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Organisationerna
– hjälpare i nöden?

J

ag tycker att vi lever i ett konstigt
tidevarv. Vi har
aldrig varit så rika,
i pengar mätt, och
ändå ropas det från höger och
vänster hur lite pengar vi har
att spendera på basservicen.
Vi har utvecklat ett täckande
system av tjänster för att ingen
skall behöva gå hungrig eller
naken. Också de som inte orkar, kan eller förstår leva ett
fullödigt liv skall få hjälp till
att förverkliga det. Under hela
senaste århundrade byggde vi
upp detta välfärdssamhälle,
det som vi nu inte anses ha råd
att upprätthålla. Ja, utvecklingen började redan under
1800-talet med att samhället
tog över den service till medborgaren som kyrkan och organisationer startat. Stat och
kommun som upprätthållare
skulle garantera en neutral
och jämbördig fördelning av
tjänsterna.
Men blev det för mycket
av det goda, för omfattande,
för dyrt? Kanske det. Under
positiva ekonomiska tider är
det lätt att lova ”allt detta och
himlen därtill”, för det mesta
med politiska förtecken.
Nu, när vi måste spara och
avveckla det som vi skapat under tidigare år, lyfter man igen
fram organisationerna som
räddare i nöden. Nu ges med-

borgarrörelserna status som
nästan likvärdiga aktörer på
tjänstemarknaden. I retoriken
på den politiska agendan får
föreningarna och deras medlemmar nästan en gloria över
sig. De skall erbjuda det som
det offentliga måste skala bort.
Men har organisationerna,
speciellt inom social- och hälsovården, orsak att känna sig
stolta över värdeökningen?
Är alla hänvisningar till tredje sektorns roll realistiska, ja
över huvud taget väl menade?
Och finns det förutsättningar
för att organisationerna kan
leva upp till de förväntningar
som samlas på deras roll i operationen att rädda välfärdssamhället?
Visst är det på tiden att föreningslivet får ett värde utöver
att det nu erbjuder ”något att
syssla med”. Men jag kan inte
undvika en känsla av att uppvärderingen från det offentliga
etablissemanget känns ihåligt.
Ett sätt att avleda uppmärksamheten från politiska tillkortakommanden. Ett budskap om
att ni (organisationerna) nog
nu kan visa vad ni går för, att
ge något igen för det stöd ni
fått. Men försök inte komma
och påverka utvecklingen!
För att organisationerna
skall kunna rädda välfärden
behöver också de ekonomiska
resurser. Det verkar som om

man förväntar sig, att pengar till tjänsteproducerande
verksamhet skall man bestå
på själv, för samhället får det
inte kosta något. I detta sammanhang kan man inte låta
bli att förundra sig över t.ex.
de skattepolitiska diskussionerna som gäller den tredje
sektorns aktörer. Kanske finns
det någon logik i att beskatta
organisationernas arbete om
man tar som utgångspunkt
att organisationerna ses som
jämbördiga aktörer på tjänstemarknaden. Men är de det?
Speciellt trenden att göra
föreningar till tjänsteproducenter tycker jag går stick i
stäv med idén bakom ett engagemang i föreningsvärlden.
Medlemmar vill göra en insats
i frågor och saker som utmanar till engagemang. Det kanske är något som saknas, något
som borde göras bättre, något
går emot ofördelaktiga (sedd
ur individernas och gruppens
ögon) trender eller för att bevaka ett intresse. Vad skiljer
sist och slutligen en tjänsteproducerande förening från
ett företag? Visst, det finns
vissa tekniska skillnader, men
ändå? Den tredje sektorn blir
en del av den värld som domineras av de så kallade marknadskrafterna.
Medborgarsamhället som
en resurs, och inte bara som

objekt, är en idé som på allt sätt
är värd att stöda och utveckla.
Detta också som en motpol till
den, åtminstone för tillfället,
alltmera tilltagande individualiseringen. Men i min tankevärld är föreningsaktiviteten
åtskild från det offentliga. De
kan mötas i samarbete men
inte gå upp i varandra. Jag
tycker det finns skäl att ställa
sig kritisk till den roll som
tilldelas den tredje sektorn i
de statliga utvecklingsprojekt
som är och har varit på gång
detta årtionde. Organisationer
skall kunna vara stolta över sin
roll i samhället också utan att
kunna uppvisa goda bokslut,
före skatt. Ideologi borde ha
rum och värde också i dagens
föreningsliv, med eller utan offentligt stöd.
Boris Björklund
Verksamhetsledare
Finlands Svenska
Socialförbund

Händelsekalendern 2010

Redaktörens ord

Utgivning och prenumerationer
SOS Aktuellt utkommer 6 gånger år 2010.
Julnumret är som tidigare ett dubbelnummer.
Nr 1 utkommer vecka 6.
Deadline för material den 2 februari.
Nr 2 utkommer vecka 13.
Deadline för material den 23 mars.
Nr 3 utkommer vecka 21.
Deadline för material den 18 maj.
Nr 4 utkommer vecka 33.
Deadline för material den 10 augusti.
Nr 5 utkommer vecka 41.
Deadline för material den 5 oktober.
Nr 6 utkommer vecka 49.
Deadline för material den 29 november.

Fortlöpande årsprenumeration för papperstidningen: 12 euro. Tidsbestämd årsprenumeration: 14 euro. Lösnummer: 3,50 styck. Vid lösnummersbeställning fakturerar vi 1,50 euro i
hanteringsavgift. Utrikesporto: 5 eur (Europa),
10 eur (Övriga världen). Tillgängligt format för
synskadade (rtf-format, tidningen kommer i eposten) kostar endast 7 euro/år.
1. Beställ via internet.
Fyll i prenumerationsblanketten
på www.sosaktuellt.fi
2. E-posta pren@sosaktuellt.fi
3. Eller ring 044-555 4388, eller
Handikappförbundet 0500-418 272

Är detta början på slutet?
Tanken att avsluta min
moderskapsledighet
mjukt och försiktig stiga
ut i verkligheten igen
gick om stöpet. Krisen
inom den finlandssvenska handikappsektorn
slår oss alla i ansiktet.
Man kunde inte tro att
stödorganisationerna,
som ska finnas till för
minoriteterna och de utsatta, har så stora svårigheter att enas.

SOS Aktuellt fick också
några piskrapp i stundens
hetta. Då vi uppfyllde vårt
journalistiska uppdrag och
försökte belysa problemet
i SOS Aktuellt 2/10 möttes vi främst med hugg och
slag och bortförklaringar
men också uppmuntrande
feedback: Äntligen någon
som lyfter katten på bordet,
det har jäst allt för länge i
kulisserna löd budskapet
i e-post och samtal. Detta
visar än en gång att kritiska röster behövs trots att
det är obehagligt. Inte ens
Svenskfinlands handikapp-

sektor är en mysig mumindal. Morran finns även
här. Efter Finlands Svenska
Handikappförbundets generalsekreterare och grundare
Ulf Gustafssons insändare i
HBL (22.5) så lär problemen
väl inte ha undgått någon.
Därför har vi även valt att
göra en djupdykning och
klargöra problematiken i
en uttömmande artikel på
nästa sida.
Jag har sagt det förut
och jag säger det igen:
Svenskfinland är för litet
som arena för allmänna gräl.
Alla känner alla, vet allt om

varandra och är släkt på något sätt, därför blir det obehagligt i dylika situationer.
Ens värsta ovän är högst
antagligen din nyfunna väns
bror. Den du nyss skällde ut
har sina barn i samma dagis som din son. Din elaka
ex-pojkväns kusin är din
nya kollega. Din exfru blir
din oväns nya själsfrände.
Men alla är förstås vänner
på Facebook i en salig blandning.
HBL:s månadsbilaga
Volt går i graven nu i maj.
Ska SOS Aktuellt gå samma öde till mötes? Det har

ryktats att organisationsreformen inom de finlandssvenska handikapporganisationerna lär bidra till
även SOS Aktuellts fall vid
årsskiftet. Mer fult spel i kulisserna? Det återstår att se
men om så händer så visst
kommer det att vara oerhört
sorgligt att vara tvungen att
avsluta dessa fem år av hårt
arbete, uppbyggnad av handikappvänliga webbsidor
och allt annat jobb för den
lilla mänskan på grund av en
meningslös maktkamp. Men
vi fortsätter oförtrutet fram
till dess.
Ha en riktigt skön sommar så ses vi i augusti!
Daniela Andersson
Redaktionschef
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Nyheter

Text: Thomas Rosenberg
Foto: Daniela Andersson

Vem skall trösta förbundet?
Om situationen inom
handikappsektorn
Vad är det riktigt som är
på gång inom det finlandssvenska handikappfältet?
Ett par inlägg i senaste
nummer av SOS-Aktuellt
(2/2010) vittnade om att
det jäser under ytan. Själv
är jag helt utomstående,
och understryker att jag
skriver nedanstående på
eget initiativ, utan förhandsuppfattningar i ena
eller andra riktningen.
Vem älskar ett förbund?
”Ingen älskar ett förbund”,
konstaterar Henry Rask i sin
historik över Esbobygdens
ungdomsförbund. Han citeras
i den utredning som Finlands
Svenska Handikappförbund
i början av april beställde av
Sebastian Gripenberg, i syfte att
utreda det framtida samarbetet
inom den finlandssvenska handikappsektorn. Utredningen,
med titeln ”3 modeller – 1
mål?”, är daterad 24.4.2010.
Gripenberg har alltså varit
snabb i vändningarna.

