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SOS Aktuellt utkommer 6 gånger år 2012.

Nr 3 utkommer vecka 20. 
Deadline för material den 8 maj. 
Nr 4 utkommer vecka 34. 
Deadline för material den 14 augusti. 
Nr 5 utkommer vecka 41. 
Deadline för material den 2 oktober. 
Nr 6 utkommer vecka 49. 
Deadline för material den 27 november.
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format för synskadade (rtf-format, tidningen 
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pren@sosaktuellt.fi 
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Fokus framtiden!

Jag har vid ett flertal 
tillfällen i mitt liv 
fått det värdefulla 
och förnuftiga livs-
rådet som säger att 
det inte är möjligt 

att ändra det som varit, framti-
den är istället den vi kan vara 
med och påverka. Det livsrådet 
tycker jag beskriver ganska bra 
vårt aktuella utgångsläge, nu 
har vi inom de finlandssvenska 
handikapporganisationerna 
chansen att se framåt och möj-
ligheten att bestämma hur vi 
vill att vår framtid ska se ut. 
Inom handikappsektorn står 
vi nu inför utmaningar på flera 
plan, för att kunna anta dessa 
intressanta, krävande utma-
ningar samt också nå resultat 
är samarbete det bästa verk-
tyget. På nationell nivå väljer 
jag lyfta fram tre utmaningar, 
Finland har ännu inte ratificerat 
konventionen om rättigheter 
för personer med funktions-
nedsättning. Nordiska länder 
brister alltså ännu i mänskliga 
rättigheter. Här bör vi fundera 
på vilket sätt vi är beredda att 
samarbeta för att personer med 
funktionsnedsättning ges rätt 
till full delaktighet och jämlik-
het i samhället. För det andra 
står vi inför en kommunreform, 
här har vi nu som sakkunniga 
möjlighet men också skyldighet 
att lyfta fram de aspekter som 
tryggar rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. Här 

vill jag särskilt lyfta fram språk-
liga rättigheter. För det tredje 
vill jag lyfta fram det ständiga 
och viktiga arbetet med tillämp-
ning av lagstiftningen. Där har 
såväl jurister som organisatio-
ner och professionella inom 
social- och hälsovården utma-
ningar så att det räcker och blir 
över. Här får vi inte glömma 
beredning av ny lagstiftning. 

För oss på organisations- och 
förbundsnivå har vi utöver att 
vara med och påverka de aspek-
ter jag nämnde en viktig upp-
gift i att fånga upp och få folk 
engagerade i frågor som berör 
personer med funktionsned-
sättning. Vi står också i direkt 
kontakt med brukare, anhöriga 
och överlag de som berörs dagli-
gen av de här frågorna. Vi inom 
handikapporganisationerna har 
många gemensamma frågor och 
utmaningar som enar oss där vi 
bör använda varandras resurser. 
Med den gemensamma målsätt-
ningen att tillvarata och trygga 
funktionshindrades intressen i 
Svenskfinland har vi att arbeta 
med såväl utgående från sam-
hälls som individnivå. 

Som ett positivt steg vad 
gäller samarbetet kring frågor 
som berör funktionshindra-
de vill jag särskilt lyfta fram 
det samarbetsmöte Finlands 
Svenska Handikappförbund 
och Samarbetsförbundet kring 
funktionshinder samlades till 
i början av mars. Under vårt 

möte fokuserade vi till stor del 
på det tema som jag lyft fram 
hittills, det vill säga värden 
och målsättningar som förenar 
oss. Vårt gemensamma arbete 
grundar sig på att vi företräder 
människor med olika funktions-
nedsättningar. Att bevaka frågor 
som berör funktionshindrade i 
Svenskfinland är ett gemensamt 
arbetsfält för oss. Som ett kon-
kret och första steg till ökat sam-
arbete inbjöds Finlands Svenska 
Handikappförbund att medver-
ka i projektet ”minoriteter inom 
minoriteten”. Projektets mål-
sättning är att skapa ett nätverk 
som fångar upp svenskspråkiga 
personer och grupper inom det 
breda fältet av olika funktions-
nedsättningar. En viktig mål-
grupp är bland annat stora och 
tvåspråkiga handikapporganisa-
tioner vilkas medlemsservice på 
svenska i praktiken är bristfällig. 

För att återknyta till det som 
jag inledde med i början klarar 
vi inte ensamma att möta de ut-
maningar samhällsutvecklingen 
för med sig, men tillsammans är 
vi starka. Jag är nu oerhört tag-
gad över att skapa nya förutsätt-
ningar för ökat samarbete inom 
handikappfältet i Svenskfinland, 
nu ser vi framåt! Är ni med?

Anna Caldén

Ordförande
Finlands Svenska 
Handikappförbund

Vi går mot vår min-
sann! Efter att ha 
spenderat vintern i 
torra Mellanöstern 
så ser jag verkligen 
fram emot en vår i 
vårt vackra land med 
tusen sjöar. Det är 
dags att ta farväl av 
palmerna, öknen och 
sandstormarna för 
denna gång och blicka 
mot tinande apriljor-
dar och lövsprickning. 
Förhoppningsvis 
finns det ännu kvar 
någon hög med snö 
i Västnyland då vi 
anländer i april. 

Jag har sagt det förr och kon-
staterar det igen; En sak som 
jag fascinerats av här i det 
rika emiratet Dubai är viljan 
att stöda olika välgörenhets-
evenemang och de enorma 
krafter som får i gång dylika 
kampajer. Kanske orsaken 
är att det finns för många 
sysslolösa expathemmafruar 
eller helt enkelt för många 
rika shejker eller ytterst goda 
muslimer. Hur som helst så 
är resultatet förbluffande. 

Gång på gång har jag 
överväldigats av till ex-
empel vad som är på gång 
på Dubai Autism Center. 
Under det senaste halvåret 

har centret haft besök av 
både Real Madrid fotbolls-
spelaren Cristiano Ronaldo 
och proffsboxarna Bob Sapp 
alias “The Beast” och Eisa 
Al Dah alias “The Warrior”. 
Autismcentrets elever var 
naturligtvis eld och lågor, 
likaså de celebra gästerna 
och alla medier var givetvis 
på plats. För samma center 
arrangerades en spektakulär 
galamiddag och auktion i fe-
bruari. Arrangör var Dubais 
mest exklusiva privata klubb, 
World Trade Club Dubai. På 
auktionen auktionerades 
ut rariteter, antikviteter, 
konst och smycken för flera 

miljoner där intäkterna gi-
vetvis gick till centret. Det 
behöver inte alltid vara 
stort och påkostat heller, 
man kan också göra som 
shoppingcentret Mercato 
som ordnade en kakauk-
tion där alla intäkter gick till 
Autismcentret.

