ska göra informationen begriplig för
dem som har ett intellektuellt funktionshinder. Genomskärningsbilder av kroppen är t ex ofta svåra
att förstå. Man får använda konkreta bilder och visa
utanpå sin egen kropp var organen sitter.
Även för männen var det många bitar som föll
på plats när man gick igenom den manliga sexualiteten.
– Några ﬁck en verklig aha-upplevelse när vi visade en videoﬁlm som berättade att det var vanligt
med nattlig utlösning, pollution, i drömmen. Man
hade trott att man var ensam om den saken och
inte vågat fråga.
För dem som redan deltagit i en kill- eller tjejgrupp blev det naturligt att fortsätta med en mixgrupp för båda könen.
Sedan starten har ett 40-tal personer deltagit i
samtalsgrupperna.

Tidsplan och information
Först upprättar man en tidsplan, när samtalsgruppen ska starta och hur länge den ska hålla på.
Lämplig tid kan vara 1–1,5 år. Gruppdeltagarna
samlas 1,5–2 tim i veckan.
Cheferna inom daglig verksamhet informeras om
syftet och målet med samtalsgrupperna. De, i sin
tur, informerar personalgrupperna samtidigt som
de delar ut intresseanmälan som personalen kan
fylla i tillsammans med de som eventuellt vill delta.
Ibland kan det vara viktigt att en samtalsledare är
med och informerar och svarar på frågor.
Samtalsledarna besöker och intervjuar den som
anmält sig i en miljö där han/hon känner sig trygg.
Det är viktigt att få reda på vilka önskemål och förväntningar som ﬁnns. Och det kan vara bra att veta
om det är den sökande själv som vill, eller om man
påverkats av personalens välmening när man anmält sig.

4–6 deltagare
När man ställer samman gruppen, 4–6 deltagare
brukar vara lagom, är det viktigt man eftersträvar
samma intellektuella funktionsnivå så att man kan
ha ett bra utbyte av varandra. Däremot är det bara
bra om det är stor spridning vad gäller ålder och
livserfarenhet.
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Planering
Man måste planera träffarna. Monika och Anette
använder sig av en grovplanering som de ändrar
allteftersom. Några exempel på teman:
• Anatomi – hur kroppen ser ut.
• Kroppsuppfattning, kroppens funktioner
– varför tjejer har mens, vad pirr i kroppen är.
• Hygien – varför man bör hålla sig ren. Smink
och hårvård.
• Kärlek – ett grundläggande behov.
• Sexualitet – ett behov som alla har och som
kan uttryckas på olika sätt.
• Identitet – vem är jag?
• Funktionshinder och handikapp – om olika
förutsättningar, om att alla kan uppleva handikapp vid olika tillfällen.
• Relationer – killar, tjejer, barn och föräldrar,
arbetskamrater mﬂ.
• Vem vet bäst? Vad är rätt och fel i olika situationer.
• Empati – att kunna känna och förstå hur någon annan känner i en viss situation.
• Sorg – förlust av någon eller något, död och
begravning.

Dokumentera träffarna
För att skapa förtroende och trygghet i gruppen
är tysthetslöftet viktigt. Tysthetslöftet gäller även
dem som är samtalsledare. Däremot dokumenterar dessa, direkt efter träffen, vad som hänt för att
därigenom kunna återknyta till föregående träff
när det är dags att träffas igen. Deltagarna ska informeras om att det förs anteckningar och att de,
när som helst, kan få läsa dem. Anteckningarna förvaras inlåsta under sedvanlig sekretess.

Handledning behövs
Det är bra om man är två samtalsledare. Då kan
man hjälpas åt med reﬂektioner, observationer och
med anteckningar. Man kan komplettera varandra
kunskapsmässigt. Samtalsledarna behöver professionell handledning.
– Om vi inte haft tillgång till handledning, tror vi
inte att vi skulle ha kunnat arbeta på ett så tryggt
och professionellt sätt, säger Anette och Monika.
Fyra gånger om året har vi fått handledning av sexologen och forskaren Lotta Löfgren-Mårtensson.
Hon har gett oss vägledning och fått oss att se problemen ur olika synvinklar. Det är viktigt att vi ser
vår roll som samtalsledare, att vi arbetar i förebyggande syfte och inte terapeutiskt. Med det menar
vi att vi inte har den yrkeskompetens som krävs för
att utreda och vägleda när det är fråga om allvarliga
personliga problem. Skulle det vara så att vi anser
att personen kan ha varit utsatt för ett övergrepp
eller liknande försöker vi förmedla kontakt med
någon person som har en terapeutisk kunskap.

Viktigt att kunna lyssna
Gruppsamvaron ger upphov till många processer.
En vikig del är att alla måste känna att de får ut-
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rymme för sina frågor och funderingar. Det innebär också att alla måste kunna vara tysta och lyssna
på varandra.
– Många är så invanda vid att det alltid ﬁnns någon som hjälper och ﬁxar allt omkring dem, säger
Anette. Många har svårt att inse att man själv kan
lyssna och hjälpa andra. Man använder sällan sin
empati-förmåga i det dagliga livet och blir lätt jagﬁxerad. Därför är det samtalsledarens uppgift att se
till så att alla får möjlighet att säga något och att de
andra då måste försöka lyssna och förstå.
– Många lär sig också att de inte behöver stå för
något, säger Monika. Att det alltid ﬁnns någon till
hands som tolkar och slätar över. Men här är vi mer
uppriktiga och lindar inte in saker. Det är vanligt
att man säger att ”det får jag inte för personalen”.
Då brukar vi säga: ”har du frågat?”. Ofta lever man i
föreställningar som är helt felaktiga därför att man
inte kan eller vill undersöka dem.

Utvecklande samvaro
Både anhöriga och personal har upplevt samtalsgrupperna som något positivt. Många av deltagarna
har utvecklats och klarar av sina liv bättre. En del
fortsätter att träffa varandra efter att gruppsamtalen slutat.
Också Anette och Monika har utvecklats under
resans gång. Att samtalen i grupperna ofta rör svåra
ämnesområden – liv, död, sexualitet och människovärde – har gjort att de fått fundera över sina egna
bevekelsegrunder. Det har lett till att de, med hjälp
av FoU-centrum i Linköping, gemensamt ställt samman sina erfarenheter i en rapport.
– Vår förhoppning är att vi ska kunna väcka lust
och intresse hos andra att våga jobba på samma
sätt. Och nu funderar båda på att läsa vidare på
universitetet.

Tips från Monika och Anette

Bra material att använda i samtalsgrupper!
Lättlästa böcker
från LL-förlaget:
Fantakungen.
Fantakungen och kärleken.
Bröllopsdrömmar.
Killar, Glass och meloner.
Pommac och P-piller.
Sista chansen.
Kärlek på dagcenter.
På rymmen från dagcenter.
Din skönhetsbok.
Guldmannen.
Rullstol och varmkorv.
Kärlek i vått och torrt.
Ska vi dansa? – en kväll i folkets park.
Kärlek på lasarett.
Peter älskar Christer.
Kärlekshunden.
Kärleksprovet.
Kyss mig.
Polispatrullen.

Läs mer om samtalsgrupper
i Anettes och Monikas skrift:
Samtalsgrupper om kärlek, känslor och
sexualitet för kvinnor och män med intellektuella och fysiska funktionshinder.
2003. 32 sidor. FoU-centrum för
vård och omsorg. Tel 013-206282.
Pris ca 50 kr.
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Bra hemsidor:

Bra videoﬁlmer:

www.rfsu.se
www.rfsl.se
www.organon.se
www.tjejsnack.com
www.beinggirl.nu
www.lafa.nu
www.ll-forlaget.se
www.fhi.se
www.sof.nu

Kärlek, känslor och sexualitet – för
psykiskt utvecklingsstörda.Videoproduktion AB.
Säga Ja, Säga Nej – vem ska få krama
mig? Studieförbundet Vuxenskolan/
FUB.
Sex – en bruksanvisning för unga.
Dansk, tecknad. Föreningsﬁlm.
Lär känna dina bröst. Cancerfonden.

Monika Karlsson och Anette Olsson framför dagcentret Odil (Odil betyder Omsorg och Data i Linköping). På dagcentret arbetar man med datorer och utför
registreringsarbete åt ett museum. Man gör också en egen tidning, Fanfaren,
och har olika aktiviteter som gymnastik, studiebesök, matlagning mm.
Monika Karlsson är vårdare och har arbetat inom handikappomsorgen i 23
år. Hon har arbetet med barnsjukvård, behandlingsinriktat boende, vårdhem
och daglig verksamhet. Sedan 14 år tillbaka arbetar hon på dagcenter Odil i
Linköpings kommun.
Anette Olsson är förskollärare och har arbetat inom handikappomsorgen i 11
år. Hon har arbetat på elevhem och daglig verksamhet. Sedan 8 år tillbaka
arbetar hon på dagcenter Odil.
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George (Pascal Duquennes) är en ung man med Downs
syndrom som rymt från sitt vårdhem. I den franska ﬁlmen
Den åttonde dagen möter han Harry (Daniel Auteuil),
en stressad försäljare med familjeproblem.

Hur personer med
utvecklingsstörning
skildras på ﬁlm

Ensidiga bilder av män
med lindrig utvecklingsstörning
Av Hans Hallerfors

U

tvecklingsstörning har ersatt blindhet som
det vanligaste funktionshindret på ﬁlm.
Det var länge sedan man såg en stackars
vacker, blind och värnlös ﬂicka som ovetande utsattes för hemska faror innan hon hamnade i hjältens
armar. Idag är det mer action i deckarna. Däremot
har olika funktionshinder blivit vanliga i relationsdramerna. Och mest frekvent är utvecklingsstörning och/eller autism.

Den utvecklingsstörde
som mer genuin och äkta
Filmerna om den stressade karriärmänniskan som
möter en genuin och spontan manlig person med
utvecklingsstörning och därigenom kommer till
insikt om de viktiga värdena i livet har avlöst varandra.
Det började med Rain Man 1988, där den stressade karriäristen Charlie Babbit (Tom Cruise) möter
sin bror Raymond (Dustin Hoffman) som sitter inspärrad på en anstalt. Raymond, som är en autistisk
särling, har ärvt hela förmögenheten efter deras far
och den vill Charlie komma åt eftersom han har det
minst sagt trassligt med ekonomin. Charlie rövar
med sig Raymond från anstalten och de båda ger
sig ut på en resa där de efter diverse förvecklingar
hittar fram till något slags broderskärlek. Filmen
ﬁck ﬂera Oscars mycket tack vara Dustin Hoffmans
fantastiska skådespelarinsats.
Den franska ﬁlmen Den åttonde dagen är en moralitet i samma fack. George är en ung man med
Downs syndrom som rymt från sitt vårdhem. Personer med Downs syndrom kallades förr för mongolida vilket Georg tagit fasta på när han drömmer om
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hur mongolerna rider fram över stäppen. Harry är
en stressad försäljare med familjeproblem. De möts
när Harry råkar köra över Georges hund. George är
till en början mycket upprörd men utser Harry till
sin vän. Harry fattar intresse för den unge mannen
och lär sig samtidigt att inse de verkliga värdena i
livet. På en punkt skiljer sig denna ﬁlm från nästan
alla de övriga ﬁlmerna: Skådespelaren som spelar
George har Downs syndrom också i verkligheten, i
de övriga ﬁlmerna är det så gott som alltid en ”normalbegåvad” person som spelar utvecklingsstörd.
Även i den danska dogma-ﬁlmen Mifune är det
mötet mellan den stressade konsulten Kresten och
hans bror Rud (som har en lindrig utvecklingsstörning) som skapar spänning. Kresten vill egentligen inte veta av sin bakgrund på den lolländska
landsbygden, men när hans far dör (på Krestens
bröllopsnatt!) så tvingas han åka tillbaka till fädernegården. Han annonserar efter en hushållerska
som ska ta hand om brodern. Hon visar sig vara en
före detta prostituerad med hjärtat på rätta stället
och ﬁlmen utvecklar sig till en ganska burlesk och
härlig historia!
Temat med den stressade karriäristen som får fatt
i sig själv genom samvaron med den utvecklingsstörde går igen i Hollywoodﬁlmen I am Sam där
Sean Penn spelar en pappa med utvecklingsstörning vars dotter ska omhändertas. Sam får hjälp
av den motvilliga stjärnadvokaten Rita (Michelle
Pfeiffer) vars make bedrar henne och vars son hon
aldrig har tid med. Begreppet ”intelligensålder”
spelar en central roll i denna ﬁlm. Sam sägs stå på
en 7-årings nivå. Vilket innebär att han och dottern
Lucy har en sockersöt och rosaskimrande samvaro
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Filmer:
Rain Man. 1988.
USA.
Regi: Barry Levinson.
Skådespelare:
Tom Cruise, Dustin Hoffman,
m.ﬂ.
Den åttonde
dagen. 1996.
Frankrike, Belgien.
Regi: Jaco Van
Dormael.
Skådespelare:
Pascal Duquennes, Daniel Auteuil m.ﬂ.
Mifune. 1999.
Danmark.
Regi: Søren KraghJacobsen.
Skådespelare:
Paprika Steen,
Sidse Babett
Knudsen, Iben
Hjejle, Anders
Hove, Jesper
Asholt, m.ﬂ.
I am Sam. 2001.
USA.
Regi: Jessie
Nelson.
Skådespelare:
Michelle Pfeiffer,
Laura Dern, Dianne Wiest, Sean
Penn m.ﬂ.
Radio. 2003.
USA.
Regi: Michael
Tollin.
Skådespelare:
Cuba Gooding Jr,
Ed Harris, Riley
Smith m.ﬂ.
Shooting ﬁsh.
1997. England.
Regi: Stefan
Schwartz.
Skådespelare:
Kate Beckinsale,
Dan Futterman,
Stuart Townsend
m ﬂ.
Idioterna. 1998.
Danmark.
Regi: Lars von
Trier.
Skådespelare:
Paprika Steen,
Bodil Jörgensen,
Jens Albinus,
Louise Hassing,
Anders Hove,
Nikolaj Lie Kaas
m.ﬂ.
Riket. 1994.
Danmark.
Regi: Lars von
Trier.
Skådespelare:
Udo Kier, Peter
Mygind, ErnstHugo Järegård,
Ghita Nørby, m.ﬂ.
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I ﬁlmen I am Sam spelar Sean Penn en pappa med utvecklingsstörning vars dotter ska omhändertas .