Ulf Gustafsson
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Också fortsättningen av Rask
är värd att återges: ”Man är med
i ett förbund för att stärka sin
egen förening, för att få nya intryck, för att visa vad man själv
uppnått. Och man är med i ett
förbund också för att uppnå sådant som man inte kan göra på
egen hand. Men lojaliteten – och
kärleken – den finns ”hemma”, i
den egna föreningen.”
Så är det utan tvivel. Om
medlemmarna dessutom är
olika stora, och har olikartad
uppbyggnad, är det ofta bäddat
för konflikter. Därtill kommer
den för oss viktiga språkaspekten. Vad är i sista hand viktigast:
en effektiv intressebevakning eller språklig service och gemenskap? Det senare tillfredsställs
bäst i svenska organisationer
medan det förra ofta sker bättre i stora finsk- eller tvåspråkiga
organisationer. Så också på handikappområdet.
Tre modeller – ett mål?
Gripenbergs utredning tillkom
för att lösa det akuta dödläge
som uppstått efter att man länge
resultatlöst försökt bredda samarbetet mellan de olika organisationerna, senast i samband
med en konferens i november
2009, med Folktinget som arrangör. En av drivkrafterna var
att också de viktigaste finansiärerna hade börjat bli otåliga,
dvs. RAY och Svenska kulturfonden.
Läget har varit till den grad
låst att Gripenberg arbetat konfidentiellt. Utredningen bygger
alltså på förtroliga samtal med
de olika parterna, vilket gör att
man som läsare har svårt att
bedöma riktigheten i analysen.
Det mesta tyder dock på att utredningen ger en sanningsenlig
bild av läget. Positivt är också
att den är föredömligt kort och
koncis, och inte svävar på målet angående rekommendationerna.
Till premisserna hör att
FSH har en lös och heterogen
medlemsstruktur, och en svag

centralorganisation. Det medför
ohjälpligen instabilitet, som enligt utredaren inte till fullo har
hanterats inom förbundet.
Enligt Gripenberg finns det
tre tänkbara scenarier för framtiden: 1) att det nuvarande FSH
utvecklas och vitaliseras med
nya medlemmar; 2) att FSH
mister FDUV och FSPC som
medlemmar och omdefinierar
sitt uppdrag, och 3) att FSH avvecklas helt.
Modell 1 och 3 är enligt utredaren uteslutna. Modell 1
för att det inte finns några förutsättningar att bygga vidare
på den nuvarande basen, dvs.
Handikappförbundet. Orsaken
är den brist på förtroende som
i dag råder gentemot FSH. Det
har inte heller framkommit den
”viljans enhet” som skulle möjliggöra en förändring.
Men också modell 3 är enligt
SG orealistisk, eftersom ingen
har önskat eller förfäktat den.
Återstår modell 2. Det är också
vad utredaren föreslår, kompletterat med förslag till nya stadgar
för ett ombildat förbund.
Fait accompli
I själva verket har den senaste
händelseutvecklingen ställt FSH
inför fullbordat faktum. Redan i
mars kom ordförandena för ”de
fyra förbunden” (FDUV, FFSH,
FSS och FSPC) överens om att
grunda en ny centralorganisation. Därefter har man tagit
ytterligare steg, bl.a. i syfte att
säkerställa finansieringen från
RAY och Svenska kulturfonden.
FSH står alltså redan inför
den situation som utredaren
förebådar: ”För det återstående
FSH /som blir resultatet av att
FDUV och FSPC utträder; syn
och hörsel har ju redan tidigare
gjort det/ är det oundvikligen
aktuellt att antingen omdefiniera sitt uppdrag eller att avveckla
förbundet”.
Utredaren föreslår alltså det
förra, dvs. att FSH omdefinierar sitt uppdrag och utvecklas
till en samarbetsorganisation

för Svenskfinlands lokala och
regionala handikappföreningar
som saknar enhetlig förbundsstruktur. Alltså organisationer
som redan i stor utsträckning är
medlemmar i FSH, antingen direkt eller via de regionala handikappföreningarna i Österbotten
och södra Finland. De sistnämnda kunde enligt utredaren läggas ner, om de inte upplevs som
nödvändiga.
Alternativet, dvs. två rivaliserande centralorganisationer,
avråder utredaren ifrån. Det
skulle leda till att hela sektorn
inte bara ådrar sig ”ett skimmer av beklagligt löje” utan
också handlingsförlamas; ”ett
ställningskrig om man så vill”.
Dessutom skulle endel före
ningar förmodligen nöja sig
med den service de får av finsk
språkiga förbund, ”för att inte
tala om de eventuella slutsatser
som externa finansiärer kunde
dra av situationen”.
Olika ideologier
Vad säger de inblandade om situationen? Jag vänder mig till de
tre personer som står i centrum,
dvs. Ulf Gustafsson, långvarig
verksamhetsledare för FSH,
Mikael Sjövall, ordförande för
FSH, och Nils Torvalds, ordförande för FDUV. Utgångs
punkten är den färska utredningen: 1) har Gripenberg gjort
en riktig analys av läget?, 2) vad
tycker du om hans förslag, dvs.
att gå in för modell 2?, och 3)

Vad är i sista
hand viktigast:
en effektiv
intressebevakning
eller språklig
service och
gemenskap?

Mikael Sjövall

har du eventuellt något annat
och bättre förslag?
Enligt Ulf Gustafsson har
utredaren väldigt långt gjort en
riktig analys. Däremot tycker
han inte om den modell som
föreslås, dvs. att FSH skulle
omdefiniera sitt uppdrag.
– Men eftersom Syn, Hör
och FDUV inte vill vara med är
det den enda realistiska modellen.
Enligt Gustafsson borde
serviceproduktionen överlåtas
åt en neutral part, t.ex. Folk
hälsan, i stället för åt FDUV, eftersom den är en föräldra- och
anhörigorganisation. FDUV:s
tjänster (Lättläst, sinnesterapi etc.) bör enligt Gustafsson
bolagiseras. Han jämför med
de Finlandssvenska Teckens
pråkigas bolagisering av översättningstjänsten för teckenspråk (Moxio).
Intressebevakningen för
utvecklingsstörda, som i handikappservicelagen numera jämställs med andra funktionshinder, bör enligt Gustafsson överlåtas åt Steg för steg. Den i sin
tur bör enligt honom ansluta sig
till Handikappförbundet, som
borde bli en människorättsorganisation i likhet med Kynnys
ry (Tröskeln), som har intressebevakning som första uppgift
på agendan.
Prestige och inflytande
Handikappförbundets ordförande Mikael Sjövall konstaterar för sin del att Gripenbergs
utredning nog bekräftar hans
farhågor om läget på organisationsfronten.
– Många tycks ha kört med
dubbla budskap, och vågat säga
den omaskerade sanningen
först när saken kunde behandlas konfidentiellt.
Men det Sjövall har svårt att
förstå är varför man inte godtagit erbjudandet till de fyra stora förbunden att teckna på ett
överlåtelseavtal där de kunde
överta FSH samtidigt som hela
styrelsen och verksamhetsle-

daren avgår. Detta för att trygga
att finansieringen från RAY och
andra finansiärer fortgår och att
den juridiska personen förblir
densamma, men med nya stadgar som tillfredsställer de fyra
förbunden.
– Handlar det bara om prestige, att man vill köra förbundet
i botten, sopa rent och börja om
från helt nytt bord?
Och han sätter själv fingret
på det han upplever som det
centrala:
– Den springande punkten
är att de stora förbunden vill ha
större inflytande, men det vill
man inte säga högt.
Enligt Sjövall är det FDUV
som är både nyckel och lås. Och
av det följer att det ibland har
skurit sig i samband med konkreta projekt och verksamheter,
såsom tidningen SOS-Aktuellt,
vars framtid nu är helt öppen.
Sjövall har i princip ingenting
emot den modell utredningen
föreslår, dvs. att FSH omdefinierar sitt uppdrag, men det
återstår enligt honom att se hur
realistisk den är.
– Det behövs fyrk också, och
anställd personal, annars blir det
bara en skrivbordskonstruktion.

Torvalds en annan uppfattning
än Sjövall:
– Men riktigt så enkelt är det
inte. En överlåtelse över medlemsorganisationernas huvuden
hade varit en mycket odemokratisk operation. Överlåtelsen
hade därmed lett till en ännu
mera invecklad juridisk process
än den ”de fyra” nu genomför för
att åstadkomma en svensk takorganisation.
Det största problemet har
enligt Torvalds, vid sidan av
psykologin, varit Handikapp
förbundets organisationsstruktur. Från konferensen i november 2009 var det fullständigt
klart att strukturen måste rensas
upp. Det hade emellertid förutsatt ett målmedvetet och öppet
agerande, men ingenting hände.
En annan viktig orsak till
problemen är enligt Torvalds
bristen på lyhördhet.
– Man har alltför länge negligerat den tysta kunskapen och
de svaga signalerna från de fyra
förbunden, vilket lett till en sakta tilltagande misstro.
Han kan förstå att man inom
FSH tog illa vid sig av de fyras
beslut i mars om att bilda en ny
centralorganisation, men konstaterar att det inte kan ha kommit som någon blixt från klar
himmel.
Nils Torvalds konstaterar
avslutningsvis att man nu går
vidare genom att de fyra bildar ett nytt förbund, och att
Handikappförbundet skall komma med när deras organisationsstruktur är upprensad.
– I fall de inte åstadkommer
detta måste vi grunda ett nytt
femte förbund för dem som blir
hemlösa. Vi fyra har sagt oss vara
mer än beredda att därefter ta
med det omformade handikappförbundet.
Slutsatser
Vad handlar det hela om, egentligen? Att ganska få just nu älskar Handikappförbundet är uppenbart. I vilken mån man själv
har bidragit till situationen är

Dags för beslut!
Vad säger man då inom FDUV,
det största medlemsförbundet
både till antal medlemmar och
resurser? Dess ord väger alltså
tungt, speciellt som man aktivt
har drivit på en förnyelse av organisationsstrukturen.
Om Gripenbergs analys konstaterar Nils Torvalds att det efter allt stillastående under årets
första kvartal inte fanns andra
möjligheter. Och att den modell utredaren föreslår kom till
bl.a. efter konsultationer med
FDUV. I själva verket, tillägger
han, hade de fyra förbundens
ordföranden (FDUV, syn, hörsel
och psykosociala) lovat genomföra den lösningen redan innan
Gripenbergs utredning kom.
Vad överlåtelsen av den gamla organisationen beträffar har Nils Torvalds

svårt att bedöma, också efter
Gripenbergs utredning. Ett alltför långt utdraget dödläge har
åtminstone fått fyra organisationer att gå sin egen väg, trötta
på att ingenting händer.
Handikappförbundet självt,
och fr.a. dess verksamhetsledare, betonar de ideologiska
skiljelinjerna. Ulf Gustafsson
framhäver t.ex. skillnaden mellan det han kallar OF- respektive
FOR-organisationer. OF står för
organisationer drivna nerifrån,
av de handikappade själva, medan FOR står för organisationer
drivna av ombud. FSH grundades enligt honom uttryckligen
nerifrån, medan det som nu sker
enligt honom drivs uppifrån.
I botten finns det enligt honom två helt olika handikappideologier: den ena är traditionell
och diagnosbaserad, fokuserande
på funktionshindret och dess begränsningar, medan den andra
har en människorättssyn baserad på lika möjligheter för alla,
och att det inte är någon skillnad
mellan olika typer av funktionshinder.
Det är i och för sig lätt att
känna sympati för den solidariska handikappideologi som
Gustafsson företräder. Men frågan är om den skillnaden här
är den centrala. Dessutom kan
det mycket väl hända att de mer
diagnosdrivna organisationerna
de facto driver sina respektive
medlemmars intressen effektivare, just genom att koncentrera sig på respektive handikapp.
Att många på handikappfältet
själva känner sig mer hemma
i den egna föreningen gör inte
heller saken lättare för den som
vill eliminera skrankorna mellan
organisationerna.
Tärningen är alltså kastad,
och Handikappförbundet är i
viss mån ställt mot väggen. Jag
vill emellertid tro att det fortfarande finns en väg ut ur situationen, i den riktning Gripenbergs
utredning pekar. Men då gäller
det nog för samtliga parter att gå
minst halva vägen.
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Text & bild: Tom Sörhannus

Bottenhavets sjukhem med
i framtidsprojekt för äldre

Aviskten är att vi ska
fungera som en modell och dela med oss
av våra kunskaper till
andra sjukhem

I mitten på maj i år fick
man ett glädjebesked vid
Bottenhavets sjukhem i
Kristinestad. Då bestämde
nämligen Statskontoret att
sjukhemmet är ett av de
sjukhem som får ingå i ett
pilotprojekt för att utforma nya verksamhetsmodeller för landets sjuk- och
brödrahem.