I november ordnades en 
internationell autismkon-
ferens under beskydd av 
HH Shejk Hamdan Bin 
Mohammad bin Rashid 
Al Maktoum, som bland 
annat är kronprins av Dubai 
och till på köpet ordfö-
rande för Dubai Autism 
Centre. Konferensen krönte 

Finland kallar!
Autismcentrets tioårsjubi-
leum. Shejk Hamdan är en 
snärttig kille på knappa 30 
år som hoppar fallskärm,  
rider långdistanslopp och 
drar igång välgörenhetspro-
jekt tillsammans med pappa 
Shejk Mohammed. De fö-
regår med gott exempel och 
folket följer. Jag önskar att 
inflytelserika personer i vårt 
land gjorde detsamma.

Snart ses vi! Ha det gott tills 
dess! 

Daniela Andersson

Redaktionschef
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Text & bild: Mari Pennanennyheter

I samband med att 
Huvudstadsregionens 
taltidningsförening firade 
att Hufvudstadsbladet 
utkommit som taltidning 
i trettio år lanserades 
Pratsam Mobile. Med 
utgångspunkt i devisen att 
alla har rätt till lika servi-
ce i vårt samhälle har en 
mobil spelare för talpubli-
kationer utvecklats.

– Det här är något konkret och 
mycket mer än vackra tal och 
teorier, sade Lars Hedman, 
tidigare chefredaktör för 
Österbottens tidning och en av 
bakgrundskrafterna som star-
tade Pratsam-utvecklingen, när 
Pratsam Mobile lanserades.

Han konstaterade att det 
inte finns någon normmänniska 
som samhället är byggt för: alla 
är skapade jämställda och ska 
ha samma förutsättningar att 
klara sig. Lars Hedman poäng-
terade att arbetet med taltid-
ningar direkt berör det här – 
alla har lika rätt till information.

Norra Österbottens Svenska 
Synskadade r.f. (NÖSS) har i 
samarbete med Pratsam Ab ut-
vecklat en mobil spelare för tal-
publikationer. Pratsam Mobile 
kan spela upp taltidningar, 
talböcker och andra talpubli-
kationer över mobila nätverk, 
vilket ger synskadade större fri-
het och rörlighet. Tidigare har 
synskadade enbart haft tillgång 

Pratsam Mobile är aningen större än en mobiltelefon. Mobilen 
har tydliga taktila tangenter, den är lätt att greppa och ytan är 
sträv så att den hålls bra i handen. Den har ingen skärm utan 
gränssnittet är röstbaserat.a

Karl-Oskar Skogster, Cecilia Weckman, Matthias Jakobsson och Sune 
Huldin från Förbundet Finlands Svenska Synskadade deltog i jubileet.

nya steg på vägen mot helt 
tillgängliga taltidningar

till stora spelare av bordsmodell, 
som krävt tillgång till eluttag 
och en fast internetanslutning. 
Andra alternativ har varit små 
spelare med minneskort, som 
har varit krångliga att hantera 
för en person utan datorvana. 

Samuel och Pratsam Mobile 
gläder synskadade

Medelåldern för synskadade i 
Finland är 78 år och det kräver 
att information kan göras till-
gänglig på ett enkelt sätt, vilket 
Pratsam-projekten tidigare har 
åstadkommit med bordsmodel-
len Pratsam Box. Med den nya 
spelaren Pratsam Mobile är 

dessa begränsningar inte längre 
ett hinder eftersom den likt en 
mobiltelefon har ett laddnings-
bart batteri och kan kontakta 
mobila nätverk för överföring 
av information. Prenumeranten 
är alltså inte längre beroende av 
en ADSL-uppkoppling och ett 
eluttag. 

NÖSS har under närmare 
tio års tid drivit flera omfat-
tande tekniska utvecklingspro-
jekt för att göra information 
tillgänglig för synskadade med 
systemet Pratsam. Utvecklingen 
har i huvudsak finansierats av 
Penningautomatföreningen 
RAY.

– Min högsta önskan ända 
från början har varit att jag ska 
kunna läsa det jag själv vill i tid-
ningen och inte det som någon 
annan valt ur tidningen, och 
att jag ska kunna ta med mig 
min tidning, sade Ann-Britt 
Mattbäck, ordförande i NÖSS.

Med den nya Pratsam 
Mobile och med talsyntesen 
Samuel börjar detta nu vara 
inom räckhåll.

Vänlig och lågmäld
Samuel är namnet på den fin-
landssvenska talsyntes som 
utvecklats av NÖSS i samar-
bete med tillverkaren Acapela 

Group i Sverige. Samuel kan 
användas till många olika 
ändamål, men den främsta 
målsättningen är att kunna 
producera taltidningar där 
allt material finns tillängligt 
för synskadade prenume-
ranter så att de själva kan 
välja vad de läser. Processen 
är ännu inte klar, eftersom 
det handlar om många steg 
för att det ska fungera. 
Först ska texten extraheras 
ur redaktionssystemet, ett 
manuskript ska skapas, så 
ska texten konverteras till 
tal och utmaningen är att få 
bort allt manuellt arbete för 
att det på riktigt ska bli kost-
nadseffektivt och samtidigt 
vara en process som är till-
räckligt bra för att tillfreds-
ställa prenumeranterna.

– Samuel låter vänlig och 
lågmäld och vi tycker att han 
är trevlig, sade Ann-Britt 
Mattbäck.

Hon passade också på att 
tacka alla finansiärer. Rösten 
Samuel utvecklas kontinu-
erligt, bland annat gäller det 
att utöka Samuels ordför-
råd med nya ord, namn och 
andra ord som figurerar i 
dagspressen.

HTF firade 30 år
Hufvudstadsbladet har 
utkommit som taltid-
ning i trettio år. Först 
sköttes utgivningen av 

Ann-britt mattbäck från Norra Österbottens Synskadade gratulerade 
Huvudstadsregionens Taltidningsförening via ordförande Hans 
Åhman och gladde sig över hur tekniken gått framåt.