tillsammans ända till dess Lucy börjar skolan.
Enligt ﬁlmens experter och socialarbetare har
hon då vuxit förbi sin fars ”mentala ålder”.
En så förenklad beskrivning av begåvningshandikappet är naturligtvis alldeles uppåt väggarna eftersom den inte räknar med den känslomässiga utvecklingen och de erfarenheter
man skaffar sig under ett långt liv. Begreppet
”intelligensålder” ifrågasätts aldrig i ﬁlmen.
Istället tar den fasta på motsättningarna mellan Sams och stjärnadvokaten Ritas liv och hur
Rita till sist genom samvaron med Sam hittar
tillbaka till sig själv.
Även för Sam och Lucy och hennes nya fosterföräldrar löser sig allt till slut och alla samlas
vid fotbollsplanen för att beskåda hur Lucy gör
mål. Inte ett öga är torrt och ”happy end” tack
vare Sams oförstörda godhet.
Om det inte hade varit för det fantastiska
skådespeleriet, för den underfundiga dialogen och för att Sam ändå, till största delen, blir
skildrad på sina egna villkor, så hade det varit
en hopplös ﬁlm. Nu är det en höjdare, väl i
nivå med Rain Man.

Den utvecklingsstörde
som speciellt god
Trots goda ansatser så är ändå den utvecklingsstördes uppgift i ﬁlmerna för det mesta att
vara ett slags katalysator som lockar fram det
goda i sin omgivning. Utvecklingsstörningen
– detta allvarliga funktionshinder – ska på något underligt sätt förvandla personligheten så
att man blir en godare människa. Mer spontan, ärlig och äkta.
En sådan ﬁlm i kvadrat är Radio. Den handlar om relationen mellan en tränare i amerikansk fotboll på en gymnasieskola i en liten
stad i delstaten South Carolina och Radio - en
svart utvecklingsstörd pojke. Radio får vara
med på fotbollsträningen. Trots att omgivningen reagerar med fördomsfulla protester,
övergrepp och ren ondska så vinner ändå till
slut Radio allas hjärtan, blott och bart genom
sitt oförstörda sinnelag och sin godhet. Filmen
sägs bygga på en verklig historia, men den har
deﬁnitivt tvättats ett par omgångar för mycket
i den Hollywoodska drömfabriken och blivit
alltför sentimental och hjärtknipande för min
smak.
I den engelska ﬁlmen Shooting ﬁsh ﬁnns en
variant på samma tema. Här får de utvecklingsstörda bli själva objektet för huvudpersonernas
godhet. Hjältarna Dylan och Jez är två barnhemspojkar som vuxit upp och nu lever på att

bedra sin omgivning på olika smarta sätt. När de
slår sig samman med vackra studenten Georgie
blir inget riktigt som de har tänkt sig. Hon har
en syster som bor på vårdhem och så småningom
är det naturligtvis där som pengarna hamnar. En
Robin Hood-historia som slutar i idel solsken utanför vårdhemmet. Suck.

Den utvecklingsstörde
som anarkist
Lars von Triers ﬁlm Idioterna är en problematisk ﬁlm, inte bara på grund av det provocerande namnet. Ett gäng ungdomar som tröttnat
på Svensson-livet spelar utvecklingsstörda och
bakom denna förklädnad får de utlopp för alla
de galna idéer och vilda infall som de bär på. De
bor i en ”gruppbostad”, åker omkring i buss med
sina vårdare och beter sig precis så anarkistiskt
och galet som man förstår att de längtat efter att
få göra. Utvecklingsstörningen blir den perfekta
förklädnaden. Upptågen skildrar allt från ett farsartat studiebesök på en fabrik till gruppsex med
inhyrd porrskådis.
Jag kan känna igen det där, i min ungdom
tyckte jag verkligen att personer med utvecklingsstörning var de riktiga anarkisterna: ”dom kunde
man minsann inte ställa i en postkö” (det var på
den tiden det fanns postköer). Och den villfarelsen kunde man leva i tills den dagen personer
med utvecklingsstörning ﬁck möjlighet att skapa
sina egna liv. Då var det självfallet Svensson-livet
som gällde. Att få vara normal och få slippa att
stå utanför. Som ung är det lätt att identiﬁera sig
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Johnny Depp spelar Gilbert som tar hand om sin
utvecklingsstörde och autistiske lillebror Arnie
(Leonardo DiCaprio) i ﬁlmen Gilbert Grape av
Lasse Hallström.

med utvecklingsstördas utanförskap och utsatthet.
Man längtar ut från disciplinering och insnöat vardagsliv. Problemet är att den grupp man identiﬁerar sig med ingenting hellre vill än att få gå i den
andra riktningen, in mot vardagsliv och normalitet.
En paradox som Idioterna självfallet undviker att
diskutera. Därmed säger ﬁlmen ingenting om hur
det är att vara utvecklingsstörd, men desto mer om
hur det är att vara Lars von Trier.
Även i TV-serien Riket, som också ﬁnns som hyrﬁlm, har von Trier använt sig av två personer med
funktionshinder som viktiga biroller. Två ungdomar, en man och en kvinna med Downs syndrom
står i disken, längst ner i den jättelika sjukhusbyggnaden. Medan de arbetar kommenterar de alla de
hemlighetsfulla och stundtals bisarra händelser
som utspelar sig på Rikshospitalet. Det är som om
de två sitter inne med övernaturliga insikter som
gör det möjligt för dem att se igenom sjukhusets
tjocka väggar. Det känns lite unket.

Forrest Gump och
Höjdhopparen
Det ﬁnns några ﬁlmer
där personer med utvecklingsstörning skildras rakt upp och ned
utan att de behöver
fungera som katalysatorer för stressade karriäristers längtan efter
ett annat, naturligare
liv eller som ägare av
övernaturliga krafter.
En sådan ﬁlm är – med
viss reservation för det Tom Hanks som Forrest Gump.
övernaturliga – Forrest
Gump. Forrest (Tom Hanks) går rakt igenom tre
omvälvande decennier i USA:s historia och utan
att egentligen förstå sin roll spelar han den väl. I
såväl vietnamkriget som under Ping-Pong-diplomatin med Kina och jogging-eran och IT-boomen
deltar Forrest på sitt säregna och övertygande sätt.
Och även om jag aldrig mött (och antagligen aldrig
kommer att möta) någon som Forrest Gump så vill
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man ändå gärna hoppas att han ﬁnns.
Filmen ﬁck många välförtjänta Oscar.
En svartare svensk variant på samma
tema är Lars Molins Höjdhopparen
med den geniale Asko Sarkola i rollen
som den egensinnige Pinnen. Han är en
man med lätt utvecklingsstörning som
bland annat begåvats med en enastående förmåga att hoppa högt. Filmen
driver träffsäkert med idrottens rekordhets
och den känns både obehaglig och tyvärr
inte helt igenom osannolik.

Den utvecklingsstörde
som offer för ondska
I ﬁlmen Den enfaldige mördaren av Hans
Alfredsson är fabrikör Höglund (Hans Alfredsson) ondskan personiﬁerad på skåneslätten under det naziinﬂuerade 30-talet.
Den harmynte Sven (Stellan Skarsgård) blir
ett av hans offer. När modern dör stämplas
han som sinnesslö och får bo i en kalvkätte i
Höglunds ladugård. Filmen är ett svart ödesdrama där ondskan till slut får sitt rättmätiga
straff. En stark ﬁlm.
Ett annat starkt drama är Gilbert Grape av
Lasse Hallström. Gilbert (Johnny Depp) tar
hand om sin utvecklingsstörde och autistiske
lillebror Arnie och sin kraftigt överviktiga
mamma. När Gilbert hittar kärleken slits han
mellan sin önskan att ta hand om sin familj
och sin längtan efter att få leva ett eget liv.
Leonardo DiCaprios porträtt av Arnie borde
bara det ha renderat en Oscar.

Elling
Den första ﬁlmen om Elling blev en stor succé i både Norge och Sverige. Två män, Elling
och Kjell Bjarne ﬂyttar ut i samhället efter att
ha levt sina liv på mentalsjukhus. Båda har
psykiska funktionshinder men deras problem
med att ﬁnna sig tillrätta i den nya tillvaron
har många likheter med den som personer
med lindrig utvecklingsstörning upplevde
vid institutionsavvecklingen. Filmen är både
rolig och ömsint, men uppföljaren, Mors Elling, hade inte de kvalitéerna.

Bara män med
lindrig utvecklingsstörning
Av ovanstående genomgång kan man konstatera att det bara är vissa personer med utvecklingsstörning som platsar på ﬁlm. Alla är
män och alla har bara en lindrig eller måttlig

Filmer:
Forrest Gump.
USA. 1994.
Regissör: Robert
Zemeckis.
Manus: Winston
Groom, Eric Roth
Skådespelare:
Tom Hanks, Gary
Sinise, Robin
Wright Penn,
Mykelti Williamson, Sally Field,
Siobhan Fallon
m.ﬂ.
Höjdhopparen.
1981. Sverige.
Regi: Lars Molin.
Skådespelare:
Asko Sarkola,
Thomas Nordström, Staffan
Hallerstam, Börje
Ahlstedt m.ﬂ.
Den enfaldige
mördaren. 1982.
Sverige.
Regi: Hans
Alfredson
Skådespelare:
Stellan Skarsgård, Hans
Alfredson, Maria
Johansson,
Gösta Ekman,
Lena Nyman,
Lars Amble,
Nils Ahlrot, Per
Myrberg m.ﬂ.
Gilbert Grape.
1993. USA.
Regi: Lasse
Hallström.
Skådespelare:
Juliette Lewis,
Johnny Depp,
Leonardo
DiCaprio, John
C Reilly, Mary
Kate Schellhardt,
Laura Harrington
m.ﬂ.
Elling. 2001.
Norge.
Regissör: Petter
Næss.
Skådespelare:
Per Christian
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begåvningsnedsättning. Man kan verkligen undra
över detta: Varför ﬁnns ingen enda kvinna med utvecklingsstörning med? Är det för att det ﬁnns så få
kvinnliga regissörer eller för att kraven på kvinnliga
huvudpersoner i ﬁlmer är så mycket snävare? Kanske är det så att våra schablonbilder av kvinnlighet
och utvecklingsstörning har svårare att mötas? Det
kan man undersöka genom att i fantasin sätta in en
kvinna med utvecklingsstörning i någon av ovanstående roller.
För det mesta är de bilder av utvecklingsstörningen som tecknas fulla av schabloner och vanföreställningar om vad funktionshindret innebär. Därmed
fungerar dessa bilder mer som avspeglingar av våra

t
e
t
a
Cit

”

Samhälle och
identitet

Oavsett graden av funktionsnedsättning
tycks samhället se funktionshindrade som en
grupp vars enda behov är att bli omhändertagen på ett så välvilligt sätt som möjligt. Samhällets enda ansvar blir då att göra väntetiden mellan den sociala döden och den faktiska skäligt
behaglig. Någon egentlig egen mening med
livet tycks vi inte få; knappast någon identitet
heller.
Det är få grupper i samhället som delar det
tveksamma privilegiet att regelbundet läsa och
höra om sin önskvärda icke-existens med funktionshindrade. Frågan är väl om man skulle
kunna diskutera någon annan grupps eventuella rätt till livet på samma sätt. Detta gäller då
särskilt funktionshindrade foster. Då dödshjälp,
en snygg omskrivning för att ta livet av folk, är
på tapeten, höjs visserligen röster i protest, men
när det gäller ännu icke födda människor är
det tystare.
Vad detta gör med identiteten hos oss som lever med funktionsnedsättningar kan knappast
underskattas. Hur många av oss har inte hört
obetänksamma bekanta säga, ”jag skulle hellre
vara död”.
Så skapas en rundgång av diskriminering och
negativa värderingar. Budskapet, bättre död än
funktionshindrad, hamras in. Att väljas bort
speglas i funktionshindrades självbild och får
oss att vilja välja bort oss själva.

Susanne Berg
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egna behov av att hitta motbilder mot vissa fenomen i samhället.
Att personer med utvecklingsstörning i ﬁlmerna
blir bärare av så många positiva egenskaper är givetvis bättre än om motsatsen hade varit fallet. Men
allra bäst hade varit om de fått komma till tals som
de sammansatta individer vi alla är.
På rak arm kan jag egentligen bara hitta en ﬁlm
där så är fallet och det är ingen långﬁlm. Porträtttet av Benny i serien Lagens Änglar är fortfarande
oöverträffat när det gäller att ge en någorlunda ärlig bild av en person med utvecklingsstörning. Men
visst, också han är man och har en lindrig utvecklingsstörning.