Personalen trogen
och belönad

Innan beskedet kom befann
sig sjukhemmets direktör
Patrick Ragnäs och projektledare Kristiina Strandman i
en spänd förväntan. Beslutet
gladde dem naturligtvis.
– Vi är jättenöjda. Det blir
med största sannolikhet så att vi
kommer att driva projektet delvis gemensamt med Nykarleby
sjukhem, säger Ragnäs.
Bakom pilotprojektet ligger
det faktum att antalet krigsveteraner och -invalider minskar
kraftigt de närmaste åren och

att det därmed frigörs många
platser på sjuk- och brödrahemmen. Medelåldern hos landets
krigsveteraner och -invalider
är 87 år, och enligt prognoser
kommer om tio år bara cirka
en tiondel av dagens krigsveteraner och -invalider att finnas
kvar.
– Då måste vi fundera på
annan verksamhet för att kunna upprätthålla hemmen, säger
Ragnäs.
Behov av vård finns det hos
den åldrande finländska befolkningen och tanken är att
sjuk- och brödrahemmen mera
ska inrikta sig på omsorgs- och
rehabiliteringstjänster och boendeservice för äldre personer.
År 2009 gav Social- och
hälsovårdsministeriet ut en
utredning om rehabiliteringsinrättningar, och sedan sjösatte Statskontoret ett projekt,
SOVE, där sjuk- och brödrahemmen fick komma in med
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förslag till framtida koncept för
sin verksamhet. Här har nu då
Bottenhavets sjukhem utsetts
till ett av de sjuk- och brödrahem
som får ingå i SOVE-projektet.
– Aviskten är att vi ska fungera som en modell och dela med
oss av våra kunskaper till andra
sjukhem, säger Strandman.
Förberedande projekt
redan genomfört
Ett förberedande projekt, som
letts av Strandman, kring sjukhemmets framtid har redan genomförts under början av året. I
det här projektet ingick förutom
sjukhemmet också Vasa sjukvårdsdistrikt, samkommunen
K5 och Kristinestads vård- och
omsorgscentral.
– Vi samlade in information
och statistik och tog fram en
idealmodell hur det kunde se ut,
sedan formade vi en framtidsvision. Det handlar om åldringars
utveckling och rehabilitering.

Hur de ska kunna hållas i bra
skick, berättar Strandman.
– Vi har sett på hur sjukhemmet kunde se ut i framtiden, säger Ragnäs.
Pilotprojektet pågår från den
första maj i år till utgången av
nästa år, det vill säga cirka ett
och ett halvt år.
– Först planerar vi och sedan
ska vi stegvis börja ta in de nya
verksamheterna, säger Ragnäs.
De som utnyttjar sjukhemmets tjänster kommer förutom från K5 kommunerna,
Kristinestad, Närpes, Kaskö,
Korsnäs och Malax också från
Bötom, Storå, Teuva, Jurva och
delar av Kauhajoki. Ibland kan
även någon krigsinvalid bosatt
i Sverige komma på rehabilitering.
– I det här området bor de
flesta äldre i byar, och vi borde
kunna komma ut till dem i deras
hem, säger Strandman.
Nya idéer diskuteras.
– Till exempel kunde man
ha en rehabiliteringsbuss som
åker ut till byarna, ungefär som
en bokbuss, säger Ragnäs.
Bottenhavets sjukhem som
i november i år firar 20 år har i
dag cirka 25 boende- och rehabiliteringsplatser, fördelat fiftyfifty på vardera. Man har även
några intervallplatser.

Gymnastiksalen är en viktig del
av Bottenhavets sjukhem och
ska nu förnyas. Här är det Alvar
Norrgård från Lappfjärd och Einar
Gran från Yttermark som är i
gång och motionerar. Mellan dem
projektledare Kristiina Strandman
och direktör Patrick Ragnäs.

Personalen består av 24 heltidsanställda och dessutom har
man en del vikarier.
– Personalen verkar trivas
bra här. De flesta har varit här
i 20 år. Det har varit lätt att få
personal hit, det är bara sommarvikarier det ibland varit lite
svårt att få, säger Ragnäs.
Sjukhemmets personal fick
nyligen motta ett nationellt hederspris som bevis för det goda
jobb man utför. Det är en stiftelse bestående av K5 kommunerna, Bötom, Storå och lokala
krigsveteran- och invalidföreningar som äger sjukhemmet. I
och med att krigsveteranerna
och -invaliderna minskar i antal ligger även deras föreningar
i vågskålen och framtidsprojektet tar även fasta på ägarstrukturen kring sjukhemmet. Olika
lösningar diskuteras.
– Det är i sista hand stiftelsens styrelse som avgör hur det
blir, säger Ragnäs.
Trots de förändringar som
är på gång står sjukhemmets
huvuduppgift klar.
– Det är krigsveteranerna
och -invaliderna som är vår huvuduppgift nu och i framtiden.
Det kommer vi inte att släppa.
Den övriga verksamheten är
kompletterande verksamhet,
slår Ragnäs fast.
Den kompletterande verksamheten gynnar även veteranerna och invaliderna, menar
Strandman.
– När vi höjer kvalitén på
vården och omsorgen gynnar
det också krigsveteranerna- och
invaliderna, säger hon.
I den närmaste framtiden
står bland annat en förnyelse av
sjukhemmets gymnastiksal och
bastuavdelning på programmet.
– Vi ska få nya maskiner
som är anpassade för äldre hit
till gymnastiksalen, berättar
Strandman.

Text & bild: Tom Sörhannus

Nya planer för sjukhusbacken
i Kristinestad
Det började med indragning av BB och sedan har
Bottenhavets sjukhus i
Kristinestad åderlåtitis på
en hel del annan verksamhet de senaste åren. Nu
finns det förhoppningar
om att kunna vända den
här trenden. Staden står i
beråd att köpa sjukhusfastigheten och utveckla ett
hälsocampus på området.
Hans Nybond, Sfp, är ordförande i stadsstyrelsen i Kristinestad
och ser optimistiskt på stadens
möjligheter att kunna köpa fastigheten.
– Vi har arbetat länge för
att få det här verkställt. Köpet
av fastigheten är en liten sak i
förhållande till den nytta vi får
av den.
Vilken nytta kan staden få av
sjukhuset?
– Vi kan få grundsjukvården
bättre omskött, vilket är oerhört
mycket billigare än att behöva
utnyttja specialsjukvården. Här
finns fyra operationssalar som
står oanvända i dag. Det är ett
enormt resursslöseri. Vi måste
få igång dem och det kan bli privata aktörer som kommer in och
använder dem. Uppdelningen
mellan det offentliga och det
privata bör mjukas upp.
Även Peter Riddar, vård- och
omsorgsdirektör i Kristinestad,
är inne på att ett köp är till fördel
för staden.
–Vi har ett koncept som vi
redan jobbar med, som går från
anstaltsvård och i stället inriktas på öppen vård.
Hur det praktiska förverkligandet av omändringen på sjukhuset ska se ut är ännu oklart.
–Det behövs mera planering
ännu innan vi kan slå fast rumsindelningen. Detaljplaneringen
börjar först då köpet är klart
och vi vet om att det är den här
byggnaden vi ska planera, säger
Riddar.
Han tar även fasta på den
regionala aspekten.
–Vi behöver ett starkt servicecenter inom hälso- och sjukvården i Sydösterbotten.
Sjukhusfastigheten ägs i
dag av Vasa sjukvårdsdistrikt.
Köpesumman uppgår till 1,8
miljoner euro, men eftersom Kristinestad är delägare
i distriktet får man tillbaka

Peter Riddar, vårdoch omsorgsdirektör,
och Hans Nybond,
stadsstyrelsens
ordförande, är båda
positiva till ett köp
av sjukhuset.

en stor del av summan varvid
den verkliga köpesumman blir
klart under en miljon euro.
Stadsstyrelsen i Kristinestad
behandlade köpet den 20 maj
och fullmäktige får ta ställning
till saken i början på juni.
Mera liv och rörelse
Ett seminarium där ärendet
belystes hölls den 17 maj på
kulturhuset Dux i Kristinestad.
Bland talarna fanns arkitekten
Hennu Kjisik som funderade
hur ett hälsocampus i staden
kunde se ut. Hans vision är
mera liv och rörelse kring sjukhuset, med bland annat ett torg
och fler bostadshus. Områden
med asfalt borde också kraftigt
minskas.
– Miljön kunde ändras med
ganska små medel. Man borde
också minska det mentala avståndet mellan stadskärnan och
sjukhusbacken, säger Kjisik.
Olli Tolkki och Fredrik
Herse från företaget NHG presenterade en kostnadsanalys
där man visade att ett köp av
fastigheten skulle vara en bra
affär för staden.
– Det är framförallt för att
man kan bedriva verksamheten
i egen regi, säger Herse.
– Köpet av fastigheten är en
liten sak. Det stora är en omorganisering av åldringsvården.
Om inget görs kommer den i
framtiden att bli ett stort svart
hål som slukar alla resurser. Det
gäller alla kommuner i Finland,
säger Tolkki.
Ekonomin är inte den stora
frågan här.
– Det är inte pengarna som
tar slut först, utan det är antalet händer inom vården, säger
Tolkki.
En genomgång av fastighetens skick har gjorts av Peter
Rosenholm vid företaget
Sancon Finland.