Förbundet Finlands Svenska 
Synskadade, men sedan år 
2001 har taltidningen getts 
ut av Huvudstadsregionens 
taltidningsförening. Hans 
Åhman har varit ordfö-
rande ända sedan dess. 
Under jubileet berättade 
han att samarbetet med 
Hufvudstadsbladet fungerat 
bra. När man av ekonomiska 
orsaker funderade på att er-
sätta de professionella inlä-
sarna med frivilliga inläsare 
fick man från tidningens sida 
veta att någon försämring 
av kvaliteten vill Hbl inte gå 
med på. 

– Den nya tekniken ger 
oss möjlighet att nå alla 
med det vi producerar på 
Manner heimvägen 18, sade 
Hufvuds tadsbladets chef-
redaktör Jens Berg.

– Vi vill vara nära och 
relevanta och det är en rätt-
vise- och jämlikhetsfråga det 
handlar om. Jag är mycket 
tacksam och glad över det 
arbete ni utför, hälsade Jens 
Berg.

Taltidningen 
utkommer sedan år 
2005 via PratSam-
systemet och i 
dagarna kom-
mer de första 
exemplaren av 
Pratsam Mobile 
att delas ut till 
prenumeranter. 

"Det här är något konkret 
och mycket mer än 
vackra tal och teorier."

FSh och SAmS samarbetar igen
Efter Anna Caldéns initiativ och inbjudan träffades FSH och SAMS-
styrelserna gemensamt med ett försök att lägga det som varit bakom 
sig och istället fundera på hur de kan börja samarbeta.

Styrelserna för Samarbets förbundet kring funktionshinder (SAMS) och 
Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) har tillsammans diskuterat 
ett utvidgat samarbete. Som ett första steg inbjöds Handikappförbundet 
att medverka i det brett upplagda projektet ”Minoriteter inom minori-
teten”. Projektets målsättning är att skapa ett nätverk som fångar upp 
svenskspråkiga personer och grupper inom hela det vida fältet av olika 
funktionsnedsättningar. Målsättningen är att nätverket skall bli fungerande 
och bestående också efter det att projektet avslutats efter en 3 års period. 
En viktig målgrupp är bland annat de stora och i princip tvåspråkiga han-
dikapporganisationerna vilkas svenska medlemsservice i praktiken kan 
vara ganska bristfällig.

SAMS utser vid nästa styrelsemöte en styrgrupp för projektet. I styr-
gruppen kommer FSH att representeras av sin ordförande Anna Caldén. 

Servicestrukturreformen som en del av 
kommunreformen
Statsminister Katainens regering bereder för tillfället en kommun-
reform. I februari och mars besökte regeringen 18 orter för att 
ta reda på kommunernas åsikter om de bästa lösningarna för den 
egna regionen. Resultatet ska presenteras i maj och utredningen 
förklaras så här på Social- och hälsovårdsministeriet. 

Inom social- och hälsovårdens servicestrukturreform inleds ett eget fort-
satt arbete där man utreder servicestrukturen med utgångspunkt från 
de nya primärkommuner som skapas. En kommun ska ha tillräckliga 
resurser och kunnande att styra, leda och utveckla servicesystemet som 
en klientcentrerad helhet.

Utgångspunkten för beredningen är noteringarna i regeringsprogram-
met. Ett alternativ till en stark kommun som klarar av att ordna och finan-
siera social- och hälsovården är ett undantagsförfarande där kommuner 
vid behov kan bilda social- och hälsovårdsområden. För kommunernas 
och social- och hälsovårdsområdenas gemensamma uppgifter som cen-
traliseras finns det fem specialupptagningsområden.

Regeringen drar upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet med kom-
mun- och servicestrukturreformen efter att ha hört kommunerna och 
efter utredningarna. Avsikten är att utarbeta en strukturlag för kommu-
nerna som ersätter ramlagen, som är i kraft. För genomförandet av servi-
cestrukturreformen stiftas en lag om organisation, finansiering, utveckling 
och tillsyn av social- och hälsovården (den så kallade organisationslagen).

Finansieringssystemet för tjänster reformeras
Enligt regeringsprogrammet reformeras även statsandelssystemet så att 
det blir enklare och uppmuntrar social- och hälsovårdens effekter.  Man 
vill minska problem med systemet med finansiering genom flera kanaler. 
Kommunala hälsovårdstjänster och sjukförsäkringssystemet samordnas 
bättre för att de totala kostnaderna ska kunna hanteras bättre. Frågan 
utreds i en arbetsgrupp, vars arbete blir färdigt i maj.

Varför behövs reformer?
Kommunerna är en förvaltningsstruktur, som en gång i tiden inrättades 
för vissa uppgifter. Små kommuner och sjukvårdsdistrikt har nu svårig-
heter med att klara av dessa uppgifter.

•	Skillnaderna i hälsa inom befolkningen har ökat.
•	Tillgången till och kvaliteten i tjänsterna varierar mellan kommu-

nerna; jämlikhet förverkligas inte.
•	Svårigheterna med att finansiera tjänsterna bara ökar när befolk-

ningen åldras och antalet personer i arbetsför ålder minskar.

Vad innebär ansvar för ordnandet av och produktion av tjänster?
Kommunen eller en annan aktör ansvarar för att invånarna får de tjänster 
de behöver, av hög kvalitet och lika bra för alla. Kommunen eller aktören 
ansvarar även för finansiering och för att tjänsterna produceras på ett 
kostnadseffektivt sätt. Tillhandahållaren kan ha flera producenter som 
erbjuder tjänster till kommuninvånarna. Producenterna kan vara kom-
munala eller privata företag. Tillhandahållaren samarbetar också med 
medborgarorganisationer, som genom sin egen verksamhet stöder social- 
och hälsovårdstjänster. Närtjänster för kommuninvånarna ska produceras 
lokalt. Med närtjänster avses tjänster som behövs dagligen. Exempel på 
sådana är hälsostationer, hemvård för äldre, dagvård.
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nyheternyheter Text och foto: Helena Forsgård 

Utmaningarna inom 
äldrevården är 
många och det mesta 
kan förbättras. En 
äldreomsorgslag 
behövs liksom en 
äldreombudsman. 
Det konstaterar Leif 
Jansson efter en debatt 
på Åland, där han var 
moderator. 