F

Avlösning räcker
för korttidsvistelse

öräldrarna till en 14-årig ﬂicka med svår CPskada och utvecklingsstörning begärde utökad
korttidsvistelse från 84 till 120 dygn per år. De motiverade sin begäran med att de bland annat behövde
ta större hänsyn till de tre syskonens behov. Socialnämnden i kommunen ansåg att utökad personlig
assistans bättre motsvarade ﬂickans behov.
Kammarrätten prövade frågan och ansåg att man
måste ta stor hänsyn till familjens behov av avlösning. I förarbetena till LSS kan läsas att korttidsvistelse dels ska syfta till miljöombyte och rekreation
för den funktionshindrade och dels avlösning och
avkoppling för de anhöriga. Kammarrätten slog
fast att det räcker med om en av dessa målsättningar med insatsen uppfylls. Den utökade korttidsvistelsen beviljades.
Kammarrätten i Stockholm 2005-02-23
(mål 6124-04)

E

Nej till korttidshem
gav böter

n pojke i Alingsås kommun hade korttidsvistelse hos en stödfamilj, men efter dödsfall i denna
ville föräldrarna byta till korttidshem. Kommunen
avslog p g a resursbrist (så här dags borde var och
en veta att detta inte är ett giltigt skäl för avslag).
Mycket riktigt: Länsrätten gav, i maj 2003, familjen
rätt till vistelse på korttidshem var tredje helg och
en semestervecka per år. Kommunen verkställde
dock beslutet först fyra månader senare.
Länsstyrelsen anmälde förhållandet till länsrätten. Pojken hade gått miste om 15 dygn på korttidshem, vilket motsvarar 39 000 kr i besparing för
kommunen. Länsrätten dömde kommunen betala
detta till statskassan och kammarrätten instämde.
Kammarrätten i Göteborg 2005-03-16
(mål 1473-04)
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Det barn vi ﬁck
av Åsa Bryhagen
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UPPTÄCKTEN
Dagen efter berusningen. Man ska lämna euforin
bakom sig, vakna upp till nykterhet. Klarsynthet.
När man ser. Lite mer. Verklighet.
Ett magert litet spädbarn kan inte bara ligga på
magen och sova, hur mysigt det än är. Det måste
faktiskt äta också.
Resultatet är nästan obeﬁntligt. Som att försöka mjölka en
råtta. Några ynka, stackars vattniga droppar. Jag känner
mig mjölklöst omoderlig där jag går genom korridoren med
bröstmjölksersättningen i handen. Ser de andra. De sitter
i dagrummet och småpratar, samtidigt som barnen ligger
vid bröstet. Jaha. Det är så det skulle varit.
Det hade väl jag också trott.
”Det sätter igång så småningom”. Mjölkproduktionen,
alltså.
Men det är klart, det är svårare när inte barnet hjälper
till. När man själv måste dra det ur sig.
Det är svårare när man måste mata med sked. En liten,
liten sked i taget. För att han ska orka. Svälja. För att det
inte bara ska rinna utanför längs hakan. Men den lille
stackaren, han måste ju få mat i sig!
Jag blir lite ledsen ändå. Att det är som det är. Egentligen
är det inte krånglet med maten som stör mig mest. Men
det som är bakgrunden till det; att han är så trött. Han
tittar ju aldrig på mig!
Jag sitter med honom i famnen, så jag ser hans lilla ansikte. Det trötta.
Ögonen. De blundar, blundar. Och blundar.
Munnen är slapp och halvöppen, tungan har fallit ut
lite grann.
Ögonen blundar.
Jag önskar att de ska titta. Så jag kan se honom. Vem han
är. Se honom på riktigt.
Ögonen. Öppna dem, de små ögonen, de sneda små…
Sneda.
Ögon.
Och så tungan där nere.
Den som fallit ut.
Sneda ögon.
Som en sån.
Handikappad.
Han och jag.
Sönder.
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Handikappad.
Ett farligt ord. Om ens eget barn.
Det bär ett kraftfält i sig.
Som ett kvarlämnat paket på ﬂygplatsen.
Det tickar inuti.
När rädslan blir ordlös. Det är då den blir
så obehaglig.
Jo, ord ﬁnns. Men bara sådana som man
inte vill säga. Just de ord man ﬂyr undan
ifrån.
Jag ser henne framför mig.
Flickan på stranden.
Det var bara ett par veckor tidigare. Jag gick där
med magen som en stor kanonkula på kroppen.
Sommaren var solig och gassande, drog mycket
folk till de svalkande salta vågorna, den mjuka varma
sanden. Det var då jag ﬁck se henne, mitt i vimlet. Hon
satt under ett parasoll. Framför sig hade hon grävt upp
en stor sandhög, nu satt hon och daskade i den med sin
plastspade. Och så lallade hon. La, la, la, la… Så som
små barn gör. Varför sneglade vi då på henne? Varför log
vi inte rart åt ﬂickan som lekte så ﬁnt i sanden?
För att hon var… kanske 13 år. Så stor. Och… eh, tjock…
får man säga så?
Nej, man ﬁck inte säga så. Man ﬁck inte säga något
alls. Om vad man egentligen tänkte, när man såg en sån
ﬂicka. Man sneglade bara, kanske ett stelt leende. Eller
något medlidsamt som tyckte synd om henne. Och hennes
föräldrar.
Det är såna tankar. Såna som man gömt där inne, aldrig uttalat, bara burit i sig. Precis som alla andra gör,
som också har en mun som säger att alla människor har
samma värde.
Det är bara en mun. Ytans mun.
Bottenslammet. Det virvlar upp.
Sönder.
Inte min.
Annorlunda.
Det är just detta.
Annorlunda. Inte som jag.
En moder som känner främlingsskap inför sitt eget
barn. Som att ha fött en annan slags varelse. En sån
där utvecklingsstörd. En sån som aldrig blir vuxen.
En sån som inte fattar vad jag menar, som man aldrig kan prata ordentligt med. En sån där som bara
blir en belastning för samhället. Och oss. En sån
dä…
Som om det saknas ett ord, som sätter ﬁngret på
vad vi menar. Det där diffusa spöket som plågade
mig i min ordlösa rädsla. Bara vissheten att det ordet ﬁnns. Om bara någon vågar säga det.
Jag hörde det på radio några månader senare.
I början lyssnade jag inte så noga, uppfattade bara
med ett halvt öra, en intervju med en man som
hade vuxit upp som en främling i sin egen hemby.
Hans mamma var svensk, men hans pappa var svart.
På den tiden, och särskilt i små samhällen, var detta
mycket ovanligt. Det var då han sa det: ”De behandlade mig som en ofullständig människa, precis som
mongoloida och såna.”
Han tänkte säkert inte på vad han sa, vad som
omedvetet slank ut mellan hans läppar. Samtalet
INTRA2•05
2 • 05
INTRA

handlade ju inte om utvecklingsstörda egentligen.
Det liksam bara…halkade med.
EN OFULLSTÄNDIG MÄNNISKA.
Utvecklingen har ju blivit störd. Ofärdig. Den genetiska uppsättningen känns främmande.
En människa, eller… njae… inte riktigt. Inte som
vi. Friska.
Som om det ﬁnns andraklassens människor.
Det genomsyrar oss. Så omedvetet att vi inte märker det.
Ännu en intervju. Det här var i en tidning. En kvinna berättade om sin kamp att få arbete, hur det varit
att gång på gång behöva gå till arbetsförmedlingen
och möta tjänstemännen. ”De behandlade mig så
nedlåtande. Men man är väl inte utvecklingsstörd
bara för att man är arbetslös.”
Nedlåtande behandling.
Det är otrevligt. Det ska vi låta bli.
Fast… när det gäller utvecklingsstörda, så blir det
en annan sak.
De är ju underlägsna.
Man är barn av sitt samhälle.
Alla dessa känslor tog kontrollen över mig. Bland
rädslorna, det mest unkna, ruttna.
Jag kände förakt. För såna som han. Mitt barn.
Jag borde…
Borde.
Älska honom.
Men om någon, just i det ögonblicket skulle kommit in till mig, sagt: ”Jaså, du har fått en sån där.
Vi har en instutition för såna. Vi kan ta hand om
honom åt dig.” Då skulle jag svarat: ”Javisst, bara ta
honom ifrån mig. Jag vill inte ha honom.”
Just då kändes det så.
Hemskt.
Min man ﬁnns i rummet.
Jag lämnar barnet till honom.
Går ut. Någonstans. Bort.
Jag är inte den enda som gjort så. Inte klarat av alla
känslorna. Vad jag förstått är det mest kvinnorna
som reagerar så, som är tvingade till en närkontakt
man inte står ut med. Istället måste man bort. Försöka stå ut med sig själv.
Det slår ju tillbaka med full kraft. Som en bumerang. Hur usel man är.
Om man föder ett sånt barn… då är man… just så
värdelös.
Och någonstans utanför BB går en kvinna som en
osalig ande.
Vet, att till sist måste man tillbaka.
Tillbaka.
Till ett barn man borde älska.
Alltså, om han nu är en sån där stackare, då är man
ännu mer usel som inte älskar honom!
Borde.
Men man gör inte det.
Som en mardröm. Om man bara kunde få vakna.

BESKEDET

•

Nej det är inte roligt. Men någon måste göra det.
Någon måste riva itu en nybliven föräldralycka,
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Men om någon,

berätta för denna ömtåliga just i det
nyförlösta mamma, denna
stolta pappa, att deras barn ögonblicket
är handikappat.
skulle kommit in
Det brukar bli läkaren.
Hur ska man göra så det till mig, sagt: ”
blir bra? Vad vill föräldrarna Jaså, du har fått
höra? Hur kommer de att
reagera, hur ska man bemö- en sån där. Vi har
ta det? Så de inte blir bittra, en instutition för
anklagande. Eller bara tysta,
sjunker ner i något oåtkom- såna. Vi kan ta
ligt. Eller ler något krystat, hand om
och så vet man att bakom det
där hurtiga ﬁnns något helt honom åt dig.”
annat. Kanske släpper ut det, Då skulle jag
sitter där och gråter öppet.
Eller… knappast reagerar svarat: ”Javisst,
alls? Som om det där var väl bara ta honom
inte så farligt? Kan man tro
det då? Eller ska man pracka ifrån mig. Jag vill
på kurator och psykolog och inte ha honom.”
hela köret?
Så svårt att veta.
Så svårt att hitta en metod, en mall att följa, trots
goda intentioner och forskning och undersökningar. Det är viktigt och bra som underlag.
Men när läkaren väl står där.
Ett nytt föräldrapar. Ett nytt barn.
Mallar och metoder faller till marken. Här är livet.
Naket, skört och sårbart.
Det kommer ju att göra ont, hur man än gör. Som
om det enda som ﬁnns är tusen fel sätt att göra det
på, men av dessa kanske några som bara är delvis
fel, som är rätt ibland.
Att kunna vara känslig och lyhörd för just de här
föräldrarna.
Och barnet. Att kunna se det. Inte bara som en diagnos, ett objekt som ligger där borta i hörnet. Som
en olycka. Om det bara aldrig blivit fött.
Inte påklistrat.
Se ett barn som får lov att göra ont.
Se ett barn som det kommer att gå att älska, oavsett
hur det känns just nu.
Det behöver läkaren kunna göra.
Det går inte att komma ifrån att det här är ett viktigt
ögonblick, som kan komma att påverka det fortsatta krisarbetet för föräldrarna.
Han anstränger sig för att vara lugn. Förtroendeingivande. Metodisk när han undersöker. Vi tänker återigen på
hans noggrannhet, hur han provar stabiliteten i höfterna,
tittar grundligt i handﬂatorna, under fotsulorna.
Vi tänker inte på hur det är som om han räknar:
1. För tidigt född.
2. Epikantusveck i inre ögonvrån.
3. Snedställda ögonspringor.
4. Fyrﬁngerfåra.
5. Sandalgrepp.
Känner på höfterna igen, lyfter honom lite, ser förbryllad
ut.
Inte förrän han satt sig ner hos oss, sagt de självlysande
orden:
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VI MISSTÄNKER
ATT ERT BARN
HAR DOWNS
SYNDROM.
Ser på oss, visar oss
tecknen. Min man
är som fallen från
skyarna, det glädjerus som varit bestående sedan förlossningen, att vara
pappa efter åtta års
kamp… Ingenting
mer hade jag sagt.
Mitt fega tigande.
Innerst inne visste
jag vad jag sett.
Nu nickar jag lätt.
Jo, jag misstänkte
själv…
Än så länge rör sig
samtalet på ett intellektuellt plan. Att förstå handikappet. Ta emot information. Om eventuella komplikationer,
hjärta, mage, syn, hörsel… Och så begåvningen förstås,
det ingår liksom i paketet att han får lite svårt där. Men
han verkar i alla fall ovanligt stark och stadig i kroppen.
Vi kanske ska vara glada.
Tack så mycket. Vi har fått veta det nu.
De går.
Ensamma.
Det är kanske där det måste börja. Den intellektuella förståelsen. De fem tecknen ovan bygger på Halls
kriterier, tjugo fysiskt synliga tecken som pekar på
Downs syndrom. 12 eller ﬂer är alltid Downs syndrom, 5-11 innebär misstanke, 4 eller färre är aldrig
Downs syndrom. Även ”friska” barn kan alltså ha
sneda ögonspringor och fyrﬁngerfåra.
Att se det. Intellektuellt. Det går ganska fort att
komma förbi. Återkommer kanske senare, när man
har mer tid att fördjupa sig.
Värre är det andra, som tränger sig på underifrån,
som en vulkan, ett mer eller mindre häftigt utbrott.
Men det allra värsta vore att aldrig släppa ut det,
stänga inne denna härd!
Svårt.
Att låta det bryta fram.
Viktigt.
Prata om det.
Närma sig barnet.