– Jag har gjort en visuell
överblick av fastigheten. Jag
hade tre veckor på mig och
det är inte mycket tid. För en
ordentlig genomgång skulle
det behövas cirka tre månader.
Innan man gör renoveringar
bör man göra en ordentlig genomgång av det utrymme som
ska renoveras och man bör ta
ett utrymme åt gången.
Rosenholms undersökning
visar att fastigheten verkar vara
i gott skick, men en del saker
bör åtgärdas.
Kostnaderna efter köp
bekymrar kritiker
De kritiska rösterna i staden mot köpet är framförallt
Samlingspartiet och delar av Sfp
som ifrågasätter köpet. Mikael
Perjus är gruppordförande för
Samlingspartiet.
– Det finns många obesvarade frågor ännu. Vi pratar om
miljoner här. Det är inte köpesumman som är det väsentliga,
utan det är kostnaderna som
kommer efteråt. Staden kan
inte bara skaffa sig faciliteter,
vi måste se det på lång sikt.
Han är även medlem av
stadsstyrelsen och har klart för
sig hur han ska agera där.
– Jag kommer att föreslå
återremittering för mera utredningar.
Vasaföretaget Kondis
Kiinteistöt har även lämnat in ett
anbud på fastigheten och hotat
med att besvära sig om stadens
köp går igenom. Enligt Hans
Nybond är det nu eller aldrig
som gäller.
– Det här är nog sista försöket från stadens sida att köpa
sjukhuset, men hur sjukvårdsdistriktet går vidare ifall affären
förfaller kan jag inte svara på.
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Britt-Marie Lindqvist,
projektkoordinator
vid vård- och
omsorgscentralen i
Kristinestad och AnnBritt Björkström och
Maria Hammar, båda
projektarbetare vid
Korsholms hälsovårds
central, var nöjda med
kongressens tema och
innehåll.
– Aktuellt och angeläget,
föreläsningarna väckte
bra diskussioner, sa de.

Text&bild: Helena Forsgård

Finland får
internationell kritik
för svagt arbete mot
familjevåld
Missbruk och våld i parrelationer och inom familjen var temat för Finlands
svenska socialförbunds årliga kongress som hölls den
19-20 april i Mariehamn.
– Missbruksproblemen
tycks bara öka och den
drabbar även allt yngre.
Våld i nära relationer är
aktuellt, vi har nyligen haft
några brutala och omskrivna fall, och familjevåldet
berör många sektorer inom
socialvården, säger förbundets ordförande Märta
Marjamäki som förklaring
till valet av tema.
Huvudföreläsare under de två
kongressdagarna var utvecklingschef Helena Ewalds från
Institutet för hälsa och välfärd.
Ewalds sitter bland annat med
i en grupp som ska göra upp ett
nytt program för att förebygga
våld mot kvinnor. Ewalds var
länge den enda inom statsförvaltningen som utvecklade och
koordinerade det här arbetet.
– Resurserna har inte räckt
till men nu är vi i alla fall två

som arbetar med de här frågorna. Vi har internationella förpliktelser och Finland har fått
kritik från Europarådet och FN
att vi gjort för lite inom det här
området.
Besöksförbud
Ewalds tog bland annat upp lagen om besöksförbud som kom
1998 och som utvidgades till att
gälla även besöksförbud inom
familjen 2005.
– När lagen stiftades trodde
man att fallen skulle bli så få
att de inte föranledde extra
resurser. 2008 utdelades över
2000 besöksförbud men polisen har inte fått några til�läggsresurser och har svårt att
hinna med att följa upp att förbuden efterlevs, säger Ewalds.
Besöksförbud gäller inte enbart
män som hotar kvinnor, det kan
exempelvis också handla om
vuxna barn som trakasserar sina
föräldrar.
Ingen övervakning
Ewalds tog upp en del problem
som noterats sedan lagen infördes.

– Det finns ingen aktiv övervakning, ansvaret ligger hos den
eller dem som blir skyddade.
De måste själva anmäla om det
bryts mot förbudet. Det betyder
att de hela tiden måste vara på
sin vakt och det är tungt.
– Det brister i kunskapen om
familjevåld hos bland annat po-

lis, domstol och sociala myndigheter. Ett offer berättade att hon
gick till polisen och anmälde
upprepade brott mot besöksförbudet. Till svar fick hon ungefär en klapp på axeln och några
ord på vägen: ”Du kan väl gå till
honom och säga att han inte får
ringa till dig igen”. Sådan är vardagen för många utsatta.
Det beroendeförhållande,
som ofta kan finnas mellan två
parter, bryts inte även om ett
besöksförbud utdöms. Det kan
leda till att parterna träffas och
då kan den utsatta få höra att
förbudet inte spelar någon roll,
”ni umgås ju ändå frivilligt”.
Men man måste fråga sig
hur frivilliga eventuella möten
faktiskt är eftersom det finns
mycket tvång och rädsla i ett
beroendeförhållande.
Ewalds säger att en långvarig
våldsrelation kan jämföras med
tortyr, den ger ett långvarigt
trauma för den utsatta.
Förbättringar
Hon tog upp planerade förbättringar angående besöksförbudet, en lag om elektronisk
övervakning förbereds, polisens
instruktioner ska förnyas och
förenhetligas och samarbetet
mellan olika myndigheter ska
förbättras.
– En modell som prövas är
att göra en riskbedömning av
varje fall med hjälp av ett antal kontrollfrågor. Om antalet
poäng överskrider en viss nivå
och risken för våld är stor begär
man hjälp av Marak-gruppen på
orten. Marak-gruppen i sin tur
är en multiprofessionell grupp
som består av representanter för
myndigheter och frivilliga organisationer och modellen testas
som bäst i Uleåborg, Lahtis och
östra centrum i Helsingfors.
– Man bör också fråga sig
vad det är i vår kultur som godkänner och upprätthåller våldet,
säger Helena Ewalds.

Boris Björklund är verksamhetsledare vid Finlands svenska socialförbund, FSSF, och
Märta Marjamäki är samkommunsdirektör vid Kårkulla och ordförande för FSSF. –
Vågar vi inte göra tillräckligt i frågor som rör familjevåld, har samhället blivit för
juridiskt, frågade sig Marjamäki i sitt slutord.
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Män som slår
kvinnor går i
gruppterapi
på Åland
Män som är våldsamma
mot sina kvinnor får ett
erbjudande på Åland. De
får delta i en gruppbehandling där det egna våldet
och våldets verkningar och
konsekvenser öppet diskuteras.
– De män som söker sig till
oss är en bit på väg eftersom de insett att de har ett
problem, säger Pia Aarnio
och Krister Eriksson som
leder gruppen.
Socialkurator Pia Aarnio och
psykologen Krister Eriksson
var inbjudna till Finlands svenska socialförbunds kongress på
Åland för att tala om Alternativ
till våld-projektet som de leder på Åland. Projektet har
Alternativ til vold i Oslo som sin
samarbetspartner och bekostas
helt av Ålands landskapsregering som sjösatte satsningen
Operation Kvinnofrid 1999 och
som sedan dess vidtagit olika åtgärder för att höja medvetenheten om våldet mot kvinnor
och barn.
Både Aarnio och Eriksson
arbetar inom den psykiatriska
enheten och driver Alternativ
till våld-gruppen som en bisyssla på fritiden. De har fått specialutbildning på landskapets bekostnad och har Marius Råkil i
Oslo som konsult och ansvarig
utbildare.
– Vi vänder oss specifikt till
män som är våldsamma mot
den kvinna som de lever eller
har levt ihop med. Vårt projekt
är ett erbjudande till männen
och bygger på frivillighet, säger
Krister Eriksson.

Hög tröskel
De första i gruppen togs in 2005
och de träffas en gång i veckan på ”en neutral mötesplats”.
Deltagarna rekryteras på olika
sätt. Det finns infokort om
gruppen på strategiska platser,
till exempel på nattklubbens
herrtoalett, och en del män tar
kontakt själva. Andra kommer
efter uppmaning av bland annat
sjuk- och hälsovården, sociala
instanser, familjerådgivningen
eller polisen.
– Det är svårt med rekryteringen, tröskeln är fortfarande
hög. Hittills har drygt 30 män
kontaktat oss och åldrarna varierar från strax över 20 till 55
+. De som kommer är medvetna
om att de har ett problem, på så
sätt kan man säga att de kommit
en bit på vägen till ett förändrat beteende, säger Eriksson.
Gruppen med sex platser är öppen, det betyder att deltagarna
tas in efterhand när en plats
blir ledig och de stannar olika
länge. Vissa kriterier finns för
dem som tas in, de ska inte ha
ett aktivt missbruk eller svåra
psykiska problem.
– Den första gången i gruppen är otroligt pressande för
mannen och skammen ligger
djupt. Men alla i gruppen har
varit i samma situation.
På detaljnivå
Fyra huvudprinciper styr arbetet i gruppen, fokus på våld,
fokus på ansvar, fokus på sammanhang och fokus på våldets
verkningar och konsekvenser.
Den första punkten, fokus på
våld, betyder att man i detalj tar
upp vad var och en gjort. Hur
slog du? Med hela handen? Med
knuten näve? Var på din kvinna

Pia Aarnio och Krister Eriksson leder gruppbehandlingen på Åland för män
som är våldsamma mot de kvinnor de lever eller har levt ihop med.

träffade slagen? Vad hände före?
– Sådana frågor går vi igenom
och allt ska upp på bordet även
om det är tungt att konfronteras
med sitt eget handlande, säger
Pia Aarnio.
Alla former av våld tas upp,
inte enbart fysiskt utan även
psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld. Deltagarnas bakgrund och tidigare erfarenhet
gås igenom, inte för att de ska
få något att skylla på men för att
de ska lära sig känna sig själva.
Fokuseringen på våldets konsekvenser blir också en tuff pärs för
deltagarna och det händer att de
går in i en depression när det går
upp för dem vilken långvarig skada de orsakat sina nära och kära.
– Rent metodiskt växlar vi mellan punkterna under våra träffar,
ibland kan vi uppehålla oss vid
en fråga en hel kväll, ibland hinner vi med flera.
Måste redovisas
Varje träff inleds med en grupprunda. Hur har veckan varit?
Eventuella våldsincidenter
måste redovisas för gruppen,

och Pia Aarnio berättar att det
funnits män i gruppen som varit på väg att slå sin kvinna men
sänkt handen igen när de insett
att de i så fall måste berätta om
slaget inför de andra i gruppen.
– Man får självklart vara arg
även som deltagare i vår grupp.
Men frågan är vad man gör av
sin ilska.
Krister Eriksson säger att man
börjat att i viss grad kontakta
gruppdeltagarnas partner för
att få hennes syn på våldet. Men
ett parsamtal i ett akut våldsskede rekommenderas inte. Då
kan mannen gömma sig bakom
kvinnan och erfarenheter visar
att våldet till och med kan öka
efter ett sådant samtal.
Eftersom antalet män som
hittills gått igenom och avslutat
gruppbehandlingen är så litet
det svårt att säga säkert att behandlingen leder till att männen
på sikt helt avstår från våldshandlingar mot sina kvinnor.
– I Norge där urvalet är större ska man göra en rejäl utvärdering men tendenserna är positiva, säger Aarnio och Eriksson.
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Högskolestudier och funktionshinder:

Tillgänglighet skall synas
också i vardagen
– inte bara i teori.
Läs- och skrivsvårigheter,
nedsatt syn eller hörsel,
mental ohälsa, Aspergers
syndrom eller annat som
kan göra inlärningen
problematisk skall inte
vara ett hinder för studier
vid högskola. Därför har
Yrkeshögskolan Novia i
april 2009 startat projektet Studier på lika villkor.
Projektet täcker yrkeshögskolans alla enheter och
utbildningsprogram, från
Vasa i norr till Åbo, Ekenäs
och Helsingfors i söder.
Målet är att mångfalden bland
de studerande skall beaktas
på olika sätt i studiemiljön.
Till begreppet studiemiljö hör
både den fysiska, sociala och
psykiska miljön. I praktiken
betyder det att byggnader, läromedel, undervisningsmetoder
och utrustning skall uppfylla de
studerandes skiftande behov.
Likaså skall kunskaper, färdigheter och attityder i lärmiljön
främja lärande och delaktighet,
och mångfald skall ses som en
tillgång och inte en belastning
i skolan.
Individuell
tillgänglighetsplan
Carina Tamminen är anställd
som tillgänglighetskoordinator och berättar att projektet
syns i skolans vardag genom

INFO
Förutom Yrkeshögskolan Novia,
har också Arcada – Nylands
svenska yrkeshögskola satsat
på tillgänglighet i skolmiljön
inom ramen för det nationella
ESOK projektet. Exempel på
olika handböcker med grundläggande instruktioner om hur
mångfalden av studerande ska
uppmärksammas finns tillgängliga under länken: www.esok.
fi. Även Yrkeshögskolan Novia
använder material som producerats via ESOK.

att flera studerande har fått en
individuell tillgänglighetsplan.
Tillgänglighetsplanen görs i
samband med ett möte mellan
den studerande, tillgänglighetskoordinatorn och en eller flera
lärare. Innehållet i planen består av konkreta åtgärder som
skolan skall sträva till att följa.
För varje åtgärd finns också en
ansvarsperson som följer upp
att planen följs. Ansvarpersonen
kan vara olika lärare, annan personal eller den studerande själv.
– Viktigt är att den studerande godkänner allting i planen, det vill säga själv bestämmer vilken information som får
gå vidare och till vem, säger
Tamminen.
Planen kan innehålla en
överenskommelse om att en
studerande med läs- och skrivsvårigheter får föreläsningsmaterial på förhand, får en timme
extra tid i samband med skriftlig tentamen, eller får dela upp
examinationsuppgifter så att en
del är muntlig istället för att allting examineras i skriftlig form.
– Andra konkreta åtgärder
kan vara längre lånetid på biblioteket eller att endast behöva
hålla reda på ett inlämningsdatum i taget istället för fyra
samtidigt, något som kan vara
svårt för en studerande med
Aspergers syndrom.
– Så finns det också studerande som känner så stor stress
för att stå och hålla föredrag
inför klassen att det kan bli ett
hinder i studierna. Då kan läraren ge den studerande möjligheten att hålla sitt föredrag
sittande runt ett bord istället.
Carina Tamminen har
många goda exempel på åtgärder som i praktiken inte kräver
särskilt mycket omställningar,
men som kan vara otroligt viktiga för den studerandes möjligheter att slutföra sina studier.
Kravnivån sänks inte
Men hur mycket skall då kursernas målsättningar anpassas

till den studerandes behov?
– Inte alls. Kursernas målsättningar ändrar inte utan kravnivån på de färdigheter eller kunskaper som krävs är samma för
alla studerande, med eller utan
funktionshinder. Det är enbart
vägen till studieresultaten som
efter behov skall kunna anpassas, poängterar Tamminen. Om
man utexamineras och har haft
en individuell tillgänglighetsplan, är examen likvärdig med
studiekompisarnas examina.
Olika hjälpmedel
Novia är också med i ett annat
projekt, Celia, som handlar om
att de studerande ska bli mer
medvetna om att talböcker finns
till deras förfogande. Det finns
mycket facklitteratur i talboksform på marknaden för studerande, men många känner inte
till det här.
– Speciellt för finlandssvenskar finns det en hel del
material från de övriga nordiska
länderna som kan användas i
studierna. Under hösten skall jag
jobba mera med att få ut information till de studerande.
Också annat stödmaterial är
på kommande till Novia. Bland
annat finns en sorts penna som
läser av texten i exempelvis en
bok och därefter för över det
markerade innehållet till en dator. Den här sortens stödmaterial
kan vara till stor hjälp för dyslektiker. Ett annat stödverktyg på
kommande är en produkt som
gör att den studerande kan markera en särskild text på datorn,
som sedan läser upp texten så att
den studerande kan lyssna till
innehållet han eller hon skrivit
ner.
– Den här möjligheten skall
ges de studerande vid alla Novias
enheter från hösten. Till först
kommer vi att ha produkten
kopplad endast till en dator per
enhet, men i framtiden hoppas
jag att de studerande också ska
kunna låna hem den här sortens
stödverktyg.

Fakta

inom ungdomspsykiatrin,
Christopher Gillberg,
besökte Helsingfors
Carina Tamminen är tillgänglighetskoordinator vid
Yrkeshögskolan Novia och stöder studerande med
funktionshinder i vardagen.

Inlärningsklinik
Förutom olika konkreta redskap
som stöd, finns också en inlärningsklinik vid Novia, som riktar
sin verksamhet till studerande
med läs- och skrivsvårigheter eller med studieovana.
– Vi går tillsammans igenom
olika inlärningsstilar, stresshantering, läs- och skrivstrategier, hur man kan förbereda
sig för tent och dylikt, förklarar
Tamminen.
Tillsvidare har inlärningskliniken arrangerats sex gånger, en
gång i Ekenäs och fem gånger i
Åbo. Responsen från deltagarna
har varit god även om verksamheten ännu är på försöksstadium. Men allting börjar mer och
mer falla på plats, så från hösten
startar inlärningskliniken på riktigt och då kommer verksamheten att omfatta hela Novia och
så småningom erbjudas till både
vuxenstuderande och ungdomsgrupper.

Förväntningarna var stora när ett sextiotal deltagare bänkade sig till Christopher Gillbergs föreläsningsdag i Helsingfors i början av april. Där var
förutom de som går Autismstiftelsens coachutbildning, läkare, lärare, psykologer, ergoterapeuter,
fysioterapeuter, sjukskötare och fysioterapeuter.
Alla fick ut något av dagen för den var verkligt
informativ och föreläsaren var klar och redig när
han gav en historisk tillbakablick i neuropsykiatri,
definierade diagnoser och gav praktiska aspekter
och exempel på olika instrument (bl a ASDASQ,
ASSQ, DISCO..) Dessutom gav han de senaste forskningsresultaten i ett nötskal. Sina framtidsvisioner
presenterade han i det begrepp han lanserat, nämligen ESSENCE = Early Symptomatic Syndromes
Eliciting Neuropsychiatric Clinical Examinations
Christopher Gillberg som forskat i flera neuropsykiatriska
svårigheter (ADHD, autism,
Asberger och liknande tillstånd) i tidig ålder har inte lagt
in de enskilda svårigheterna i
separata boxar utan säger att
det handlar om samma grundproblematik i barnets hjärna.
Huvudsakliga symptom i ett
eller flera områden är beteendemässiga störningar, motorisk
klumpighet, brister i det sociala
samspelet och i koncentrationen, svårt att vara uppmärksam,
förekomst av hyperaktivitet,
sömnsvårigheter och svängningar i humöret; byter snabbt
från skratt till gråt. Dessa är
varningssignaler och upptäcks
ofta av olika yrkesgrupper, som
kommer i kontakt med barnet.
Pojkar
överrepresenterade

Det är viktigt med information och kunskap kring hur man
tar hänsyn till olika funktionshinder i studiemiljön.

Flickor som mått dåligt som
barn och inte blivit uppmärk-

sammade för att de är lugnare
än pojkar kan i tonåren utveckla
depressioner. Autistiska drag
finns hos 5-10 % men bara en del
har diagnosen autism. Mental
retardation förekommer, men
inte i så hög grad att någon diagnos getts. Det är svårast att
hitta den här gruppen med inlärningsproblem.
Riskerna är större för barn
som föds för tidigt. Pojkar är
överrepresenterade medan
flickor för närvarande sannolikt är underdiagnostiserade.
Samtidigt är det ett folkhälsoproblem som borde uppmärksammas så snabbt som möjligt.
Det finns bevis på att tidig diagnos och tidiga insatser ger
bra resultat. Mångsidig träning
kan minska behovet av senare
insatser. Satsningar betalar sig
tillbaka. Det är nödvändigt att
implementera kunskap på alla
nivåer där det finns barn. Här
gäller det att våga se problemen

och förändra attityderna. God
pedagogik och psykoterapi kan
mildra problemen. Handledning
för familjer behövs. Att arbeta
sig långsamt och systematiskt
genom ett problem per vecka
ger positiv gradvis förändring.
Föräldrar som ser framstegen
blir stärkta. För individualiserad hjälp är det bra att föra diskussioner med familjerna bland
annat om hur de handskas med
vardagsproblematiken och hur
de själva mår som föräldrar. Med
föräldrarna ombord går samarbetet lättare.
Vad beror ADHD på?
ADHD är den vanligaste av de
neuropsykiatriska diagnoserna
och kan leda till livslånga problem. Gillberg talar för en holistisk syn.
I tvillingstudier har det framkommit att i 80 % har ADHD en
genetisk förklaring, dispositionen finns i släkten. Hög frekvens av ADHD kan uppträda i
områden med stor halt av kvicksilver eller bly. Eller giftiga färgämnen i födan kan bidra till att
ADHD utvecklas. En fjärdedel
av vuxenpsykiatriska patienter
har ADHD. Också generaliserad ångest kan vara följden av
att man inte fått hjälp med sin
ADHD.
Utvecklingen i hjärnan störs
så att höger och vänster sida utvecklas asymmetriskt och hjärnan förblir omogen. Det leder
bland annat till att barnet har
svårt att hålla saker i korttidsminnet och det leder till en långsam process att lösa uppgifter.

Christopher Gillberg, född 1950, är
professor i barn- och ungdomspsykiatri i Göteborg och vid University of
London, England. Han har varit gästprofessor vid universiteten i Bergen,
Odense m.fl. Han kompletterar sin
akademiska verksamhet med att ha
egen klientmottagning. Gillberg är
känd för sin forskning av autism hos
barn, ADHD, ASD, Asperges syndrom,
Tourettes syndrom och anorexia nervosa. Han är grundare och redaktör för
tidskriften European Child & Adolescent
Psychiatry och har medverkat i många
vetenskapliga och pedagogiska artiklar
och böcker. Dessutom har han fått flera
vetenskapliga utmärkelser, bland annat
Kungens Medalj för sina insatser inom
barn- och ungdomspsykiatri år 2009.