Debatten ordnades av land-
skapsregeringen och för-
troenderådet, ett opolitiskt 
organ som tillsätts av land-
skapet som stöd för patient- 
och klientombudsmannen. 
Leif Jansson är ordförande 
för förtroenderådet. Han 
sitter också i styrelsen för 
Finlands seniorrörelse. 
Jansson gick i pension för 
sex år sedan. I arbetslivet 
var han verksamhetsledare 
för Röda Kors-distriktet på 
Åland i fjorton år och före det 
socialchef vid Mariehamns 

stad. Seniorrörelsen har 
nyligen gett ut boken Äldre 
i dag där bland annat 112 
personer skriver om sina 
erfarenheter av äldrevården.

– Det är inga smickrande 
åsikter. Missnöjet är stort 
och förtroendet för politiker 
är väldigt lågt, konstaterar 
Leif Jansson.

Låg status
Listan med missnöjespunk-
ter är lång. De äldre klagar 
på inställningen hos per-
sonalen och den korta tid 
de anställda har hos varje 
klient. En del får knappt gå 
ut, ibland inte ens klä på sig. 
Det går för lång tid mellan 
målen och byten av blöjor. 
Övermedicineringen av psy-
kofarmaka är hög – ”lugna 
och neddrogade äldre är 
lättare att vårda”.

I boken konstateras också 
att de åldringar som har ak-
tiva anhöriga i närheten får 

bättre vård. Eller med andra 
ord – den som är ensam kan 
ligga riktigt illa till.

– Lägg dessutom till att 
arbetet inom äldrevården 
har låg status, det är svårt 
att rekrytera motiverad per-
sonal. Det råder även brist på 
geriatriker i Finland, säger 
Leif Jansson.

Fråga om prioritering
Samma mantra upprepas 
hela tiden – allt fler blir allt 
äldre och dessutom multi-
sjuka. Var ska pengarna tas 
för att inte bara förbättra 
utan även bygga ut vården?

– Det handlar om att 
prioritera. Ålands landskaps-
regering beviljade nyligen 
över hundratusen euro i bi-
drag till en kommande cur-
linghall. Hur många spelar 
curling på Åland – sju, åtta? 
Man får mycket vård för 
de pengarna. Och behöver 
vi en tunnel till Föglö och 

Leif Jansson, medlem i styrelsen för 
Finlands seniorrörelse, fyller snart 
70 år. Han och frun bor i ett vackert 
trähus från 1892 i Mariehamn. Han 
säger som många andra: - Jag 
vill gärna stanna hemma så länge 
det går men på sikt kanske vissa 
förändringar krävs i huset. Till 
exempel en ramp i stället för en 
trappa på utsidan och en automatisk 
dörröppnare.

Åländsk debatt om äldrevård
Det går inte att spara på hemtjänst och hemsjukvård

andra vägsatsningar? Men 
äldrevård är ingen het val-
fråga och politikerna tycks 
glömma bort att även de blir 
äldre, säger Leif Jansson.

En skild äldreomsorgslag 
har efterlysts länge, dessut-
om borde tillsynsmyndighe-
terna ha mer resurser.

– I dag har vi den äldre-
vård vi har. Ingen kontinu-
erlig granskning sker att den 
uppfyller en viss standard. 
Det borde också bli följd-
verkningar om vården inte 
uppfyller en viss nivå.

Längre hemma
Mariehamns stad har ny-
ligen byggt ut sin äldreom-
sorg. Trobergshemmet har 
vuxit rejält i sitt kvarter i 
centrum och har i dag 66 
platser i sitt nybygge för 
personer som behöver in-
stitutionsvård dygnet runt. I 
övrigt finns platser på olika 
hem för personer som inte 

kräver vård dygnet runt 
utan klarar sig med exem-
pelvis regelbundna besök 
av hemtjänsten och/eller 
hemsjukvården. Strategin 
för framtiden är att så många 
äldre som möjligt ska stanna 
hemma så länge som möjligt. 
Det sägs också att de flesta 
äldre vill bo hemma. Det kan 
vara traumatiskt att flytta till 
ett hem eller en institution. 
Hur hemlikt det än är så är 
det ändå inte hemma. Men 
det finns en annan sida av 
myntet.

– Det kan finnas en risk 
att man ”pinar” äldre att 
stanna hemma väl länge 
för att det blir billigare för 
samhället. Många anhöriga 
vill också gärna att de äldre 
tas in på ett hem av något 
slag eller en institution, det 
känns helt enkelt tryggare 
för dem, säger Leif Jansson.

Går inte att spara

Ekvationen är enkel. Om fler ska 
kunna stanna hemma behövs 
mer hjälp hemma – både av 
socialtjänsten och sjukvården.

– Nej, det går inte att spara 
på hemvården, då ökar trycket 
på institutionsplatserna. Det är 
också viktigt att det finns bidrag 
för äldre för att bygga om exem-
pelvis badrum och trappor i den 
egna bostaden, säger Jansson.

En fälla för äldre i Marie-
hamn är de lägenhetshus som 
byggdes på 1970- och 1980-
talen, bland dem flera hus av 
stadens eget bolag Marstad. 
Man ville inte kosta på husen 
för mycket och byggde dem 
utan hiss. Äldre som i dag bor 
på tredje våningen måste kan-
ske flytta just för att huset sak-
nar hiss – i övrigt kunde de bo 
kvar. En del av husen har för-
setts med hiss i efterhand men 
det kostar pengar.

– Det är svårt att få in medel 
via höjda hyror. De som bor på 
första våningen vill inte vara 
med och betala för en hiss som 
de inte använder, säger Leif 
Jansson. 

Listan med 
missnöjespunkter 
är lång.

Det skall bli lättare för 
teckenspråkiga att kontakta 
nödnumret 112 – men först 
år 2015. Det var kontentan 
av det besök en delegation 
från De finlandssvenska 
teckenspråkiga rf nyligen 
gjorde på Inrikesministeriet, 
på inbjudan av inrikesmi-
nisterns specialmedarbetare 
Niklas Andersson. 

Bakgrunden till besöket låg i ett press-
meddelande som föreningen hade 
publicerat, bl.a. i form av insändare 
i flera tidningar, inför den nationella 
112-nödnummerdagen i februari. I 
det fäste man uppmärksamheten vid 
den ohållbara situation döva befin-
ner sig i, eftersom den nuvarande 
sms-nödtjänstservicen är alldeles för 
komplicerad och tidsödande.