•
OMGIVNINGENS REAKTIONER
Det är ofrånkomligt.
Vänner och bekanta, grannar och släktingar, på något sätt kommer de alla att reagera. Och det känns
som om man inte har en aning om hur. Lika lite
som jag var förberedd på min egen reaktion, lika
lite kan jag vara säker på hur andra kommer att
reagera.
Ett handikappat barn kan tränga förbi skyddsvallar,
beröra något sårbart. Sällan något som visas utåt,
18
18

men under ytan ﬁnns en diffus känsla. En osäkerhet, aningar som gömmer sig bakom orden.
Osäkerheten handlar också mycket om vår ovana
överhuvudtaget att samtal med någon som drabbats av livet. Vid en sorg, man blir tystlåten, undvikande, vet inte vad man ska säga.
Det blir en underlig konﬂikt.
Man brukar ju gratulera någon som fått barn.
Men ett handikappat barn… Hur ska man då gratulera?
Det känns fel att göra det. Det känns… fel att inte
göra det. Som om man underkänner barnet, om
man inte… Grattis!? Grattis till er sån där?
Man borde kanske beklaga istället?
Mindre än ett år tidigare. Vi stod i matsalen, tid för ”announcements”… Det var då vi berättade om barnet, jublet
bröt lös.
Alla andra vänner, dem vi känt längre tillbaka, de som
på nytt ﬁnns i vår närhet.
Det känns svårt nu. Lyfta den där telefonluren, skriva
breven, mötas på gatan. För jag vet att det kommer att
skapa oro. Och hur ska jag förklara.
Jag minns inte vad jag skrev, eller sa.
Reaktionerna minns jag bättre.
De öppet sorgsna. De som inte försökte låtsas något annat än att de blev ledsna. För vår skull. För
barnets skull. För sin egen skull. För att handikapp
gör oss ledsna.
Detta var inte svårt att bemöta, inte när det var en
ärligt öppen sorgsenhet. Jag kände ju igen den,
hade själv upplevt den i botten, bara några dagar
tidigare.
Värre var den undvikande sorgsenheten. Den som
stängde till. Som gav ett ”Beklagar”, och sedan
vände sig bort, pratade om något annat. Väder och
vind. Sorgen konserverades i en tättslutande förpackning, grävdes ner likt kärnavfall djupt i jorden.
VARNING! Radioaktivt! Tillträde förbjudet!
Som om det inte fanns något mer, en väg vidare.
Kärlek.
Ett barn.
Andra reaktioner var det motsatta.
Ett leende.
”Jasså, Downs syndrom… Jamen dom är ju alltid
så glada!”
Känns det igen? Det är så vanligt, att jag kommer att
behandla det närmare längre fram i boken. Söta,
gulliga barn med Downs syndrom och ett ständigt
soligt ansikte.
En positiv reaktion. Det är lätt att le tillbaka, känna
sig tacksam att någon ser något bra i barnet. Samtidigt…
DET BLIR ALLDELES FÖR ENKELT!
Var det inte mer än så?
Hade inte nyss något djupt inne i mig brustit? Rasat
sönder, skakats runt, som att börja om igen, helt
och hållet.
Ett barn.
Kärlek.
Just därför. Just för kärlekens skull, som inte bara
är något gulligt.
Jag skulle få se honom le mot mig, som ett solsken
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en strålande sommardag.
Jag skulle även få se honom gråta.
Jag och han skulle få brottas med det samhälle där
han inte passar in.

•
Kära Johannes,
jag är glad att du ﬁnns. Jag är glad för den du är.
Jag börjar förstå, att inuti dig ﬁnns mycket mer än vad
jag först trodde. Att det är alldeles för enkelt att säga att
du bara har ett huvud som förstår långsamt. Som om
alltihop därinne bara skulle vara en enda trögﬂytande
havregrynsgröt.
Du har dina rum. Stora, luftiga rum, där fantasi och
tankar kan svinga sig runt som svalor i luften. Men däremellan… alltför snäva anslutningar. Som när många
människor vill ut samtidigt genom en trång dörr. De fastnar allihop.
Det är därför.
Därför vi måste stanna av.
Låta en liten bit i taget slinka emellan. Inte allt på en
gång.
Men jag förstår att det måste vara jobbigt för dig. Frustrerande! När du har så mycket, även du!
Att bara få vara i din lek, i ditt nu. I dina stora rum.
Att bara få njuta av det.
Jag vill inte ta det ifrån dig. Inte som när vi är ute och går,
du och jag. Jag håller din hand och drar i dig, hela tiden,
tycker du går för sakta. Det är jag som hela tiden tänker
på vad som ﬁnns där framme, dit vi är på väg.
Vet du, Johannes, det känns inte så viktigt längre om du
inte lär dig räkna vad 11+5 blir. Eller ännu värre, subtraktion! 7-3… Eller om du kan skilja på tyska och engelska. Kanske du gör det, kanske inte.
Det enda som är viktigt är att du är du. Att du mår bra.

OM FÖRDOMAR

•

Jag har en bild.
Johannes är nästan två år.
Han sitter på gräsmattan hemma i trädgården. Över honom strålar solen, en fullständigt ﬂödande majsol som
får hans ljusa hår att blänka i guld. Men det är inte så
mycket solskenet man tänker på. Som honom själv. Det är
han som lyser. Ögonen blir sneda, lyckliga springor, munnen skrattar mellan bulliga äppelkinder, man ser det, kan
nästan höra hur det bubblar nere i magen.
Så lycklig.
Ett lyckligt barn.
Om man inte tänker på allt snoret som rinner ur näsan.
Det som korkar till den på natten. Att andra tvååringar
kan gå för längesen. Fast det kan inte han. Och inte prata
alls, och inte…
Att bakom ryggen närmar sig mörka regnmoln.
Såna som gör vattenpölar.
Bilden ovan balanserar på en slak lina.
Den uttrycker något som är verklighet. Men det behövs bara en aning övervikt åt ena eller andra hållet. Så stupar den. Ner i våra fördomar. Alla dessa;
”Dom är…”.
”Dom” som inte är som ”vi”, men som vi ändå tycker oss veta något om. Det kanske vi gör, något, lite
INTRA 2•05
2 • 05
INTRA

Du har dina rum.
Stora, luftiga rum,
där fantasi och
tankar kan svinga
sig runt som svalor
i luften. Men
däremellan…
alltför snäva
anslutningar.
Som när många
människor vill ut
samtidigt genom
en trång dörr. De
fastnar allihop.

grann… Men alltför ofta
bygger våra uppfattningar
bara på generaliserade antaganden gjorda i ett förenklat utifrånperspektiv.
När man aldrig behöver engagera sig nog för att verkligen lära känna… inifrån.
Det kan vara farligt.
Det kan förändra.
Det kan ta ifrån mig mitt
övertag.
Jag vet att fördomar inte är
bra. Jag vet att förakt inte
heller är bra. Det är konstigt hur det smyger sig in
ändå, genom porerna i huden. Som om det ﬁnns ett
hemlighetshål där inne. Ett
dolt sugande vakuum.
Jag uppfattar det jag vill
uppfatta, ser det jag vill se, när bilden av en människa hastigt sveper förbi mitt synfält. Att det ﬁnns
någon som är sämre än jag.
Det är så skönt att själv slippa vara längst ner på
skalan.
Titta där! Titta, en stor tonårsﬂicka som sitter och
gräver i sanden som ett småbarn!
”Idiot”
”Sinnesslö”
”Efterbliven”
”Utvecklingsstörd”
”Begåvningshandikappad”
”Sjuk i huvudet!”
”Pucko!”
”Mongo!”
”CP!”
Det är svårt att hitta en bra benämning. Eör att även
den bästa ordvändning blir liksom…eh…fel, som
om den ändå nedvärderar, hur vi än försöker motsatsen. Alltså…det är ju ett problem att funktionshindret ligger just i människans prestige, det som
lyfter oss över andra djur. Hjärnan. Intelligensen.
Med sort ”I”.
”Han har en intelligens som en femåring…”
Men resten då? Vart tar det vägen?
Den som gått igenom både pubertet och andra livskriser. Den som vill ha någon att leva med, någon
att älska. Den som är någon.
Den som betyder något.
Det kan vara farligt.
Det kan förändra.
Ta ifrån mig mitt övertag.
När vi möter varandra som två medmänniskor. Så
svårt det blir då, så osäker jag känner mig. Vem är
då jag? När jag inte heller har Intelligensen att luta
mig mot. När Mänsklighet handlar om helt andra
världen.
Jag kanske inte är så stor jag heller.
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DOM ÄR ALLTID SÅ GLADA!”
”Dom är alltid så glada!”
säger dom.
Genom glasrutan
ser jag någon le.
En skyltdocka.
”Dom är alltid så glada!”
Det kan väl inte vara en fördom?
Tänk bara, en grupp människor som alltid är glada.
Det måste vara det fullkomliga idealtillståndet! Vi
borde ägna all vår forskning åt
att skapa betingelser för att alla
människor skulle födas sådana.
När man inte
stämmer
intellektuellt kan Eller…nä…någonting
inte. Det känns ihåligt.
Vad menar vi egentligen?
formulera det,
men … det är väl bra att de
uttrycka vad det Jo,
är glada. Det känns så skönt att
säga. Det vore så meningslöst anär som gör ont
nars.
därinne. Då kan Som om det tröstar mig på något
vis.
man märka…
Menar vi något mer? Om vi tänAtt om man ler. ker
lite till?
”Dom”. ”Alltid”.
Då är de i alla
Kanske att…glädjen beror på
fall snälla.
att de är lite…eh…dumma. De
förstår inte att vi behandlar dem
Ler tillbaka.
nedlåtande, att de lever ett låtsasliv som vi skapar åt dem, för
egentligen kan de ju inte göra riktiga saker. Egentligen skulle de inte vara födda som de är. Men de
är för dumma för att förstå sådant, det rinner utanpå som vatten på en gås. Så ler de istället. I sin
dumhet.
Ett konstigt leende.
Det låter mest som en mask.
Tänk om allt går rakt in. Precis rakt in?
En engelsk psykoanalytiker, Valerie Sinason, forskade under början av 90-talet i vad hon kallade ”Det
handikappade leendet”. Det där gulliga, glada, som
bland personal upplevdes som att de handikappade var nöjda och tillfreds med sin tillvaro. Men när
hon trängde djupare fann hon att många av dem
bar på depressioner, men de varken kunde, eller
vågade uttrycka dem.
Vi kan kanske tycka det här låter som något gammalt, något som hör till instutitionstiden, när de
handikappade sällan sågs som individer. Men Valeries forskning är alltså bara tio år tillbaka i tiden.
Mycket tyder på att den gäller lika mycket idag.
Fortfarande är det svårt för oss ”friska”, när någon
utvecklingsstörd verkligen ropar ut sin smärta. Tilllåter sig att gråta, ljudligt och uttrycksfullt… Mycket svårt.
Då är plötsligt hela personalstyrkan där för att
lugna, tysta ner… Sker det ute på stan går vi stora
omvägar.
Det är bättre om de är snälla.
Om de ler.
Så mycket enklare det blir för oss.
Hon ringer efter mig, klasskompisens mamma.
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- Jag tror du får komma. Johannes är ledsen.
Barnkalas. Han har varit på barnkalas förr. Det brukar
gå att lämna honom. Fast det här är ovanligt stort. Över
tjugo 7-8 åringar i en villa.
Han ser så ömklig ut när jag kommer in i huset. Ger
honom en jättestor kram, men får ingen tillbaka. Leder
honom in på toaletten. Det hör till, när ängsligheten får
ögonen att rinna blir det vått i byxorna med. Hela kroppen gråter.
Nya, torra byxor. En hand att hålla i. Kanske det känns
aningen bättre. Vi återvänder in bland de andra. Från
övervåningen hörs en cd-spelare på hög volym, köket är
fullt av stora skålar med rester av chips och popcorn. Vi
trampar på några, borttappade på golvet. Hittar ett rum
där det är lite lugnare, en skön soffa att sitta i. Plötsligt
rusar tre pojkar in. De har blivit osams om något, skriker
åt varann, en av dem börjar gråta av ilska, en vuxen
måste ingripa. De andra är tuffa, håller masken.
Jag ser det på Johannes.
Hur hela ansiktet blir en grimas. Nu gråter han igen.
Han blir så ledsen av bråket, av de arga tonerna. Han
kan inte hålla det utanför sig själv. Det går rakt in, gör
lika ont som om någon skrikit åt honom själv.
De andra barnen känner det.
”Sluta nu! Johannes blir ledsen!”
Kommer fram och tröstar.
Det blir bättre. De vuxna sätter igång en lek. Godispåsar.
När man är så känslig. Blir så berörd av stämningar.
Som en naken vattenyta, när vinden blåser rör den
sig. Det märks om den är varm eller kall. Mjuk eller häftig.
Så känslig. För vad som ﬁnns bakom ord. För vad
en människa egentligen är. Egentligen menar.
Kanske, i vår värld av masker, man måste hitta någon sorts skydd?
Måtte vi inte skapa det!
Måtte dessa människor få ﬁnnas! Som kan
hjälpa oss att inse vad det egentligen är vi
håller på med! Vad det är vi gömmer bakom våra masker och ord. Bli mer ärliga.
Se, att det kanske är dags att vi börjar
trösta varandra nu.
Detta är ett utdrag ur Åsa Bryhagens bok ”Det barn vi ﬁck”.
Den kommer ut på Verbum
förlag i september. 210 sidor.
Pris: 195 kr. Kan beställas från
www.verbum.nu, Tel: 08-743 65 00.
Åsa Bryhagen är också ﬂitig som föreläsare
och ingår i Sensus/Bildas föreläsningsforum
”Forum liv och tro” (Se hemsida:
www.forumlivochtro.se)
Hon har skrivit manus till föreställningen
”Resan till ett barn”, där Stefan Jämtbäck medverkar med musik, sång.
Hon har också spelat in en CD ”Resan till ett
barn”, med Stefan Jämtbäck och Ola R. Johansson. För frågor och bokningar, kontakta:
Åsa Bryhagen 0431-45 16 61,
e-post: abc.bryhagen@telia.com
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Åsa Bryhagen, Förslöv
Å