Personer med ADHD kan även
vara motoriskt klumpiga och
språkutvecklingen kan vara försenad. Ett instabilt system gör
att de här personerna inte känner sig tillräckligt stimulerade
eller nöjda med sitt beteende
och söker därför nya stimuli.
Samtidigt är de extremt beroende av belöningar.
Testa i tid!
Nu när allting ska gå fort har en
elev med ADHD svårt att klara
sig i skolan för att hon eller han
fungerar långsamt. Verbal vokabulär och stort ordförråd är
inte alltid tecken på hög intelligens utan kan vara ett varningstecken. I sådana fall är det skäl
att testa. Utan tidig hjälp och
adekvat stöd kan ADHD leda
till att individerna i vuxen ålder
inte når den nivå de kunde vara
på. De kan bli ”hoppjerkor” med
tendens till korta arbetsförhållanden. Mycket kan göras för
att bryta mönster och hjälpa till
att klara vardagen utan kaos.
Det kan bidra till att personer
med ADHD bättre förstår och
acceptera sig själva. Hjälp ges
med kunskap och träning.
– Omgivningen lär sig att
vara tydlig och ge enkla instruktioner, så som Gör det nu, Stäng
fönstret, Ge inte möjlighet till
val, konstaterar Gillberg.
Intensiva insatser med god
utbildning och vettig användning av resurserna för att så
många som möjligt ska bli hjälpta är en fin samhällsekonomisk
satsning.
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Noterat

Text&bild: Christina Lång

Scandic-hotellen
storsatsar på
gäster med
funktionshinder

Ny neuropsykiatrisk
coachutbildning
Autismstiftelsen arrangerar en coachutbildning
som riktar sig till personer
som har en grundutbildning från social-, utbildnings- eller hälsovårdssektorn. Syftet är att deltagarna efter genomgången
kurs skall kunna handleda
personer med neuropsykiatriska diagnoser så som
ADHD, ADD, Aspergers
eller Tourettes syndrom.
Det är alltså inte en terapiform, utan en metod som
möjliggör bättre livsfärdigheter i vardagen.

E

n neuropsykiatrisk
diagnos medför
olika grader av
svårigheter på olika områden och
påverkar även relationerna.
Ofta handlar det om att organisera vardagliga situationer som
att fokusera, börja och slutföra
en uppgift. Sociala situationer
upplevs ofta svåra, vilket kan
leda till att kontakt till nödvändiga instanser inte tas, vilket i sin tur leder till onödiga
problem. En personlig coach
kompletterar andra samhälleliga tjänster. Coachingen är
ett frivilligt och ömsesidigt
samarbete mellan den som blir
coachad och den som coachar.
Utgångspunkten är klientens
behov och resurser och fokus
läggs på att hjälpa personen att
klara sig så självständigt som
möjligt i sin vardag samt att
stärka hans eller hennes självuppfattning. Coachen stöder
klienten genom att ge information och handledning samt

vid behov öva tillsammans med
klienten. Tjänsten kan också användas av familjen eller annan
anhörig, till exempel i enskild
eller gemensam träff i samråd
med klienten.
När coach-samarbetet inleds, skriver man ett handledningskontrakt där bland annat
målsättning, verksamhetsplan
och tidtabell fastställs. Genom
struktureringen blir samarbetet
konkret. Kontraktet skräddarsys
alltid i enlighet med klientens
behov. Samarbetet kan bestå av
ett fåtal träffar eller vid behov
pågå en längre tid. Under samarbetets gång söker man bland
annat nya handlingsmodeller
som på ett naturligt sätt kan
överföras till klientens vardag.
Målet är även att hitta och stöda klientens egna resurser och
styrkor på olika livsområden
samt att hitta nya beteendemodeller som kan förebygga eventuella stress- och konfliktsituationer. Det centrala i handledningen är att stöda livskontrollen och att få vardagen att löpa
smidigt. Coachingen kan också
förutom vardagliga sysslor med
matlagning, städning och personlig hygien, vara att skapa en
fungerande studieteknik eller
få struktur i vardagens tidtabeller. Handledningen kan ske på
mottagning, arbetskraftsbyrån,
studieplatsen eller hemma hos
klienten.
Utbildningen ger
bra verktyg
Bernhard Weckström är en av
de 25 deltagarna som deltar i
coachutbildningen som startade
i februari och avslutas i augusti i

år. Den består av tolv dagar närstudier och distansstudier, som
inkluderar en övningsprocess
med en neuropsykiatrisk klient.
Dessutom får deltagarna handledning mellan närstudiedagarna. Han är utbildad mentalvårdare och socialarbetare. De
andra deltagarna arbetar inom
omsorgen, på mentalvårdsbyråer eller som speciallärare. Han
har nu fungerat tre år som programansvarig på den yrkesförberedande linjen vid Prakticum.
I år har kursen sju deltagare
med försenad utveckling och
lindriga begåvnings- och fysiska
nedsättningar.
Weckström gillar utbildningen som vid vårt intervjutillfälle
är på slutrakan. Coachingen är
framtidsorienterad vilket gör att
man inte gräver ner sig i gamla
trauman. Man lär sig lösa svåra
situationer och metoden bygger
på samförstånd. Utbildningen
överträffar hans förväntningar
och undervisningen har genomgående varit upplyftande och
han tycker att han redan haft
nytta av den i sitt dagliga arbete.
Stop and go
Speciellt nämner han föreläsaren från England som presenterade ”Stop-and-go” – en teknik
för att ändra beteendet. När situationen håller på att gå över
styr kan den metoden tillämpas
för att ge personen möjlighet att
hitta nya spår. Det låter enkelt
när Bernhard säger att han räknar långsamt till tre.
”När jag säger ETT räknar jag
tyst för mig själv till fem, sedan
säger jag TVÅ och då har personen fortfarande tid på sig att änd-

ra sitt beteende. Jag fortsätter
och räknar tyst för mig själv till
fem igen och säger sedan TRE.
När jag sagt TRE kan man inte
längre ändra sig utan man måste
stiga upp och byta plats till en annan stol. Jag säger ingenting och
ingen i klassen får kommunicera
med den personen som flyttar till
stolen. Sedan är det bara att sitta
där och när personen har ändrat
beteende så kan han eller hon
flytta tillbaka till sin ordinarie
plats. Jag kommenterar inte det
heller. Studeranden måste inte
fråga om att få gå tillbaka till sin
plats, utan när man ändrat sig
och sitt agerande så är det självklart att hon/han igen kan delta
i undervisningen. Sen fortsätter den som om ”ingenting” har
hänt. Poängen är att då jag säger
ETT vet studeranden att beteendet är icke acceptabelt och han/
hon får tid på sig att ändra sig.
Då jag säger TVÅ vet studeranden att allting fortfarande inte
är OK och att jag väntar mig
förändring. Om den alltså inte
kommer måste man vid TRE
stiga upp och byta plats.
Det är en bra metod att bli
medveten om sitt beteende och
öva sig att inse att ingen annan
än man själv kan ändra det. Det
är alltså inget straff och de andra vet att samma regler gäller
också dem. Ofta reagerar någon
redan vid uttalad etta. Det är viktigt att alla studeranden känner
till spelreglerna. Då någon sitter
på den ”andra stolen” får ingen
kommentera det. Sedan när personen ändrat beteende får hon/
han också flytta tillbaka till sin ordinarie plats utan kommentarer.
Förändringen ska komma inifrån.

”Stop-and-go”

Scandic fortsätter sin satsning på
gäster med funktionshinder, bland
annat med en ny tjänst på webbwn
där alla kedjans hotell redovisar exakt vilka hjälpmedel och möjligheter
de erbjuder gäster med funktionshinder. I år bygger man dessutom
150 nya handikapprum.

DISCO
Ett annat konkret verktyg är
DISCO som är ett diagnostiseringsinstrument. Det är
framtaget av Christopher
Gillberg. För att använda sig
av DISCO måste man ha gått
kurs i Sverige. Fast coachen
inte skall göra diagnostisering är det ändå bra att känna till metoden. Ofta har de
klienter som söker coaching
redan fått en diagnos och blivit rekommenderade coachingen.
Just nu är Weckström
i färd med att planera sitt
förslag för genomförande av
coachövningen med klient.
Han skall göra förslag till

avtal med klienten och för
själva processen samt för
redovisningen. Dessutom
ska han göra en egen utvärdering. Under kursen
och i samarbetet med de
övriga deltagarna har han
fått många aha-upplevelser.
När drygt tjugo personer ger
exempel från sin verklighet
vidgar det vyerna. I det nätverk som bildats under kursen finns många tips att få, t
ex om icke-bekanta klienter
för övningscoachingen.
– Den kunskapen kan
vara bra att ha i vilket sammanhang som helst, tycker
Bernhard Weckström.

– Det här är en långsiktig satsning och
vår egen handikappambassadör Magnus
Berglund driver arbetet. Att vi har käpphållare i receptionen, väckarklocka för
döva och kaffekoppar som man når från
rullstolen är numera en självklarhet på alla
våra hotell, säger Frank Fiskers, koncernchef och vd på Scandic.
Hotellkedjan har de senaste sex åren
arbetat aktivt med tillgänglighetsfrågor.
Nytt från hösten är att Scandic som första
hotellkedja har gjort en komplett inventering av alla sina hotell för att se hur de svarar mot behoven hos gäster med speciella
behov. På varje hotells hemsida redovisas
svaren på 80 frågor, allt från hur långt det
är mellan parkeringen och entrén till hur
breda dörröppningar det är till hotellrummen. Informationen är till för att göra det
enklare för funktionshindrade att planera
sina resor.
– Vi nöjer oss inte med att upplysa om att hotellen är tillgängliga för
alla, nu redovisar vi öppet vilka möjligheter och hinder som finns på varje hotell, säger Magnus Berglund,
handikappambassadör på Scandic.
Lönsam satsning
Scandics arbete för att ökad tillgänglighet utvecklas ständigt av handikappambassadören Berglund. Han driver på
utvecklingen inom hotellkedjan i allt från
utbildningar för personalen till nya tekniska lösningar för gästerna. Sedan arbetet
startade har Scandic sett en kraftig ökning
av antalet gäster med speciella behov.
– I Europa finns det 50 miljoner personer med funktionshinder, som ska ha
samma möjlighet att resa och bo på hotell
som alla andra. De är också en ekonomisk
kraft att räkna med, och för Scandic är
satsningen på tillgänglighet en lönsam investering, säger Frank Fiskers.
Hotellkedjan expanderar och fortsätter
att utveckla tjänster och produkter som
underlättar för funktionshindrade gäster,
vilket innebär att den unika minimistandard på 93 punkter under nästa år kommer
att lanseras i en ny och utökad version.