Att ringa till det vanliga nöd-
numret går ju inte om man är döv. 
För de teckenspråkigas behov har 
Nödcentralsverket i stället utarbetat 
ett system med nöd-sms, i form av 
ett speciellt nummer man kan ringa 
till. Men att kommunicera per sms är 
tidsödande och besvärligt eftersom 
nödcentralen alltid ställer flera följd-
frågor, och varje ny fråga tar lång tid 
att besvara. Statistik från Sverige visar 
t.ex. att nöd-sms tar i genomsnitt 17 
minuter, mot tre minuter för vanliga 
nödsamtal. Och det är på tok för länge. 

Dessutom är systemet otympligt 
genom att varje regional nödcentral 
har ett eget nummer. Det ställer den 
teckenspråkiga inför en omöjlig situa-
tion så fort han eller hon är på annan 
ort, t.ex. på grund av resa.  

Besök på ministeriet
Föreningen inbjöds alltså till ministe-
riet för ett samtal med inrikesminister 
Päivi Räsänens specialmedarbetare 
Niklas Andersson. Från föreningens 
sida deltog förutom ordförande Håkan 
Westerholm även Johan Hedrén och 
Patrick Wiche, som båda jobbar med 
Signwebb, ett RAY-finansierat projekt 
med syfte att utveckla olika webbase-
rade tjänster.

De tre förevisade för Andersson den 
bildtelefonteknik som gör det betyd-
ligt lättare att kommunicera med nöd-
centralerna. Håkan Westerholm fung-
erar som bäst själv som testpilot för ett 
bildtelefonsystem för distanstolkning i 
samarbete med Folkpensionanstalten. 
Men ett problem är tillsvidare att tek-
niken kräver snabba dataförbindelser. 
Har man som Westerholm en relativt 
långsam uppkoppling hakar kommu-
nikationen lätt upp sig. 

Me n 
tekniken 
går snabbt 
framåt. Flera länder, däribland Sverige, 
deltar t.ex. nu i det europeiska Reach 
112-projektet om hur ny teknik skall 
hjälpa funktionshindrade att kom-
municera i nödsituationer. Men inte 
Finland, som på den punkten klart 
släpar efter. 

Två timmars väntan
Niklas Andersson kunde inte utlova 
några snabba förbättringar, men trös-
tade med att problemet blir löst i sam-
band med att ett helt nytt nödcentral-
system tas i bruk år 2015. Detsamma 
konstaterar Nödcentralsverket i sitt 
skriftliga svar till föreningen, daterat 
10.2.2012. Enligt det är det inte ”hel-
hetsekonomiskt förnuftigt” att inves-
tera i ett nytt nöd-sms-system (till 
kostnader av c. 500 000 €) eftersom 
det nuvarande nödcentralsystemet 
skall läggas ner om några år. 

Det nya systemet skall enligt pla-
nerna ge möjligheter också till bildte-
lefoni. Men som sagt, först från 2015. 
Tills dess får teckenspråkiga nöja 
sig med den nuvarande otryggheten. 
Håkan Westerholm kunde t.ex. ge ett 
konkret exempel på hur illa det kan 
gå: i samband med ett besök nära 
Jyväskylä råkade en arbetskamrat 
hugga sig i benet med en yxa. En am-
bulans tillkallades, men Westerholm 
hade endast nödnumret till Borgå i sin 
mobil. Där lyckades man efter många 
svårigheter kontakta rätt nödcentral 
och ambulansen kom till slut – två tim-
mar senare. 

Sådana väntetider är givetvis oac-
ceptabla. Därför tvingas den tecken-
språkiga gå till någon granne för att 
få hjälp, som Håkan Westerholm ut-
trycker det då jag ringer upp för att 
fråga hur besöket på Inrikesministeriet 
avlöpte. Men han var ändå glad över att 
man på ministeriet visade förståelse 
för de dövas situation. Det går trots allt 
framåt, låt vara alldeles för långsamt.

Text: Thomas Rosenberg
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Vill cheferna frysa?
Tack Abipappa för att du 
reagerar! Räcker pengar-
na bara till våra chefers lö-
ner och inte till att hålla vär-
me i våra fastigheter? Ta an-
svar! Vill ni sitta och jobba 
i 14 grader?

Blivande abimamma

Webbenkäter bör tas med en nypa salt
Onödigt med förundran och 
förklaringar angående fin-
landssvenskarnas röstning 
visavi Haavisto/Niinistö (Bbl, 
11.2). En enkät  i ett fluktue-
rande opinionsärende, som 
för att vinna tid i praktiken 
riktar sig främst till 1) nätan-
vändare, 2) folk under 70 
och 3) bara till en pikuliten 
bråkdel av en folkgrupp, är 
inte ordentligt förankrad i 
verkligheten. Därmed ute-
lämnas den växande del av 
befolkningen som alla parti-

er friar till för att de är trog-
na röstare, speciellt i ett pre-
sidentval, dvs. 70, 80 och 
90+, och detta i tider när 
grannlandet just introduce-
rat tanken på en höjning av 
pensionsåldern till 75.

Ser i ÖN (14.2) att ledaren 
också tar upp enkäten, och 
delvis berör samma frågor, 
men ovanstående hade jag 
hunnit knacka ner för några 
dagar sedan som en spon-
tan reaktion.

Det att många över 70 inte 

behärskar datorvärlden be-
ror bland annat på att de inte 
hann lära sig den i arbetsli-
vet innan de tvingades ut just 
ur arbetslivet, inte på att de 
skulle sakna rättslig eller an-
nan handlingsförmåga. Men 
misstaget att ge webben en 
annan och mera omfattan-
de innebörd än den förtjä-
nar är ju bland de vanligas-
te i dagens värld.

 Ove Paul
Helsingfors

Nöd-SMS i samband med nödcentralreformen
112-dagens agenda är att ak-
tualisera nödnumret på oli-
ka sätt. Med tanke på det är 
det bra att ordföranden för 
Finlandssvenska teckensprå-
kiga rf, Håkan Westerholm 
(Bbl 10.2), lyfter upp beho-
vet av ett allmänt nödnum-
mer som fungerar också för 
personer som använder sig 
av teckenspråk. Både Kuulo-
liitto och Kuurojen liitto har 
visat på samma behov.