sa Bryhagen och hennes man Richard hade varit gifta i nästan tio år utan att de fått något barn.
– Det var en sorg för oss, men vi hade vår tro, berättar Åsa. Vi var aktiva i Kreativ Mission och bodde
i ett stort kollektiv. Vi levde nära varandra och ägnade oss åt dans och drama. Spelade gatuteater i
London och Paris. Undervisade andra grupper. Alla
kände till att vi väldigt gärna ville ha barn. Läkaren
hade visserligen sagt att vi bara hade en bråkdels
chans att få barn om vi inte genomgick behandling.
Men det orkade vi inte. Det var en känslomässig
reaktion, att vi inte ville manipulera fram ett barn.
Och tiden gick, vi närmade oss 30 och det kändes
som om det började bli för sent. Vi insåg att vi inte
bara kunde skjuta problemet framför oss. Prover
lämnades in på nytt och jag började mäta temperaturkurvor. Det var då, när tempen vägrade att vända
neråt efter en ägglossning som jag insåg att jag var
gravid. Hela kollektivet, 60 personer, satt och åt när
vi meddelade att vi väntade barn. Alla jublade. Det
var så fantastiskt!
För Åsa och Richards vänner har Johannes tillblivelse fortsatt att vara ett mirakel.
– De kallar honom ”the miracle child” när de
kommer på besök.
Johannes föddes som det efterlängtade barnet.
Men det var inte ett vanligt barn. Hur det är att föda
ett barn med Downs syndrom har Åsa Bryhagen nu
skrivit boken ”Det barn vi ﬁck”.

Rannsaka sitt innersta
– Innan Johannes föddes trodde jag att jag hade
en positiv inställning till handikappade människor,
säger Åsa. Men nu ﬁck jag rannsaka min innersta
attityd. Och där fanns något som inte stämde. Det
kändes som om jag gick sönder. Jag måste starta
från noll. Den falska barmhärtigheten måste jag
göra mig av med. Det kändes som om jag behövde
bli jämbördig med Johannes.
Johannes födelse förändrade Åsas värld på många
sätt.
– Innan Johannes föddes så var jag begränsad i
min kreativitet. Jag började skriva när han föddes.
Han ﬁck mig att släppa fram det barn som jag bar
inom mig. Det ﬁnns både en väldig hjälplöshet och
en stor styrka i det lilla barnet. Egentligen skulle jag
inte våga vara så utlämnande som skrivandet innebär. Men Johannes lär mig, han har ingen jantelag
som säger att han inte är tillräckligt bra, fast han
är annorlunda. Utan leklusten kan man inte skapa.
Man får ta risker.

Johannes lillebror
Efter två år ﬁck Johannes en lillebror, Tobias. En
lillebror som ganska snart växte ikapp honom på
ﬂera områden.
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– Tobias och Johannes trivs för det mesta ﬁnt
ihop, berättar Åsa Bryhagen. Det ﬁnns dagar när de
leker tillsammans hela dagen. Men det ﬁnns också
dagar när Tobias inte klarar av Johannes. Han kan
bli väldigt arg och säga att Johannes är ful och luktar illa och sådana saker. En gång frågade han mig
hur det kom sig att Johannes var så konstig, ”han
låg ju i samma mage som jag”.
Jag försöker förklara och visa att jag inte tycker att
Johannes är ”fel”. Att jag älskar honom lika mycket.
Och Tobias har förstått det där. Så här uttryckte
han det alldeles nyligen: ”Jag och Johannes är lika
konstiga – för jag är rädd för mörker.”

En plats att blomma på
Om Johannes framtid har Åsa Bryhagen många
tankar:
– Jag önskar så att han får en plats där han kan
blomma! Att han får leva i ett sammanhang som
stöttar honom i hans egenskaper. Jag kan känna
stor sorg över att samhället är så oﬂexibelt – att det
ﬁnns så lite plats för det annorlunda. Det ﬁnns så
många meningslösa företeelser i samhället. Det är
som om vi inte ville se vad som är viktigt. Jag hoppas också att jag inte ska binda honom kvar vid mig,
utan att han ska få lov att bli vuxen på sitt sätt. Och
att han ska få goda vänner – det är det viktigaste
av allt!
Text och bild: Hans Hallerfors
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Karl kommenterar:

Kommunal spariver
Karl Grunewald

Sätten att försöka snåla in på funktionshindrades
rättigheter är många. Här är några aktuella exempel:

En pappa, Lennart Lindqvist, skrev ett brev till

Omsorgsnämnden i Kalmar med detta innehåll:
Jag har en 24-årig son som är utvecklingsstörd och har
ett ﬂertal så kallade neuropsykiatriska funktionshinder. Nästa år ﬂyttar han tillbaka till Kalmar efter att
under många år bott på behandlingshem i Skåne.
Min son älskar att arbeta - och är faktiskt duktig på
det dessutom. I Skåne sköter han en större trädgårdsanläggning med allt tillhörande arbete.
I Kalmar kommer han att få 40:- per dag som han
arbetar. Men från dessa drar förvaltningen 37:- för
lunch och dessutom måste han betala 36:- per dag i
resekostnader. Det innebär att han måste betala 33:per dag för att få lov att arbeta!
Konsekvensen av detta blir att min son inte har råd
att betala 700:- i månaden för att få arbeta. Han har
dessutom utgifter för ständiga läkarbesök och ett stort
antal mediciner. Följden blir att han kommer att sitta
hemma om dagarna. Detta tvingar kommunen att
anställa ny personal, eftersom han inte klarar av att
vara kvar ensam i boendet.
Det blir dyrt för kommunen. Min sons rätt till en
meningfull daglig verksamhet saboteras av den som
är skyldig tillhandahålla den.
Lennart Lindqvist avslutar sitt brev med att framhålla att tjänstemännen på omsorgsförvaltningen
alltid ställt upp ”på ett helt fantastiskt sätt” under
alla åren.

för resor och lunch överstiger ”inkomsten”. Vi har
påpekat det ﬂera gånger i Intra: All slags produktion måste ersättas, oavsett om det går med vinst
eller förlust för kommunen. Alla slags servicetjänster som utvecklingsstörda personer numera utför,
måste ersättas med en rimlig summa.
PS. Lennart Lindqvist meddelar att sonen har löst
problemet genom att gå till och från sin arbetsplats.
Han tvättar kommunens bilar.
––––––

Nya områden för besparingar

Från samma kommun, Kalmar, rapporteras att man
numera debiterar brukaren 27 kr per mil för att
personalen kör och handlar eller skjutsar brukaren
till och från fritidsaktiviteter.
Man hittar ständigt nya områden där man kan
pungslå personer med funktionshinder – lagligt
eller olagligt. Områden som lagstiftaren självklart
har ansett ska ingå i stöd och service och därför inte
förtecknat dem i lagtexten
––––––

Tog betalt för medicinering!

Ett annat exempel är Askersunds kommun. Där beslöt man att debitera en kvinna som bodde i en LSSgruppbostad 250 kr i timmen (dock högst 1 158
kr per månad) för att personalen hjälpte henne ta
nödvändig medicin.
Kvinnan menade att det ingick i den omvårdnad
Reaktioner från media och politiker
Tidningen Barometern tog upp brevet på första som hon skall få utan kostnad. Men länsrätten ansidan: Dyrt för handikappad att jobba. Får betala såg att insatsen inte var så kallad egenvård, utan en
700 kr i månaden. Och i en första-ledare citerar del av kommunens hälso- och sjukvård, för vilken
den får ta betalt.
man nämndens ordförande att
Kammarrätten däremot hänhan ”inte är den ende att drabvisade till Socialstyrelsens deﬁnibas”.
tion av egenvård i de allmänna
Moderaterna lämnade in en
råden om personlig assistans
motion till fullmäktige om att Sveriges kommuner ﬁck ett överoch sjukvårdsuppgifter (SOSFS
utreda frågan.
skott på över två miljarder kr år
1996:9). Att ta sin medicin är
Lennart Lindqvist ﬁck ett svar 2004 och beräknas få ett överen del av egenvården och faller
från Omsorgsnämnden: Utgif- skott på fem miljarder år 2005.
därför in under den omvårdnad
ter för lunch har man ju oavsett Källa: Finansdepartementet och
var man är under dagen. För Sveriges kommuner och landsting. som stadgas i LSS. För det får
kommunen inte ta betalt.
övrigt kan man ju ta med sig
Det hade egentligen räckt
en matlåda hemifrån. Och det
ﬁnns kort att köpa för resorna som får ner kostna- med att hänvisa till vad regeringen skrivit om omvårdnad: ”I ansvaret för omvårdnad ligger också att
derna till 10–16 kr per dag. Skrev dom.
hjälpa den enskilde så att han kan få den hälso-och
sjukvård, tandvård samt de hjälpmedel han behöFörlust att delta i daglig verksamhet
Sett från brukarens horisont kan det bli en förlust ver.”.
att åka iväg till en daglig verksamhet: Kostnaderna (Kammarrätten i Jönköping 2005-04-12)

Överskott!
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Utvecklingsstörda
föräldrar
Det kommer alltid att tvistas
om en förälder med begåvningshandikapp skall kunna
sköta och få behålla sitt barn.
Det är en fråga med många inblandade faktorer, som styrs av
våra värderingar. Värderingar
som griper in i barns och vuxnas grundläggande rättigheter.
Och som ändrar sig över tid .
Bild: Björn Berg

DET

V A R P Å 1920 O C H 30- T A L E N som
man för första gången insåg problemets omfattning och allvar. Det ledde till steriliseringlagarna,
som bl a motiverades av ”den sinnesslöes” oförmåga
att uppfostra barn. Projektet visade sig efter några
decennier omöjligt att genomföra, helt enkelt för
att man endast ﬁck kännedom om en liten del av
dem som blev föräldrar. Lika omöjligt var det att genomföra en placering av unga kvinnor på särskilda
arbetshem. Dom var för många.

P Å 1 9 5 0 O C H 6 0 - T A L E N kom preventivmedeln och undervisning om sex och samlevnad
på särskolor och mödravårdscentraler. Under åren
1955–1985 var landstingen skyldiga att årligen följa
upp situationen för dem som skrivits ut från särskolan – en verksam social kontroll.
P Å 1970- T A L E T höll Socialstyrelsen konferenser i ämnet över hela landet och på nordisk nivå. De
följdes upp av skriften ”Utvecklingsstörda och föräldraskap” 1980, med ett omfattande studiematerial.
Tio år senare gav Socialstyrelsen ut en ny skrift i
samma ämne.
S E T T Ö V E R T I D har samhällets skyldighet att
bevaka barnets rätt till en optimal uppväxt ökat.
Det ställer än större krav på socialtjänsten och mödra- och barnavården. Samtidigt har antalet begåvningshandikappade, som blir föräldrar minskat,
vilket dock och dessvärre medfört att det är svårt
att upprätthålla kunskapsnivån. Det är därför välmotiverat att Socialstyrelsen planerar att ge ut en
vägledning i ämnet.
INTRA 2 • 05

Som grund för denna publicerar Socialstyrelsen
nu en kunskapsöversikt som består av referat av
forskningssudier under 90-talet och fram till 2003.
Den har delats upp i tre områden: att vara förälder,
att vara barn och familjens möte med myndigheter.
För innehållet svarar Mikaela Starke vid Institutionen för socialt arbete i Göteborg.

IDAG

V E T M A N ganska väl vad som kan fungera och vad som kan brista i dessa föräldrarnas
förmåga att ta hand om sina barn. Olika studier
visar att träning och utbildning kan förbättra deras
förmåga. Men stödet måste vara kontinuerligt och
anpassas efter barnets och föräldrarnas successivt
förändrade behov. – Endast ett fåtal studier omfattar fädernas situation.
Studier visar även att det är av avgörande betydelse hur föräldrarnas informella och formella nätverk fungerar och hur dessa samverkar.
Färre studier fokuserar på barnets situation. Har
det en utvecklingsstörning är riskfaktorerna i omvårdnaden markanta. Men risken för att utsättas för
misshandel och sexuella övergrepp anses inte vara
beroende av om föräldrarna är utvecklingsstörda
eller ej.
Det tycks vara vanligare att barn med utvecklingsstörda föräldrar har psykiska svårigheter, framförallt depressioner, än andra barn. Däremot ﬁnns
det lite kunskaper om hur livet gestaltar sig för dem
som vuxna.