13

sidan

14

3/2010

Ny jurist inom
verksamheten
Juridiskt ombud
Ulrika Krook som från
början av projektet ensam
fungerat som juridiskt
ombud har fått en kollega. Från och med mitten
av april avlastar Johanna
Lindholm det gedigna arbetet.

Juristens
kolumn
I Helsingin Sanomat (den
18.5.2010) publicerades
en insändare undertecknad av Handikappforums,
Riksomfattande handikapprådets (VANE) och
STKL:s respektive ordföranden. I insändaren kommenterar skribenterna den
lagändring som behandlar
bland annat personer med
funktionsnedsättnings
möjlighet att välja hemkommun.

L

agförslaget behandlar en av de lagändringar som skall vara
klar före den nuvarande regerings- och riksdagsperioden är slut. I insändaren
lovprisar inte skribenterna
beredningen av lagen. De är
kritiska och kräver en fortsatt beredning av lagförslaget.
Samfundet Folkhälsan, FDUV
och Verksamheten Juridiskt
ombud i Svenskfinland för det
finlandssvenska handikappområdet (vi) har också lämnat in
ett utlåtande inför det hörande
tillfälle som beredande ministerium, social- och hälsovårdsministeriet ordnade. Det har
också Handikappforum och
VANE gjort.
Målet med att ändra bestämmelserna i lagen om hemkommun och socialvårdslagen
är att en av de grundläggande
rättigheter som hör till grundlagens kärnområde – rätten att
välja hemkommun - i större
utsträckning än tidigare skall
uppfyllas och tillfredställas för
främst personer med en funktionsnedsättning och äldre
personer, men också personer
med psykisk ohälsa och personer med missbruksproblem,
som inte kan bo självständigt.
I utlåtandet som sändes in till
social- och hälsovårdsministeriet skrev vi att de föreslagna

ändringarna leder snarare till en
snäv rätt att välja bostadsort än
en bred sådan. Vi anser att det
nuvarande lagförslaget inte är
tillräckligt och därför behöver
lagförslaget ytterligare beredas.
Vi anser att nuvarande lagförslag inte i tillräcklig grad beaktat de utlåtande som tidigare avgivits och som understöder en
lagändring, bland annat statsrådets redogörelse om Finlands
politik för de mänskliga rättigheterna. Vi ställer oss frågande
till att FN-konventionen om
mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
inte har beaktats i lagförslaget.
Lagförslaget i dess nuvarande
lydelse hindrar ratificeringen av
konventionen.
Så som lagförslaget ser ut
nu (läs vid hörandetillfället)
diskrimineras personer med
funktionsnedsättningar, äldre,
personer med psykisk ohälsa
och personer med missbruksproblem, som inte kan bo självständigt i förhållande till andra
personer eftersom det ställs
krav som de måste uppfylla för
att kunna byta hemkommun.
Andra personer behöver inte
motivera en flytt till en annan
kommun. Vi förundrar oss också över att rätten till service på
eget modersmål inte ingår som
en grund för att kunna byta
hemkommun.
Nu får vi bara vänta och se
om de som skriver lagförslaget
ändrar det och hur det se ut när
det går vidare till riksdagen för
att där kunna godkännas eller
förkastas. Det här lagförslaget är
inte det enda och inte det sista
som min kollega Johanna och
jag kommer att skriva utlåtanden om före vår semester.
Trevlig sommar!
Ulrika Krook,
juridiskt ombud, VH

Johannas arbetsuppgifter är
samma som Ulrikas; juridisk
rådgivning, handikappolitisk
intressebevakning och föreläsningar om aktuella ämnen.
Johanna är född i Vasa, uppvuxen i Solf, Korsholm och inflyttad
till Helsingfors för cirka fem år
sedan. Hon är juris magister till
utbildningen och har tidigare
jobbat som jurist för asylsökande. Fritiden fyller hon med
motion och har nyligen upptäckt
hur roligt det är att spela squash.
Resor och att uppleva nya kulturer samt en god bok säger hon
inte heller nej till. I nästa nummer följer en längre intervju
med Johanna.
Uppdatering av
verksamheten
Verksamheten Juridiskt ombud
i Svenskfinland är en juridisk
stödfunktion inom handikappsektorn i Svenskfinland, vars
syfte är att ge service till alla
handikappgrupper i Svensk
finland. Förbundet De Utveck
lingsstördas Väl rf är administratör av verksamheten. De
övriga parterna är Finlands
Svenska Handikappförbund rf,
Finlands svenska socialförbund
rf, Förbundet Finlands Svenska
Synskadade rf, Psykosociala
förbundet rf och Svenska hör-

selförbundet rf. Verksamheten
har beviljats finansiering av
Penningautomatföreningen i
Finland (RAY).
Målgruppen för verksamheten är svenskspråkiga personer
med funktionshinder och deras
närstående. Att vara funktionshindrad och dessutom svenskspråkig betyder att man representerar en minoritet inom minoriteten. Alla svenskspråkiga
handikapporganisationer har
inte tillräckliga resurser för att
bedriva egen intressebevakning
och just därför är en gemensam
intressebevakning inom verksamheten ytterst viktig.
Det juridiska ombudet strävar till att tillvarata funktionshindrade personers och deras
närståendes samt de svenskspråkiga handikapporganisationernas intressen. Ett viktigt
led i detta är att utöka tillgången
till information på svenska och
kunskapen om de funktionshindrades rättigheter, kommande
och pågående lagändringar och
förändringsprocesser samt deras juridiska och handikappolitiska ställning. På seminarier
och föreläsningar sprids och
behandlas information och erfarenheter utbyts. Inom ramen
för verksamheten tillhandahålls
också juridisk konsultation.
www.juridisktombud.fi
ulrika.krook@juridisktombud.fi,
09-4342 3627,
mobil 050-443 0576
johanna.lindholm@juridisktombud.fi, 09-4342 3626,
mobil 040-519 6598

Noterat

Bokens och
Rosens dag
Onsdagen den 19 maj firade
Förbundet Finlands Svenska
Synskadade r.f. (FSS)
Bokens och Rosens dag på
SynVillan i Helsingfors. Gäst
under dagen var Christina
Lång, som bland annat
var Fredrika Runebergstipendiat 2009. Hon är
också känd från olika sammanhang inom handikappsektorn och som skribent
för SOS Aktuellt. År 2008
utkom hennes bok ”Stor
över en natt”.

Den första sammankomsten
på Bokens och Rosens dag höll
FSS den 13 maj 2003 på Svenska
Synskadade i Mellersta Nyland
rf:s verksamhetscenter Tian vid
Fredriksgatan i Helsingfors. Vid
träffen, som främst riktade sig
till punktskriftsanvändare, presenterade projektledare Tessa
Bamberg nyutkommen litteratur i punktskrift. Sedan dess har
FSS årligen uppmärksammat
Bokens och Rosens dag genom
ordnandet av en tematräff i litteraturens och punktskriftens
tecken. Bland de gästande föreläsarna vid dessa träffar kan bl.a.
nämnas Marianne Peltomaa och
Merete Mazzarella. Arrangörer
för Bokens och Rosens dag är FSS
punktskriftsarbetsgrupp.
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Noterat
Text: Daniela Andersson
Foto: Jacob Granqvist

Ny yrkesexamen
startar vid Axxell
I oktober startar en ny utbildning,
yrkesexamen inom omsorgsarbete
för utvecklingsstörda, på Axxell i
Karis.
– Det har saknats kunnande inom vård
och omsorg för utvecklingsstörda. På
1990-talet lades utbildningen vårdare för
utvecklingsstörda ner då allt slogs ihop
till närvårdare, säger Carola Gröndahl
som är ansvarig lärare för utbildningen
och jobbat inom omsorgsbranschen i
över 20 år.
Den nya utbildningen är speciell eftersom den går på djupet in på vad det
innebär att vara utvecklingsstörd och att
kunna stöda personer med utvecklingsstörning och deras familjer. En arbetsgrupp har jobbat med innehållet i examensgrunderna i flera år.
Utbildningen är en fristående yrkesexamen vilket innebär att man kan studera vid sidan av sitt arbete och visar sin
yrkesskicklighet i autentiska yrkesmiljöer. Den förberedande utbildningen är
tre terminer med närstudier en dag per
månad. Eftersom studerandenas erfarenheter varierar kraftigt görs individuella
planer för var och en.
Axxell i Ekenäs/Karis samarbetar med Kårkulla samkommun och
Yrkesakademin i Österbotten. Vid Yrkes
akademin i Österbotten kommer en likadan utbildning att starta i höst.
Blev du intresserad? Kontakta: Carola
Gröndahl, 044 739 7622. carola.grondahl@axxell.fi eller Susanna Gröndahl
044 739 7627, susanna.grondahl@axxell.
fi. Bekanta dej gärna närmare med innehållet i denna examen på adressen:Den
här e-postadressen är skyddad från spam
bots, du måste ha Javascript aktiverat för
att visa den
http://www.oph.fi/download/123724_
yrkesexamen_inom_omsorgsarbete_for_
utvecklingsstorda.pdf

Noterat

Sysselsättningstjänsterna för
personer med utvecklings
störning bör förnyas
Organisationerna föreslår
att Social- och hälsovårdsministeriet och Arbets- och
näringsministeriet utser
en utredningsman för att
planera anordnandet av
sysselsättningstjänster för
personer med utvecklingsstörning.
Kehitysvammaliito, Kehitys
vammaisten tukiliitto, Nuorten
Ystävät och Förbundet De
Utvecklingsstördas Väl anser att
sysselsättningssystemet är föråldrat och kräver förnyelse.
Största delen av de ungdomar
med utvecklingsstörning som
har genomgått yrkesutbildning
arbetar utan lön inom arbetsoch dagcentralernas arbetsverksamhet eller i utlokaliserat
arbete på vanliga arbetsplatser.
Ingen i det nuvarande systemet tar ansvar för att främja

lönearbete för personer med utvecklingsstörning. Kommunerna
anser att ansvaret ligger hos arbetsförvaltningen och arbetsförvaltningen anser att ansvaret ligger hos kommunerna.
För att främja lönearbete för
personer med utvecklingsstörning finns en tjänst som visat
sig fungera; handledning inom
metoden Arbete med stöd. En
arbetskonsulent handleder både
arbetstagaren och arbetsgivaren
i alla frågor som ansluter sig till
arbetet. Arbetskonsulenten bistår med att skräddarsy arbetet
så att arbetstagarens förmågor
möter arbetsgivarens behov.
I stället för att upprätthålla
det gamla systemet bör kommunernas och arbetsförvaltningens
resurser användas till att utveckla tjänsterna så att de motsvarar
de verkliga behoven hos personer med utvecklingsstörning.