I dagsläge finns det en möj-
lighet att alarmera nödcen-
tralen med textmeddelande. 
Den tjänsten är enbart av-
sedd för handikappade och 
därför är inte sms-nödnum-
ren offentliga. Nödcentraler-
nas textmeddelandenummer 
får man till förfogande ge-
nom de olika organisatio-

nerna som verkar för han-
dikappades intressen. Som 
Westerholm skriver, är des-
sa nödnummer nödcentral-
specifika. Det i sin tur beror 
på det nuvarande nödcen-
tralsystemet som är föråld-
rat och skall förnyas.

I samband med nödcen-
tralreformen som pågår som 
bäst, förnyas det datasystem 
som nödcentralerna använ-
der sig av. I det nya systemet 
ska det gå att sända sms till 
det allmänna nödnumret. Det 
nya systemet förväntas vara 
klart att tas i bruk från och 
med 2015. Westerholm lyfter 
också upp frågan om nöd-
centralernas svenska servi-
ce. Också det ska ytterligare 
förbättras i reformen, efter-
som nödcentralerna i fram-

tiden är sammanlänkade i 
ett nätverk, betyder det att 
det kan garanteras svensk 
betjäning dygnet runt i he-
la landet.

Arrangörerna för 112-dagen 
välkomnar de Finlandssven-
ska teckenspråkiga att delta 
i evenemangsarrangemang-
en nästa år. Jag kommer per-
sonligen att bjuda in de Fin-
landssvenska teckenspråki-
gas ordförande till inrikes-
ministeriet för att diskutera 
de specifika synpunkter de 
Finlandssvenska teckensprå-
kiga har på handikappades 
trygghet i samhället.

 Niklas Andersson
Specialmedarbetare 
för inrikesminister 

Räsänen (KD)

Då barnet inte 
får spela
Här är en annan mamma 
som upplevt samma som 
den ”ledsna mamman” 
Mången gång har man sut-
tit bland publiken med tå-
rarna i ögonen och sett på 
sitt barn som bara måste sit-
ta på bänken. Ändå vetan-
de att barnet älskar att spe-
la. När barnet själv undrar 
när han ska få komma på 
plan, blir tränarens svar: ” 
höh älä nyt viitsi” Lycklig-
tvis är barnet fött med en 
stark självkänsla som inte 
krossades av detta.

En annan ledsen mamma

 DEBATT

Säg din åsikt mobilt. Num-
ret är 13 513. Skriv bbl 
debatt i början av medde-
landet, ett mellanslag och 
därefter själva meddelan-
det, som får vara 320 teck-
en långt utan inledningen.
Det kostar 95 cent per 
med delande. 

 TEXTMEDDELANDEN

Liljeström föll ur kyrkomötet
Sibbokyrkoherden 
Helene Liljeström ser 
ut att falla ur kyrko-
mötet i veckans kyr-
koval. Teologiskt 
konservativare om-
bud tog platser både 
bland prästerna och 
lekmännen.

ÖSTNYLAND. Helene Lilje-
ström lyckades inte förnya 
sitt mandat i den evange-
lisk-lutherska kyrkans hög-
sta beslutande organ. 

Två österbottniska pastorer 
tog för de kommande fyra 
åren prästmandaten platser-
na genom Bo-Göran Åstrand 
och Max-Olav Lassila. Ock-
så bland lekmännen åter-
tog den evangeliska väck-
elserörelsernas långvariga 
representant Göran Sten-
lund sin plats.

De övriga lekmannaombu-
den från Borgå stift är för-
valtningsläkare Åsa A. Wes-
terlund från Pojo, Kyrkpres-
sens pensionerade chefre-
daktören Stig Kankkonen 
från Esbo och landshöv-
ding Peter Lindbäck från 
Åland.

Vid valet till stiftsfullmäkti-
ge kom nya östnylänningar 
in. Som prästombud valdes 

Stina Lindgård från Borgå 
in. Inte heller här förnyade 
Helene Liljeström sitt man-
dat – inför en klar boom av 
yngre kvinnor som under 
de senaste åren blivit präs-
ter i stiftet.

Som lekmannadelegater 
valdes bland andra Nina 
Björkman-Nysten från Per-
nå och Ingolf Lindén från 
Borgå in.

Valet var i alla fall inte slut-
giltigt ännu i går kväll, ef-
tersom rösterna från Åland 
inte hade kommit till dom-
kapitlet på grund av inställ-
da flyg.

Stiftsfullmäktige har sam-
manlagt 21 medlemmar, 14 
lekmän och sju präster och 
godkänner stiftets verksam-
hetsplan och budget. Av lek-
männen bör en represente-
ra Åland.

Valen förrättades av för-
samlingsrådens förtroende-
valda och av prästerna pro-
sterivis.

Stiftsfge 2012-2016 
Preliminärt valresultat:

Präster: tf kaplan Stina 
Lindgård, Borgå (ny), kyr-
koherde Johan Wester-
lund, Raseborg, kyrkoher-
de Peter Kankkonen, Kar-
leby (ny), församlingspas-
tor Malena Björkgren, Åbo 

(ny), tf kyrkoherde Ann-Mari 
Audas-Willman, Nykarleby 
(ny), prosten Stig-Olof Fern-
ström, Helsingfors och för-
samlingspastor Mia Bäck, 
Åbo (ny).

Lekmän: rektor Kristian 
Sjöbacka, Övermark, pro-
duktutvecklare Magnus 
Engblom, Esbo, biträdan-
de polischef Hans Snell-
man, Karleby, diplomarki-
tekt Gunnel M Helander, 
Hangö (ny), församlings-
lektor Gun-Maj Näse, Pe-
dersöre, pensionerade rek-
tor Karl-Gustav Pihlström, 
Ekenäs (ny), forskare Lise-
lott Forsman, Petalax (ny), 
ämneslärare Helena Saleni-
us, Helsingfors (ny), pensi-
onerade lektor Barbro Berg-
lund, Kronoby (ny), jordbru-
kare Ingolf Lindén, Borgå 
(ny), bankdirektör Kenneth 
Holmgård, Jakobstad (ny), 
diakon Gerd Erickson, Solf 
och politices kandidat Ni-
na Björkman-Nystén, Per-
nå (ny).