23

Karl kommenterar:
M A N K A N F Ö R S T Å att den kommande
vägledningen kommer att lägga stor vikt vid
att de professionella tillägnar sig kunskaper, att
de samordnar sina insatser, att ansvaret preciseras
till några få personer och att det utsträcks över tid
både vad avser föräldrarnas och barnets behov.
RAPPORTEN

I N N E H Å L L E R bra beskrivningar
av olika träningsprogram för föräldrarna. Men jag
kan inte hitta något om vikten av en fördjupad sexoch samlevnadsundervisning i gymnasieskolan.
Under dessa år grundläggs inställningen till att få
barn och hur det är att vara förälder. Eller rättare
sagt: Hur svårt det är att uppfostra barn och att
man mycket väl kan leva ett gott liv utan att vara
förälder.
Jag kan inte heller ﬁnna några undersökningar
om hur man tidigt – redan vid första besöket på
mödravårdscentralen – kan förstå att kvinnan har
ett begåvningshandikapp. Redan här måste man ge
särskilt stöd med hänsyn till hennes speciella funktionshinder.

M E N I S T O R T S E T T har Socialstyrelsen här fått
ett föredömligt material att utgå från.
KG
PS. I rapporten återges följande uttalande av en
norrman, Jens Ineland, med anledning av Hindbergs bok ”Barn till föräldrar med utvecklingsstörning.” Den anmäldes i Intra nr 3/2003.
”Boken bidrar till att skapa förenklade orsakssammanhang genom att använda ett barnperspektiv
för att underminera andra perspektiv. Hindberg
presenterar förenklade schablonmässiga bilder
och föreställningar om människor för att driva den
egna tesen. Den erfarenhet som presenteras i boken omvandlas till sanningar med anspråk på att
utgöra grund för bedömningar.”
Socialstyrelsen. Föräldrar med utvecklingsstörning
och deras barn – vad ﬁnns det för kunskap? 94 sidor.
Art.nr 2005-123-3. Pris 76 kr. Tel. 08-779 96 66.
Fax 08-779 96 97. E-post: socialstyrelsen@strd.se
Kan också laddas ner gratis från: www.sos.se

Trettio år senare

H

ur gick det för de 122 svårt utvecklingsstörda
barn som föddes i Uppsala län under åren
1959–1970?
De utgjorde då 0,29% av barnen i samma ålder.
Så gott som samtliga växte upp på institution. De
122 personerna minskade genom åren till 85. Av
dem undersöktes 47 år 2002. De andra kunde av
praktiska och geograﬁska skäl inte delta i undersökningen.

Många har psykiska problem
38 av de 47 personerna bor nu – mer än trettio år
senare – i gruppbostad, sex bor hos föräldrar och
tre har en egen bostad. Alla utom en, där information saknas, deltar i en daglig verksamhet.
Samtliga personer har en husläkare. 41 av de 47
hade under det sista året undersökts på vårdcentral, akut eller för hälsoundersökning. 21 av dem
hade remitterats vidare för specialistundersökning,
främst till ortoped och ögonläkare. 17 av samtliga

hade markanta psykiska problem, men endast sju
av dem hade undersökts av specialist för detta. Det
visade sig vara angeläget med tyroidea-undersökning av personer med Downs syndrom. 46 hade
varit på tandläkarundersökning.
Carina Gustavsson har i sin forskning visat att det
behövs bättre kunskaper inom psykiatrin om personer med svår utvecklingsstörning, både vad avser
symtomatologi och behandling. Det brister även på
diagnostiska instrument för en optimal vård och
behandling av dem.
I artikeln redovisas även en etiologisk klassiﬁkation av de 47 och mortaliteten i relation till etiologin.
Karl-Henrik Gustavson, Öie Umb-Carlsson,
Karin Sonnander. Vuxna med svår utvecklingsstörning – en 30-årsuppföljning. Fysiskt integrerade
i samhället, men psykiska problem negligeras ofta.
Läkartidningen nr 6, 2005.

Ovärderlig uppslagsbok

D

et är nu 35 år sedan som boken Funktionshinder
– vad är det? kom ut för första gången. Detta är
den tionde utgåvan. Det bevisar behovet av en uppslagsbok ordnat efter varje funktionshinder.
Man får en kort beskrivning av ca 80 funktionshinder med hänvisningar till var man kan få mera
information.
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Boken innehåller även en översikt av de viktigaste
myndigheterna och handikapporganisationerna.
Raoul Dammert. Funktionshinder – Vad är det?
Fritzes 2005. 170 sid. Tel 08-690 91 90,
e-post: order.fritzes@nj.se Pris 208:.
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Habilitering i Stockholm

I

Stockholms landsting ﬁnns en särskild avdelning som lyfter fram och belyser angelägna
insatsområden. Där möts beställare, producenter och brukare. Nu har man gett ut en rapport
som heter Habilitering i utveckling. Den är fylld av
problemanalyser och slutsatser med generell giltighet.
Rapporten redovisar det totala utbudet i länet,
vilket för en utomstående imponerar både vad gäller mängd och splittring. Inte underligt att en av
slutsatserna är behovet av en strukturerad samverkan med kommunerna!

PAL = PatientAnsvarig Läkare
Man pläderar för behovet av en personlig samordnare för den som har många kontakter inom
habiliteringen. Bl. a. anser man att habiliteringsläkarens roll som patientansvarig läkare, PAL, bör
lyftas fram. – Men långtifrån alla har en sådan och
huvudmännen för insatserna är många. Här borde
man gått längre i sin analys och sitt förslag. Den
statliga råd- och stödutredningen föreslog nyligen
att en sådan samordnare borde utses bland de experter som ger råd och stöd enligt LSS. Varför hakar man inte på här, även för dem som inte hör till
denna personkrets?

Hur stort är behovet
Under arbetet med rapporten har man funnit att
det är mycket svårt att få fram tillförlitliga uppgifter
om behovet av habiliteringsinsatser. Därför föreslår
man en kartläggning som kan utformas som ”en
folkhälsostudie” och ”läggas ut som ett eller ﬂera
uppdrag”. – Man nämner inte att kommunerna redan har ett uppdrag i paragraf 15 i LSS, att ta reda
på vilka som omfattas av denna lag. Det nog är den
minst åtlydda pragrafen i hela lagen!
Det påminner mig om 1950- och 60-talen då
landstingen fördröjde byggandet av vårdhem, eftersom ingen kunde ge siffror på hur många psykiskt efterblivna vi hade. Från Medicinalstyrelsen
svarade vi då: Ni har många nog på era väntelistor
– börja med att bygga för dem!
Samma sak här: Erbjuder man en allsidig habilitering och informerar om den, så får man tillräckligt många användare för att motivera ökade resurser. Fördelen är att resurserna då anpassas till det
föränderliga behovet.
Att mäta behovet av habilitering är i verkligheten
en helt omöjlig uppgift. Det går inte att avgränsa
behovet eftersom det ändrar sig i samma ögonblick
som man mäter det. Det ﬁnns heller inga mätetal
som skiljer lindrigt funktionshindrade från icke
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funktionshindrade eller mellan sjuk och/eller
funktionshindrad. – Men säkert ﬁnns det konsulter
och ﬁrmor som gärna åtar sig den uppgiften!

Läkare ska ingå i teamen
Förslaget om en fördjupad analys av sjukvårdsbehovet hos personer med svår utvecklingsstörning och
ﬂerfunktionshinder är mer realistiskt utformat. Likaså har man bra förslag om hur utvecklingsstörda
med beteendestörningar skall tas omhand inom
psykiatrin och om hur man ska utveckla kunskaperna om funktionshinder och åldrande.
Man konstaterar att det saknas läkare och sjuksköterskor i arbetslagen inom landstingets ”Handikapp och Habilitering”. Behovet har i viss mån
tillgodosetts genom konsulter. Nu föreslår man att
läkare skall ingå i teamen samtidigt som vederbörande bör vara knuten till en klinik.

Här några ytterligare förslag:

• Gemensam vårddokumentation behöver ska-

pas inom hälso- och sjukvården för att uppnå
säkrare vårdprocesser.
• Systematiska fortbildningsinsatser behöver göras inom primärvården och psykiatrin.
• Uppdraget till allmänläkare behöver tydliggöras: De bör samordna specialistsjukvårdens insatser för vuxna med utvecklingsstörning.
• Vårdcentraler med proﬁlering mot särskilda
funktionshinder bör inrättas.
• Delaktighet i den egna habiliteringen behöver
generellt säkerställas.
• Kraftfulla satsningar bör göras för att erbjuda
begåvningsstödjande insatser.
• Barn och ungdomar med långvarig somatisk
sjukdom bör kunna erbjudas habiliteringsinsatser.
• Personer med neurologiska/neuropsykiatriska
utvecklingsavvikelser bör erbjudas en allsidig och
sammanhållen service.
Rapporten rekommenderas för tänkare och planerare. Den fångar in trender och luckor, nyttiga att
ta del av för alla landsting.
KG
Stockholms läns landsting. Fokusrapport Habilitering i utveckling. Framtagen av Hans Wermeling.
77 sidor. 2005. Forum, tel 08-737 49 57. Gratis.
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Karl kommenterar:

Nyttig lägesrapport
Handikappomsorgen har blivit en allt mer omfattande del av socialtjänsten – den tar numera hela 27% av socialtjänstens kostnader.
I fasta priser har den ökat med 23% på fyra år. Likväl brister det
åtskilligt i kvaliteten.

D

et är en utmärkt lägesrapport som Socialstyrelsen publicerar. För första gången får
man jämförbar statistik på handikappinsatserna enligt socialtjänstlagen och LSS*, och en
redovisning av konsekvensen av hur kommunerna
organiserar sig. Men det är pinsamt att läsa om hur
nonchalant man är i handläggningen och det är
förödande hur illa funktionshindrade far när det
gäller arbete och sysselsättning.

Är det rationellt med två lagar?
En viktig utgångspunkt i alla analyser är att det
är mer än dubbelt så många som får insatser med
stöd av LSS än med stöd av SOL, Socialtjänstlagen
– 48 000 personer jämfört med 21 000 (under 65
års ålder). Och än viktigare: de förra har ökat med
17% under åren 1999–2003, medan de senare med
bara 5%. Till det skall man lägga att SOL riktar sig
till dem med mindre omfattande funktionshinder
och LSS till dem med mera omfattande.
Redan detta ställer frågor som Riksrevisionen
borde engagera sig i: Är det rationellt att ha två
skilda lagar med samma serviceutbud, där den ena
lagen är specialiserad och den andra bara till en
mindre del riktar sig till samma behovsgrupp? Är
det verkligen för den enskildes bästa? Kan man
upprätthålla samma kvalitet i insatserna inom den
mindre organisationen som i den större?

Ökade och minskade kostnader
Kommunens kostnader för de samlade handikappinsatserna har ökat med 4 procentenheter sedan
1999. Det är personlig assistans som står för den
långt största ökningen, följt av stöd och service i
ordinärt boende.
Insatserna har i regel inte blivit dyrare per person, utan orsaken till kostnadsökningen är att antalet personer som får insatser ökat.
Kostnaden per person i daglig verksamhet och i
boende enligt LSS har till och med minskat sedan
2000. Vad det beror på och i vilken utsträckning
som det innebär en kvalitetsförsämring har man
inte analyserat.
*Det står på ett par ställen i lägesrapporten att de
över 65 år inte ingår i LSS-statistiken, men det är
fel. De utgör ca 3 500 personer och ingår.
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Stor variation av insatser
Förortskommuner ger minst antal LSS-insatser per
10 000 invånare och glesbygdskommuner ﬂest. Variationen är relativt stor: från 46 till 67 per 10 000.
Samma förhållande, men inte lika stor, gäller för
insatser till funktionshindrade enligt SOL: från 20
till 33 per 10 000 invånare.

Samordnar handikapp- och äldreomsorg
Handikappomsorgen bildar en egen organisation
i en tredjedel av landets kommuner. Men i 40 % av
dem organiseras den tillsammans med äldreomsorgen. I åtta procent organiseras den tillsammans
med individ- och familjeomsorgen och i de övriga
är organisationen splittrad på ﬂera andra.
Både antalet LSS-insatser och antalet SOL-insatser per 10 000 invånare är störst när man utgör en
egen organisation. Ju mer splittrad organisationen
är ju färre insatser.
Att denna skillnad i antalet som får insatser enbart skulle bero på hur man organiserar ledningen
är inte sannolik. Det kan ju även vara så att de kommuner som har ett stort antal personer med funktionshinder oftare har en särskild organisation än
kommunerna med ett lågt antal. Det är – som Socialstyrelsen skriver – verkligen angeläget med en
fördjupad analys av orsakerna till de olika organisationerna och konsekvenserna därav. En principiell
erfarenhet är att en särskild organisation befrämjar kunskaperna och att den beslutade insatsen blir
bättre anpassad till den enskildes behov.

Straffavgifter
Under 2003 lämnade länsstyrelserna in 48 ansökningar till länsrätten om en särskild straffavgift till
kommuner som inte verkställt domar enligt LSS. 39
av dem gällde bostad. Hur det gick framgår ej.