Juha Rehula ny socialoch hälsovårdsminister
Måndagen den 24 maj blev
riksdagsledamoten, socionom Juha Rehula ny socialoch hälsovårdsminister i
Vanhanens andra regering.
Republikens president utnämnde Rehula till medlem av statsrådet och förordnade honom till
social- och hälsovårdsminister.
Samtidigt befriade republikens
president på begäran riksdagsledamoten, odontologie doktor,
politices magister Liisa Hyssälä
från medlemskap i statsrådet
och från uppdraget som socialoch hälsovårdsminister.
Statsrådet förordnade ministrarnas ställföreträdare och
fastställde arbetsfördelningen
mellan ministrarna i social- och
hälsovårdsministeriet. Vid sammanträdet avlade den nya ministern tjänste- och domarförsäkran.
Eeva Kuuskoski fortsätter i
uppdraget som ministerns statssekreterare. Arbetsfördelningen
mellan social- och hälsovårdsminister Rehula, omsorgsminister

Risikko och minister Wallin i social- och hälsovårdsministeriet
fr.o.m. den 24 maj: Varje minister behandlar de internationella
ärenden och utnämnings- och
personalärenden som hör till
hans eller hennes ansvarsområde. Varje minister leder också
ekonomiplaneringen samt beredningen av budgeten och andra gemensamma ärenden inom
sitt ansvarsområde.
Omsorgsminister Risikko
behandlar ärenden som hör till
avdelningen för social- och hälsovårdstjänster, dock inte ärenden som gäller läkemedelsförsörjning, samt ärenden som hör
till avdelningen för främjande
av välfärd och hälsa. Minister
Wallin behandlar jämställdhetsärenden. Social- och hälsovårdsminister Rehula behandlar
övriga ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets
ansvarsområde.
President Tarja Halonen har
utnämnt Liisa Hyssälä till generaldirektör för FPA från den 1
oktober 2010.

Arbete
med
stöd
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Händelsekalendern 2010
Juni
1-5.6. Rehabiliteringskurs i skärgården Kursplats; Havsgården,
Kyrkogårdsö i Åland. Ansökan
senast 4.5.2010. Målgrupp:
Vuxna personer med psykosociala funktionshinder. Arrangör;
Psykosociala förbundet rf, med
stöd av RAY. För mera info
www.fspc.fi eller kontakta
Ann-Charlott Rastas 06-7232517.
Kursen är avgiftsfri inkl. kost/logi
och resor.
6-12.6. och 8-13.11. Familjekurs
för vuxna med mentalhälsa
och deras familjer. Kursplats;
Norrvalla Rehabcenter, Vörå.
Målgrupp; vuxna med psykisk
ohälsa och deras familjer, där
den vuxne är på tex. rehabiliteringsstöd eller sjukskriven. Familjemedlemmar som
behöver psykosocialt stöd. Sista
ansökan 12.03. Arrangör; psykosociala förbundet rf med stöd av
FPA. För mera info www.fspc.fi
eller kontakta
Ann-Charlott Rastas 06-7232517.
7–11.6 FPA-familjekurs för
barn med funktionshinder/
utvecklingsstörning 8–13 år
på Norrvalla i Vörå. OBS! NYTT
DATUM. Arr: FDUV. Ansökan
har gått ut. Elina Sagne,
(09) 434 236 15, elina.sagne@
fduv.fi, www.fduv.fi
11.6. Friidrott och boccia.
Förbundet Finlands Svenska
Synskadades bocciamästerskap
och friidrottstävlingar går av
stapeln i Borgå. www.fss.fi

Oktober
20.9 Nytt finlandssvenskt
läsförståelsetest i Helsingfors
kl. 9.30–16.00. Arr: FDUV/ABCprojektet. Mera info: Tina Holms,
tfn 06 319 56 55, tina.holms@
fduv.fi, www.fduv.fi

14–19.6. Kurs/läger för
synskadade barn och deras
familjer. Päiväkumpu, Karislojo.
Ansökningstid: senast 15.3.
Målsättningen är att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap, skapa
relationer till andra familjer med
synskadade barn, ge syskonen
möjlighet att träffa andra syskon
till synskadade samt ge de
synskadade deltagarna möjlighet
att träffa andra synskadade barn.
FPA kursnummer 35419. Mer
info: Nyland: Stina Wiik-Latvala,
tfn 040-511 3345, e-post: stina.
wiik-latvala@fss.fi. Åboland och
Åland: Carina Willberg,
tfn 040-511 3345, e-post:
carina.willberg@fss.fi.
Österbotten: Pia Nabb,
tfn 050-561 2950, e-post:
pia.nabb@fss.fi

20-22.8. Svenska hörselförbundets ungdomsveckoslut
för 15-30-åringar i Vasa.
Kursdagarna med mat, logi och
program är gratis för deltagarna.
Målgrupp: Ungdomar med en
hörselnedsättning. Kursledare:
Catariina Salo. Anmäl dig senast
30.7.2010 på kansli horsel.fi
eller genom att ringa 09 663 392.
www.horsel.fi

19–23.6 Läger för barn och
ungdomar med Asperger eller
AD/HD, 9–15 år på Norrvalla
Folkhälsan i Vörå.
Arr: Finlands Svenska Autism- och
Aspergerförening. Mera info Tina
Holms, tfn 06 319 56 55, tina.
holms@fduv.fi, www.autism.fi

7.9 Service och stöd via FPA
och kommunerna på Hotel
Kalkstrand, Pargas. Arr: FDUV
och DUV i Västra Åboland.
Mera info: Marita Mäenpää,
(09) 4342 3613, marita.maenpaa@fduv.fi, www.fduv.fi

23.9 VAMPO och personlig assistans i Vasa, Sokos Hotel Vaakuna,
kl. 10.30–17.00. Arr: FDUV med
samarbetspartners. Mera info
Marita Mäenpää, (09) 4342 3613,
marita.maenpaa@fduv.fi,
www.fduv.fi

9-17.9. Rehabiliteringskurs
i Södern för Psykosociala
förbundets medlemmar. Agina
Marina, Kreta. Ansökan senast
01.06.2010. www.fspc.fi

24–26.9 Rekreationsdagar för
föräldrar till barn med särskilda
behov på Kvarnuddens kurscentrum i Pernå. Arr: FDUV och
Folkhälsans förbund. Mera info
av Elina Sagne, (09) 434 236 15,
elina.sagne@fduv.fi, www.fduv.fi

Augusti
SOS Aktuellt nr 4 utkommer
vecka 33. Deadline för material är
den 10 augusti.
2–6.8 Läger för ungdomar och
unga vuxna med Aspergers
syndrom eller ADHD, 15–30
år på Borgå Folkakademi. Arr:
Finlands Svenska Autism- och
Aspergerförening. Mera info av
Elina Sagne, tfn (09) 434 236 15,
elina.sagne@fduv.fi,
www.autism.fi

30.8 Friluftsdag på Sveaborg i
Helsingfors kl. 16.00–19.30. Arr:
FDUV & Steg för Steg. Mera info:
Elina Sagne, (09) 434 236 15,
elina.sagne@fduv.fi, www.fduv.fi

September

11.9 Friluftsdag i Vasatrakten,
start kl. 14. Arr: FDUV & Steg för
Steg. Mera info: Tina Holms, tfn
06 319 56 55, tina.holms@fduv.fi,
www.fduv.fi
17-19.9. Svenska
Hörselförbundets kongress i
Åbo. www.horsel.fi
19- 24.9. Höstvildmarksläger
för Psykosociala förbundets
medlemmar. Plats: Äkäslompolo,
Stena Maja. Ansökan senast 13.8.
www.fspc.fi

21.9 Nytt finlandssvenskt
läsförståelsetest i Åbo, Mauno
Koivisto center, Artillerigatan 6,
kl. 9.30–16.00. Arr: FDUV/ABCprojektet. Mera info: Tina Holms,
tfn 06 319 56 55, tina.holms@
fduv.fi, www.fduv.fi
22.9 Nytt finlandssvenskt läsförståelsetest i Vasa, Academill,
Strandgatan 2, kl. 9.30–16.00.
Arr: FDUV/ABC-projektet.
Mera info: Tina Holms,
tfn 06 319 56 55, tina.holms@
fduv.fi, www.fduv.fi

28–29.9 Nordisk Snoezelen
konferens Sannäs gård, Borgå.
För mera information, program
och anmälning www.klubben.no
eller www.fduv.fi

SOS Aktuellt nr 5 utkommer
vecka 41. Deadline för material
den 5 oktober.
4-5.10. Nordisk CI-konferens.
Barn med okleaimplantat/hörselnedsättning
Är vi redo för nya perspektiv och
insikter? Wallenbergs konferenscentrum i Göteborg Registrering
och betalning måste ske före den
1.9.2010. www.barnplantorna.se
8–10.10 Familjehelg på
Folkhälsan Rehab Center,
Norrvalla i Vörå. Målgrupp:
familjer som har barn med
funktionshinder/utvecklingsstörning i åldern 0–8 år. Arr: FDUV.
Mera info: Anna Elina Sagne,
(09) 434 236 15, elina.sagne@
fduv.fi, www.fduv.fi
16.10 Serviceplanen och
handikappservicelagen som
arbetsredskap kl. 10.00–13.30
i Åbo stadsbibliotek. Arr: FDUV,
CP-förbundet, Juridiskt ombud
i Svenskfinland, DUV i Västra
Åboland. Mera info: Marita
Mäenpää, (09) 4342 3613,
marita.maenpaa@fduv.fi,
www.fduv.fi
22.10 - 24.10. Psykosociala
förbundet ordnar rehabiliteringskursen: Att drabbas av utbrändhet/depression och vägen
till livet igen. Plats: Ruissalo Spa
Hotell, Runsala, Åbo. Ansökan

29.9 Serviceplanen och
handikappservicelagen som
arbetsredskap kl. 17.30–20.30
i Vegahuset, Helsingfors.
Arr: FDUV, Juridiskt ombud i
Svenskfinland, DUV i Mellersta
Nyland. Mera info Marita
Mäenpää, (09) 4342 3613,
marita.maenpaa@fduv.fi,
www.fduv.fi

Trevlig sommar!
Vill du lägga in material på händelsekalendern?
Kontakta Daniela Andersson, daniela.andersson@kolumbus.fi,
GSM 044-5554388. Deadline för material till nummer 4/2010
är den 10 augusti. Tidningen utkommer vecka 33.