Jan-Erik Andelin
jan-erik.andelin@bbl.fi

044 5646000

Johanna Lindfors
redaktion@bbl.fi

Kyrkoherde Helene Liljeström föll ur kyrkomötet för den 
kommande fyraårsperioden. Foto: Maarit Lehto

Hela huset kanske 
flyttas på en gång
BORGÅ. Borgå har nu fått 
lov att riva det så kallade 
Ristolahuset vid Brunns-
gatan och flytta det till Ru-
nebergsgatan. Målet är än-
då att inte behöva riva utan 
flytta hela rasket som sådant. 
Det handlar om finska med-
borgarinstitutets gårdsbygg-
nad som är skyddad enligt 
stadsplanen. Huset är från 
1846 och byggt i empirestil. 
Det ägs av staden.

På grund av Varuboden-
Oslas centrumplaner och för 
att det ska byggas ett parke-
ringshus mellan Brunnsga-
tan och Fredsgatan, måste 
Ristola bort.

Lokalitetsdirektör Börje Bo-
ström säger att en ny plats 
redan finns.

– Huset flyttas till Rune-
bergsgatan, ganska nära den 
här gatans och Gymnasiega-
tans korsning. Där äger sta-

den en tomt och stadsplanen 
blev klar senaste höst.

För närvarande planeras 
grunden och bara allting är 
klart ska huset i väg från sin 
nuvarande plats. Boström 
förklarar att kan timmerhu-
set flyttas som helhet gör 
man det. Annars måste det 
tas i delar.

– Efter flytten ska det säl-
jas.

Den exakta tidtabellen för 
projektet är oklar, men flyt-
ten torde ske under vårens 
lopp.

Att flytta hela hus är in-
te vanligt i Borgå. Den här 
sortens operationer är än-
då fullt möjliga. Sträckan är 
inte så avgörande för flytt-
priset, det stora jobbet är att 
få in bärande balkar under 
huset. Enklast är det om hu-
set har källare eller torpar-
grund. TM

Snart bär det av med Ristola - av allt att döma flyttas 
hela huset på en gång. Foto: evy NickströM

Kylslagna 
student- 
skrivningar
BORGÅ. Det var en samling 
huttrande elever som förra 
fredagen inledde student-
skrivningarna i Borgå gym-
nasiums gymnastiksal. 

Även övervakande lärare 
fick sin beskärda dos av ky-
la i det 14 grader varma ut-
rymmet. 

Skolans rektor Monica Jo-
hansson säger att det ex-
tremt kalla vädret givetvis 
påverkade temperaturen. 

Största orsaken finns i alla 
fall i den otidsenliga bygg-
naden.

– Resten av skolan är re-
noverad men gymnastiksa-
len är gammal och har ännu 
inte åtgärdats trots många 
påstötningar till staden. Det 
är ju inte första året det är 
problem med temperatu-
ren i salen.

Hon berättar att skolan 
har kontaktat Borgå lokal-
tjänster för att säkerställa 
att temperaturen är tillräck-
ligt hög i gymnastiksalen 
när skrivningarna fortsät-
ter i mars. 

– Jag vet inte vilken typ av 
tilläggsvärme som är bäst, 
men något system måste vi 
ha i beredskap om det är 
kallt ute då. Ett villkor är 
att det inte är högljutt, vil-
ket innebär att värmefläk-
tar är uteslutna, säger Jo-
hansson.

Att ringa 112 per sms är inte lätt
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Text: Christina Lång
Bild: Ur Monica Björkell-Ruhls album.reportage

Barnkliniken i Helsingfors 
sköter barn som behöver 
specialistvård. De kom-
mer från hela Finland. 
Sjukhuset byggdes under 
andra världskriget och 
är nu nedslitet och enligt 
dagens krav mycket 
opraktiskt. På sommaren 
är det tidvis olidligt hett 
och på vintern drar det från 
fönstren. 

D
å sjukhuset bygg-
des hade man inte 
den utrustning som 
numera används. 
På den tiden var det 
inte tänkt att föräld-

rarna skulle delta i vården som 
stöd åt barnpatienterna.

– Idag är det nästan en förut-
sättning att föräldrarna är med 
i vården, för barnet tillfrisknar 
snabbare, säger Monica Björkell-
Ruhl, som är mamma till fyraåriga 
Mika.

Hon vet vad hon talar om 
för hennes son är stamkund på 

Här mellan sängen och 
ytterväggen sov Monica 
Björkell-Ruhl.

muSeum eller SJukhuS?

Guggenheim. Jussi Pajunen och alla andra guggisar, 
besök Barnklinikens jour fyra gånger och checka in på 
infektionsavdelningen med era sjuka barn tre dygn, allt 
detta på en vecka, och fundera sedan på vad som bör 
prioriteras: ett lyxigt konstmuseum eller ett högkvalitets-
sjukhus? Monica Björkell-Ruhl, Helsingfors

Insändare i Hbl 20.1.2012

Leijonaemot och 
Bamsegruppen kräver  
nytt barnsjukhus

Barnkliniken. Cirka en gång i 
veckan är han där för under-
sökning eller behandling. Hon 
har sparat sjukhusbanden – de 
är många fler än tjugo. Dem får 
sonen de gånger han är inne på 
sjukhuset över natten. Ibland har 
sjukhusvistelsen blivit två veckor 
lång. Då behövs det en person 
som förstår Mika och fungerar 
som ett kommunikationsrör mel-
lan honom och personalen. Hon 
visar foton på den plats där hon 
placerar madrassen på golvet mel-
lan ytterväggen och sonens säng. 
Den ryms, men det är trångt. Och 
dragigt från fönstret fast madras-
sen ligger intill värmebatteriet. 
Helst skulle hon ha en riktig säng 
att sova i och kunna vila på dagen. 
För att få in behövlig apparatur 

Annika von Schantz, 
avdelningsskötare på 
Barnkliniken.

måste man flytta på sjukhus-
sängen. Eftersom det är ett gam-
malt hus är det svårt att hålla rent 
och en gång drabbades Monica 
av norovirus. Det är viktigt att 
patienterna tas väl om hand. 
Barnkliniken är också arbetsplats 
för väldigt många personer. Det 
är en hälsorisk att vistas i trånga 
utrymmen med dålig inneluft.

Bamsegruppen
Björkell-Ruhl är initiativtagare till 
Bamsegruppen rf, en stödgrupp 
för föräldrar till barn med speci-
albehov. Tillsammans med mot-
svarande finska  föräldragrupp 
Leijonaemot har Bamsegruppen 
författat en adress och samlat 
namn för ett nytt högklassigt 
barnsjukhus. 15153 personer har 
skrivit på adressen.