Brister i handläggningen
Länsstyrelserna har i sin tillsyn anmärkt på brister
i handläggningen. De är visserligen störst när det
gäller barn och äldre, men ﬁnns även inom handikappomsorgen. Så här ser det ut:
• Individens ansökan är inte dokumenterad
• Socialtjänstens bedömning av brukarens behov är inte dokumenterad.
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Antal personer1 med
insats från kommunerna fördelade på kön, samt kostnad
för respektive insats år 2003.
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att det numera gäller kring
40%. I denna rapport anger
man att framförallt föräldrar
och unga brukare har uttryckt sitt missnöje med att
personal inom handikappomsorgen ofta får utbildning
i äldreomsorg. Detsamma
gäller även LSS-handläggare.

Billigare boende
I ﬂera kammarrättsdomar
klagar den enskilde över
att bemanningen i det särskilda boendet inte tillåter
henne eller honom att delta
i aktiviteter som är normala
för personer i samma ålder.
Kostnaderna per person för
boende enligt LSS ha under
åren 2000–2003 minskat med
nästan fem procent. Det verkar som att nerdragningen
av personal leder till ett ökat
behov av ledsagarservice och
personlig assistans.

Arbetsliv och
daglig verksamhet

Personer med funktionshinder har alltid varit diskrimi��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
nerade
i arbetslivet. Det är
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ett bakslag i utvecklingen att
�����������������������������������������������
Samhall har minskat antalet
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
anställda med 15 % under
åren 2000–2003, till 22 600.
• Ibland verkar utredningen föras mot en i förÅ andra sidan har antalet anställda med lönebidrag
väg känd lösning – den som kommunen kan
ökat med 13 %, till 56 400 personer. Det ﬁnns skäl
erbjuda.
att befara att särskilt de intellektuellt arbetshandi• Dokumentation om hur insatsen ska genomkappade utestängs från Samhall. Antalet i daglig
föras saknas ofta.
verksamhet för dem har nämligen ökat under dessa
• Uppföljning och utvärdering av beslutade
åren med hela 17 % - till 23 200. Varför kostnainsatser är inte tillfredsställande.
derna per person i daglig verksamhet har minskat
• Personer slussas runt mellan handläggare.
med nästan fyra procent får man inte veta.
• Personer upplever att man inte lyssnar på
Den dagverksamhet som kommunerna bedriver
dem.
enligt SoL har däremot aldrig slagit igenom. Den
Detta är så långt ifrån de regler som gäller enligt omfattar endast 2 800 personer och har dessutom
förvaltningslagen som man bara kan komma. Den minskat i omfattning. Tillkommer verksamheter
oväld och objektivitet som har varit kännemärket som kyrkan, brukarorganisationerna och andra
för en tjänsteman har luckrats upp. Tyvärr anger bedriver i form av träffställen m.m..
Socialstyrelsen inte vilka åtgärder som måste vidtas,
Rapporten innehåller ett utmärkt avsnitt om
men klart är att tjänstemännen måste få en systema- funktionshindrade med annan etnisk bakgrund.
tisk fortbildning och förtroendemännen en ingåKG
ende information om tjänstemännens skyldigheter
och om rollfördelningen dem emellan.
Socialstyrelsen. Handikappomsorg – LägesrapUtbildning
port. 2004. 44 sidor. 66 kr. Art.nr 2005-131-2.
Tel. 08-779 96 66. Fax 08-779 96 97. E-post:
Skriften tar inte upp det ökade antalet för sina uppsocialstyrelsen@strd.se Kan också laddas ner
gifter icke utbildad personal inom socialtjänst och
gratis från: www.sos.se
handikappomsorg. I tidigare rapporter har angetts

� ����������������������������������������������������������������������������������������������
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Fritidsverksamheten
är till

a
l
l
a
r
ö
f

På luftkuddeland får många barn och ungdomar med funkt
Till vänster är det Leif Kedén, Fritid Jönköping, och Erik Bjö

I

Jönköping håller utbudet av fritids- och föreningsaktiviteter för funktionshindrade att bli
en del av det ordinarie utbudet.

Föreningsguiden
John-Erik Hagström, fritidskonsulent i kommunen
har en stor del i den utvecklingen. Han har bland
annat tagit initiativ till Fritidsguiden. I den ﬁnns
alla föreningar vars verksamhet är öppen för personer med funktionshinder. Med tydlig pictogrammärkning informerar man om sin verksamhet och
i vilken mån den är tillgänglig för personer med
funktionshinder.
Föreningsguiden har fungerat på två plan, dels
har den visat på möjligheter för alla med funktionshinder och dels har den tvingat fram ett nytänkande hos de medverkande. Ofta hade man inte ens
tänkt tanken på hur man skulle få med personer
med funktionshinder i sin verksamhet förrän man
ﬁck förfrågan från fritidsavdelningen.
– Det blev lite grann en omvändelse under galgen för en del, berättar John-Erik Hagström glatt.
Man får ju kommunala bidrag för sin verksamhet
28

Arbetet med
föreningsguiden
gjorde att föreningarna
i Jönköping insåg att de måste
anpassa sin verksamhet till alla
invånare i kommunen.

och då måste den givetvis vara öppen för alla kommunens invånare. Vi sände ut enkäten till 300 föreningar. Det fanns ett hot med i bilden, de som inte
fyllde i riskerade att mista sina bidrag. Därför ﬁck
vi svar från alla utom tre! Det är ett kvalitetsmått
på verksamheten om den verkligen är till för alla
och därför påverkar det numera också storleken på
bidraget från kommunen.
Fritidsguiden innebar att många nya möjligheter
öppnades för personer med funktionshinder. Ett
exempel är bågskytteföreningen som ﬁck 15 nya
medlemmar!
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Fritid Jönköping satsar på riktad
information till alla barn och
ungdomar med funktionshinder.
Men man ser också till att verksamheterna ﬁnns redovisade i de
broschyrer som riktar sig till alla
ungdomar.
Den som vill läsa mer om Jönköpings fritidsverksamhet för funktionshindrade kan kolla på nätet:
www.jonkoping.se/fritid

tionshinder delta på sina egna villkor.
örk som tampas med kuddar på bommen.

– Bågskytte är en bra verksamhet för barn med
neuropsykiatriska funktionshinder. Där är det klara
och tydliga regler som gäller och det krävs att man
övar upp sin koncentrationsförmåga, säger JohnErik.

Två linjer
Sedan starten på Fritid Jönköping har man arbetat efter två linjer: Dels har man byggt upp olika
verksamheter som är riktade direkt till funktionshindrade och dels har man aktivt tryckt på för att
göra det ordinarie utbudet tillgängligt. John-Erik
ser ingen motsättning däremellan.
– De kompletterar varandra. Vår fritidsgårdsverksamhet för personer med funktionshinder behövs
för dem som inte kan eller vågar gå till fritidsgården när den är öppen för alla. På samma sätt är det
med sommargårdsverksamheten. Men vi ser till så
att de riktade verksamheterna betraktas som en del
av helheten, inte som avskilda verksamheter.

Torsdagsklubben
Fritidsgårdsverksamheten för personer med funktionshinder kallas i Jönköping för torsdagsklubben
och är mycket populär.
– Dit kommer varje vecka mellan 30-40 ungdomar
som går i särskolan och som annars inte skulle våga
gå på fritidsgården, säger John-Erik. De har ju inga
kompisar från grundskolan och känner sig inte
hemma när dom är där. Visst ﬁnns det ett problem
i detta att särskolan är en segregerad skola och att
detta också påverkar vem man möter på fritiden.
Men ungdomarna själva ser det inte riktigt så: de
tycker att det är bra att det ﬁnns en verksamhet
som är till bara för dem! Nu har de som vuxit ifrån
fritidsgården bildat en egen klubb, tisdagsklubben,
och de sköter sin verksamhet själva.
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John-Erik Hagström tröttnade på arbetet som
metallarbetare och utbildade sig till fritidsledare. Han började som vårdare på det stora
vårdhemmet Strandängen, utanför Jönköping.
Sedan ﬁck han tjänst som fritidsledare mellan
1972–1988.
När vårdhemmet avvecklades arbetade han
ett tag på Barn- och ungdomshabiliteringen
i landstinget, för att sedan, vid kommunaliseringen 1995, gå över till kommunens fritidsförvaltning.
– Främst ska vi rikta oss till ungdomar mellan 7–19 år. Men det ﬁnns inget som hindrar
att jag också jobbar mot vuxna personer med
funktionshinder. Tyvärr ﬁnns det många brister när det gäller fritid för vuxna. I bästa fall
har personalen i gruppbostäderna tid och möjlighet att följa med och stödja. Men så är det
långtifrån alltid.
Annars är personer med funktionshinder en
prioriterad grupp när det gäller fritid i Jönköping. Det har politikerna slagit fast i det Handikappolitiska programmet och i Barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet.
– Det är viktigt att man ser till att sådana
program och politiska målsättningar inte blir
hyllvärmare som ingen bryr sig om i praktiken,
säger John-Erik Hagström. Vi måste bli tuffare
med att upplysa lokala politiker om vad som
står i målsättningar och lagar.
Man har också sett till att funktionshindrade prioriteras vid bokning av tider på kommunens anläggningar.
– Och luftkuddeland måste jag berätta om. Det
är en hopp-studs-med-mera-verksamhet under lo29

ven som vi sponsrar. Dit går många barn med funktionshinder. De tilldelas dessutom en särskild tid
för att kunna delta på sina egna villkor!

Det hade ingen tänkt på!
Fritid Jönköping deltar också i de livsstilsundersökningar som med vissa intervaller genomförs i hela

Sverige för att spegla vad ungdomarna tycker så att
man kan möta framtida behov. Det som är unikt
med Jönköping är att också ungdomarna i särskolan deltar.
– Det har ingen tänkt på tidigare, säger John-Erik
stolt.

Bättre fritidsverksamhet för funktionshindrade!

Ä

nda sedan kommunaliseringen har fritidsfrågorna för personer med funktionshinder hängt i luften. I en del kommuner ligger verksamheten under fritidsförvaltningen och i
en del under äldre- och handikappomsorgen. Och
i några kommuner ﬁnns ingen verksamhet alls.
Likadant är det i landstingen. I en del barn- och
ungdomshabiliteringsteam ingår fritidskonsulent.
Medan andra landsting helt struntar i fritidsfrågorna. De som vet mycket om detta är FOMS (Föreningen för fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp). Ordförande i FOMS, Tomas Hall, arbetar
för närvarande som rektor på särskolan i Karlskrona. Han är kritisk till nuvarande ordning:
– Det hade varit bättre om man hade varit tydlig
vid kommunaliseringen och lagt fritidsfrågorna för
funktionshindrade under fritidsförvaltningarna.
Nu har man ofta gjort det till en speciell handikapp-fråga, och det är olyckligt. I Karlskrona har
t ex fritidskonsulenten också fått ansvar för de
funktionshindrades kontaktpersoner.
Fritid för funktionshindrade i kommunerna
handlar till en stor del om att göra det ordinarie
fritidsutbudet tillgängligt.
– De ﬂesta, från Riksidrottsförbundet till kommuner och lokala föreningar, säger alltid att vem som
helst är välkommen, att deras verksamheter är till
för alla. Men med alla menar man för det mesta
bara några, säger Claes Anneling som är fritidskonsulent i region Västra Götaland.

Tydlig lagstiftning
Det är LSS § 15 som anger kommunens särskilda
uppgifter:
Till kommunens uppgifter hör att verka för att det
allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt
för personer som anges i 1 § (d v s de som omfattas
av LSS).
– Lagstiftningen är tydlig, säger Tomas Hall. Det
är i tillämpningen som det brister.

Stora skillnader
På landstingssidan är olikheterna mycket stora. Där
det ﬁnns bra barn- och ungdomshabilitering ﬁnns
för det mesta också en eller ﬂera fritidskonsulenter
som ser till så att barn- och ungdomar med funktionshinder får sitt individuella behov av fritidssysselsättning tillgodosett.
– Där det ﬁnns fritidskonsulenter fungerar det
mycket bra, säger Niclas Eriksson som arbetar på
landstinget i Kronobergs län. Hos oss ﬁnns det fyra
konsulenter. Vi jobbar individuellt för att tillgodose
behoven och vi har fullt upp!
Exempel på landsting som satsat på fritidsfrågorna är förutom Kronoberg också Dalarna (6 fritidskonsulenter) och Kalmar (men där har man i
dagarna minskat antalet konsulenter från 9 till 4).
Andra landsting, som t ex Hallands och Jönköpings
län har ingen konsulent alls.

Fick ingenting

FOMS (Föreningen för fritidstjänstemän inom omsorg/handikapp) har trots sitt lilla medlemsantal en livlig verksamhet. Här har styrelsen samlats. Från vänster: Claes Anneling, Metha
Wahlström Halse, Martin Norberg, Ann-Britt Öhrstig, Tomas Hall, Per Erik Bodin, Jenny
Åhsberger, Malin Otterstedt och Niclas Eriksson. FOMS hemsida: www.foms.nu
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Det behövs att någon bevakar fritidsfrågorna anser Niclas Eriksson. Han
berättar om hur det kan
fungera:
– I Ljungby fanns ett tvillingpar, en av dem hade
Downs syndrom och skulle
börja i särskolan och den
andre skulle gå i grundskolan. Den senare ﬁck en rad
inbjudningar med posten
att delta i olika aktiviteter,
som simskola, musikskola
och idrottsverksamhet.
Men han som hade Downs
ﬁck ingenting.
Hans Hallerfors
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Handikapp
ombudsmannen
tar sats

F

ör sex år sedan tillträdde Lars Lööw som handikappombudsman. När jag då intervjuade
honom anade man en ung jurist som gjorde
sitt bästa för att se så seriös och tjänstemannaaktig
ut som hans nya roll krävde.
Nu har han fått ett nytt förordnande av regeringen som sträcker sig till maj 2008. Och nu har han en
helt annan utstrålning: stylad i helsvart polo, svart
kavaj och svarta byxor. Håret lite käckt spretig som
på sportjournalisterna i TV. Det är en självsäkrare
HO som håller ett anförande när kulturföreningen
för de anställda inom handikappomsorgen i Stockholm samlas till möte på Franstorps verkstäder i
Sundbyberg.

Diskriminerande språkbruk
En stor fråga för många dagliga verksamheter är
att en del kommuner nu, med eller mot arbetstagarnas vilja, väljer att ”ta hem” dem till den egna
kommunen för att minska kostnaderna. Lars Lööw
gillar inte den syn som ligger bakom fenomenet.
– Man ”placerar” och man ”tar hem” personer
med funktionshinder. Bara det språkbruket avslöjar var problemen ﬁnns, säger han ilsket.
Mest kritisk är han mot § 17A i LSS. Det är den
paragrafen som gör det möjligt för kommunerna
att ”köpa platser” till funktionshindrade utanför
kommunen. Genom det så kallade utjämningssystemet, som ska fördela kostnaderna mellan kommunerna mer rättvist, har denna paragraf blivit
källa till många dispyter.
– Denna paragraf är ett angrepp på hela idén
med medborgarskapet, säger Lars Lööw bestämt.
Jag har svårt att se någon annan grupp som det vore
möjligt att behandla på det viset!

LSS en del av Socialtjänsten
Lars Lööw verkar uppriktigt provocerad av kommunernas ovilja att se stödet till funktionshindrade
som en del av socialtjänsten.
– Det verkar som om många kommunala befattningshavare ser LSS som en tvångströja som är
lagd på kommunen. Så länge de ser det så kommer
ojämlikheten att bestå. Många vill att staten ska ta
över kostnaden för LSS. Men i så fall ska staten ta
över hela socialtjänsten. Att särbehandla personer
med omfattande funktionshinder vore ren diskriminering.
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Kritik av
särskolan
Lars Lööw blev rejält
påpucklad när han
stack ut hakan och
tog ställning för
särskolans avskaffande. Regeringen
gjorde tummen
ner och ändrade
direktiven
till
Carlbeckkommittén så att man
inte kunde föreslå något annat
än särskolans
bevarande.
– Utifrån förutsättningarna
blev det ändå
ett bra förslag,
säger han nu.
Men han står fast vid sin grundläggande kritik av
särskolan.
– Ta t ex en same med utvecklingsstörning, var
ska han gå: i sameskolan eller i särskolan?
Lars Lööw ser frågan om särskolan som en fråga
om diskriminering. Och just bevakningen av diskrimineringsfrågorna ser Handikappombudsmannen
som sin viktigaste uppgift.
– Vi måste se till så att bristande tillgänglighet blir
diskriminering i lagens mening, säger han.

Bättre opinionsbildning
Men Lars Lööw tycker att det är för lite drag i handikapprörelsen.
– Mina vänner i handikapprörelsen har inte haft
kraft att driva de handikappolitiska frågorna på ett
bra sätt under senare år. Man verkar vara alltför
upptagen med att ”ragga pengar”, säger han besviket.
Lars Lööw tänker verka för att Handikappombudsmannen ska få en större roll som opinionsbildare i framtiden. Och han tänker inte dra sig för att
sticka ut hakan igen om det behövs.
Läs mer om Handikappombudsmannen på hans
hemsida: www.ho.se
Hans Hallerfors
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Teater
som
daglig
verksamhet
E

n av landets fåtaliga teatrar för utvecklingsstörda skådespelare beskrivs grundligt i en
ny doktorsavhandling av Lennart Sauer.
Författaren har varit yrkesverksam som personal
på dagcenter med monoton legotillverkning. Han
kommer med förkunskaper om en traditionell omsorgskultur, vilket skärper hans uppmärksamhet
för skillnaderna, när han forskar i den konstnärliga
gemenskapskulturen vid teatern.

Etnograf i främmande land
Man kan säga att han studerar verksamheten och
kartlägger skådespelarnas och ledarnas upplevelser
av livet på teatern som en etnograf i ett främmande
land. Han går mycket ambitiöst till väga och kombinerar fältstudier, deltagande observationer och
intervjuer.
Ållateatern är en daglig verksamhet med fast anställda ledare med olika yrkeskompetenser som
dramapedagog, musikhandledare, scenograf och
producent. Det är en väl genomtänkt teatermiljö
med ett kvalitetsmedvetande som präglat valen av
material och färger jämfört med de vanliga miljöerna på dagcenter och i gruppbostäder.
Livfulla partier av exakt återgivna intervjuer ger
lyster åt skildringen av livet på teatern.
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Lennart Sauer har skrivit en
doktorsavhandling: Teater och
utvecklingsstörning. En studie av
Ållateatern. Umeå Universitet, Instiutionen för socialt arbete. 2004.
279 sidor. Pris ca 250 kr. Avhandlingen kan beställas från
e-post: ewa.persson@socw.umu.se
eller: lennart.sauer@socw.umu.se
Avhandlingen ﬁnns elektroniskt
publicerad på: www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.
xsql?dbid=353

Operan Carmen
Teatern hade sin upprinnelse i att en grupp på
sin fritid gav sig i kast med den till synes omöjliga
uppgiften att sätta upp operan Carmen. Till omgivningens förvåning blev det ett mycket framgångsrikt projekt som gav väldigt eko, när teatergruppen
for på turné till Sevilla. Det är det spanska ordet
Holà som gett namn åt teatern.
Spänningsförhållandet mellan den kommunala
omsorgsverksamhetens krav på ordning och det
dynamiska livet på teatern skymtar fram då och då
i beskrivningen. Den tog sig bl.a. uttryck i en strid
om teaterns namn.

Skillnader mellan teater och dagcenter
Några teman handlar om arbetstillfredsställelsen,
det kreativa arbetet och kulturarbete i relation till
daglig sysselsättning. Både intervjuer och forskarens egna iakttagelser ger belägg för stora skillnader mellan tillvaron på teatern och på dagcenter.
Aktörerna agerade på ett sätt som Sauer inte kände igen från sin yrkesverksamma tid i handikappomsorgen.
Det visade sig också i hur de utvecklingsstörda
deltagarna beskriver sina ledare som annorlunda
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Ållateatern
i Sundsvall

än personalen på dagcenter. På teatern är de utvecklingsstörda inter brukare. De är medarbetare
och skådespelare med egen nyckel till teatern.

Utvecklingsstörningens innebörd
är en konstruktion
Sauer gör en omfattande teorigenomgång och
beskriver bland mycket annat olika synsätt på utvecklingsstörning, konst och funktionshinder.
Han granskar funktionshinder ur ett subkulturellt
perspektiv. Särskilt relevant känns avsnittet om
”disability arts”, som en framväxande sociokulturell
rörelse där funktionshindrade genom konstnärliga
uttrycksformer blir stärkta som individer och som
grupp. Där kan kampen mot diskriminering föras
på ett framgångsrikt sätt.
Den innebörd man ger utvecklingsstörning är
en konstruktion som präglar omsorgens organisation liksom omgivningens bemötande. Den blir
grundläggande för hur individen ser på sig själv.
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När utvecklingsstörda bemöts på ett jämställt sätt,
blir aktiva i samspel med varandra och delaktiga
i beslutsprocesser, så sker också en förändring av
självbilden.

Stora ambitioner
Författarens stora ambitioner sätter emellertid en
del krokben för honom. Avhandlingen är alltför
omfångsrik med många upprepningar. Men Lennart Sauer visar att många ﬂer kommuner borde
bli medvetna om vilken livskvalitet professionellt
teaterarbete kan leda till.
Låt oss se ﬂer teatrar med utvecklingsstörda skådespelare och ﬂer avhandlingar om de teatrar som
faktiskt ﬁnns! Handikappteatern i Gävle och Momsteatern i Malmö vore värda nya forskningsinsatser.
Anita Grünbaum
Dramapedagog och folkhögskollärare.
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”Jag läste
något viktigt i
Intra, men jag
kommer inte
ihåg när...”
Det är omöjligt att hålla allt i
huvudet. Därför utvecklar vi
just nu Intras webb-arkiv för att
du och andra ska kunna hitta
våra tidigare artiklar där. Besök
oss på:

www.intra.info.se

Visst kan man
annonsera
i Intra!
Annonsera i Intra så når du
nästan hälften av alla gruppbostäder, många dagliga verksamheter, många anhöriga och de
ﬂesta handläggare!
Baksida ﬂerfärg
6 000 kr
Insida svart-vitt+dekorfärg
helsida
4 000 kr
1/2-sida
2 500 kr
1/4-sida
2 000 kr

Brev till
INTRA
Hans Hallerfors
Ljusnevägen 47
128 48 Bagarmossen

Hej!
Mitt namn är Tommy Sandström och jag arbetar som grupphandledare på dagcenter för vuxna förståndshandikappade i
Kungsbacka. Jag har arbetat här sedan 1989 och sett mycket
komma och gå. När vår verksamhet lydde under Landstinget i
Halland, fanns det en bättre kommunikation mellan alla verksamheter i Halland. Vi hade ”Dagcenterträffar” varje år. Två
personal från varje daglig verksamhet åkte då till det dagcenter
som arrangerade mötet det året. Man hade en dag till förfogande. Vanligt på agendan var att man ordnade ett tema och sedan visade man runt i sin verksamhet. Dels skapade våra möten
nätverk, som idag är helt försvunna. Våra teman gjorde oss mer
benägna att utveckla oss. Nu till kontentan. På senare år har vår
verksamhet vuxit. Våra fordon är ofta uppbokade vilket gör att
det är krånglig att komma iväg. Vi står och trampar vatten då vi
inte får input utifrån, vilket gör att vi får mycket konﬂikter då
viljorna är starka om vad som är rätt och fel. Vart ska man bege
sig för att se något som inspirerar? Kunde kanske Intra vara en
länk dit vi kunde skicka info om våra verksamheter, vad vi är
bra på, vad vi söker, idéer, tips om inköp, metoder, källor. Vad
jag söker är ett forum i t.ex. Intra där jag kan läsa om något som
kanske kan vara ett utﬂyktsmål, ett studiebesök. När man har
ett klart mål är det lättare att bestämma sig och focus för resan
blir klart, jag kan ställa krav på vikten av mitt studiebesök. En
sida i tidningen där man presenterar olika verksamheter och
vad de gör. Man kan tro att det man själv gör i sin verksamhet
kanske inte är något särskilt, men andra kanske ser något som vi
gör som de kan ha nytta av.
Jag tror att vi behöver varandras idéer för att utveckla oss och våra
brukares intressen.
MVH
Vi på Intr
a
Tommy Sandström
studiebe förmedlar gärna
s
ti
Daglig Verksamhet
intresseraök till Tommy och ps om
d
e
Sjöallén 2A
någon bra ! Du som kän andra
n
434 31 Kungsbacka
presente verksamhet som er till
ra
vi ka
,
h
ör av dig
Tel: 0300-120 13, 178 57
till oss! n

INTRA nr 3/05 kommer ut i oktober.
Du som vill prenumerera på INTRA: Betala 245 kr på postgiro 636 55 62-5
eller bankgiro 5308-1485. Glöm inte att skriva din fullständiga adress.
Då får du fyra nummer av INTRA framöver. Du kan också beställa
prenumeration på fax: 08-97 11 04 eller e-post: intra@swipnet.se
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Omslagets konstnär
Bilder från Parkskolan i Malmö

P

arkskolan i Malmö har en aktiv estetisk verksamhet, både obligatorisk och som elevens val. Ämnena är Bild, Textilslöjd, Trä- och metallslöjd, Teater/Drama, Musik och Graﬁsk kommunikation(där
man jobbar med layout och trycksaker). Ämnena
samarbetar hela tiden med varandra. Några exempel på detta kan vara att eleverna målar och trycker
tyger som blir alster på Textilslöjden. På Trä och
metall gör man bland annat inramningar till elevernas bilder. På Bild gör vi kulisser och rekvisita till
Dramagruppen, och mycket mer. Allt för att man
skall skänna ett meningsfullt sammanhang i det man
gör.
Birgitta Thunberg, lärare Parkskolan.

Alexander Videnovic
är en mästerlig tecknare, som varken
suddar eller darrar
på handen. Linjen
blir perfekt direkt.
Hans specialitet är
att rita serieﬁgurer
utr minnet, men i
skolan målar han
även av bilder av
kända konstnärer
eller foton i böcker
o.dyl. Till vänster
har Alexander målat
av en tavla av René
Magritte (The Listening Room, 1951).

”Jag heter Heidi
Frank. Jag går i es34. Jag gillar att ha
bild i skolan. Bild är
det bästa jag vet. Jag
målar på min fritid.”

Omslagets konstnär

Annelie Lundahl har gjort bilden på denna tidskrifts framsida. Hon går på Yrkesträningen med
huslig inriktning på Parkskolan i Malmö. Hon
har valt Bild som estetiskt tillval varje onsdag eftermiddag.
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