Barn konvention. I dem betonas 
emotionella och utvecklings-
relaterade behov hos barn som 
vårdas på sjukhus. De nordiska 
standarderna för barnsjukhus ut-
arbetades samnordiskt utgående 
från artiklarna.

Hon konstaterar dock att 
normerna inte uppfylls till fullo 
på någon punkt:

1. för att den öppna vården inte 
fungerar på grund av bristen 
på hemsjukhus för barn.

2. föräldrarnas närvaro är inte 
heltäckande då utrymmena 
är minimala. Man sover till 
exempel inte bra på golvet.

3. att föräldrarna kan vistas 
utan extra kostnader går inte 
att förverkliga i praktiken. I 
Ronald Mc Donald-huset 
ryms fjorton familjer. Det 
räcker inte till för alla behö-
vande och många föräldrar 
är tvungna att övernatta på 
dyra hotell. Problemet för-
orsakar geografisk orättvisa.

4. trots att man jobbar mycket 
med informationen räcker 
inte två översättare till på 

– Det kunde ha varit ännu 
flera för Barnkliniken betjänar 
hela Finland. Därför borde också 
hela landet delta i finansieringen 
och inte enbart HNS, tycker 
Björkell-Ruhl. 

Alla barnfamiljer borde ak-
tivera sig för man vet aldrig när 
man är i behov av Barnklinikens 
tjänster. I adressen påtalas olä-
genheterna med ett gammalt 
och trångt hus. Föräldrar till 
långtidssjuka och handikappade 
vill ha ett nytt och rent sjukhus 
där sjukhusbakterier inte spri-
der sig från en avdelning till en 
annan. Avdelningar ska inte vara 
stängda på grund av infektions-
risk. De anser att man inte kan 
lösa utrymmesbristen enbart 
med renovering. I ett nytt hus 
skulle säkerhetsföreskrifterna 

HNS. De arbetar mest på 
finska, svenska och engelska 
medan man i dagens läge räk-
nar med ett behov på 30-40 
språk. Det är svårt att få tag i 
tillräckligt många tolkar. 

5. i gemensamma beslut kan 
det vara fråga om svåra avgö-
randen. Man måste lyssna på 
barnet. von Schantz uppma-
nar familjerna att våga fråga 
och vara kritiska.

6. utrymmena är för små för att 
alla barn ska kunna bo med 
jämnåriga. Ibland måste 
en sjuttonåring placeras i 
samma rum som en ettåring 
och flickor och pojkar ihop. 
Någon gång måste barn 
också inkvarteras på avdel-
ningen för vuxna.

7. skolundervisningen fungerar 
rätt bra.

8. personalen är kvalificerad. 
Rekryteringen går bra tack 
vare att Barnkliniken är en 
eftertraktad arbetsplats.

9. kontinuiteten är också god. 
Man har en helhetssyn som 
beaktar hela individen och 
inte bara den sjuka kroppsde-
len. Överflyttningen till vux-
ensidan går vanligen också 
smärtfritt.

10.  integriteten störs av utrym-
mesbristen för att det inte 
finns rum för enskilda sam-
tal. Personalen borde hand-
leda barnen om medicinerna 
för att de ska förstå varför 
de behövs och vad som hän-
der om de slutar ta dem. 
Sjukdomen och medicinen 
är en naturlig del av barnets 
livsberättelse. 

– Vi ska stöda det friska barnet, 
men det har rätt att veta sin egen 
historia, säger von Schantz.

Man frågade en tioårig pojke 
som fått en ny njure när han var 
ett år, varför han kommer till 
Barnkliniken. Han svarade att 

man tar blodprov och så går jag 
ut med familjen och gör något 
roligt. Vi borde försäkra oss om 
att han känner till den riktiga 
orsaken till sjukhusbesöken.

Utrymmesbristen drabbar 
också personalen

Intervjun gjordes i ett litet rum, 
högst cirka 10 kvadratmeter, 
avsett för två anställda. Efter 
en timme tog luften slut. Det är 
också lätt att hålla med Annika 
von Schantz om behovet av 
separata utrymmen för privata 
diskussioner med enskilda 
patienter och deras anhöriga. 
Vården måste utgå från familjen 
och dess resurser. Hon poäng-
terar att man ska ta hänsyn till 
familjens ork när barnen skrivs 
ut från sjukhuset.

Von Schantz, som har tret-
tio års erfarenhet av arbetet på 
Barnkliniken, medger att hen-
nes personliga dröm är ett nytt 
sjukhus. Det finns också behov 
av ett tillräckligt stort patient-
hotell på sjukhusområdet för att 
föräldrarna ska kunna engagera 
sig i barnets vård för att göra 

sjukhusvistelsen så kort som 
möjligt. Föräldrarna borde få 
sova i en säng med möjlighet att 
vila på dagen. Ett viktigt mål är 
också att ingen ska behöva dela 
rum så att man kunde förhindra 
infektionsspridningen. Flera 
barnträdgårdslärare skulle behö-
vas för att genom leken kan bar-
nen bearbeta sjukhusvistelsen. 

Hon poängterar speciellt att 
svenskspråkiga familjer alltid 
borde säga till att de behöver 
information på svenska.

Nytt sjukhus?
Hennes förhoppning är att 
beslut om ett nytt sjukhus 
skall tas före kommunalvalen 
i höst. Annars är risken att det 
drar onödigt långt ut på tiden. 
Om det mot förmodan skulle 
bli ett negativt beslut säger 
von Schantz att hon skulle bli 
både ledsen och besviken för 
situationen är farlig. Då tar sam-
hället inte ansvar för sjuka barn. 
Det är en etisk värdering!

Sitt kunnande har hon vid-
gat med att vara aktiv i NOBAB, 
där hon är sekreterare. Tack 

vare sitt eget 
engagemang 
i det nordiska 
arbetet har 
hon stiftat 
bekantskap 
med flera väl-
fungerande 
sjukhus för 
barn. Ett av 
dem är Astrid 
L i n d g r e n s 
s jukhus i 
Stockholm, 
et t  annat 
finns i Reykjavik och i Paris 
byggs ett nytt sjukhus som blir 
färdigt 2014. Hon uppmanar 
yngre personer att gå med i 
NOBABS frivilliga verksamhet 
för att den ger så mycket.

Suomen NOBAB – NOBAB i 
Finland är tillsammans med de 
övriga nordiska länderna med-
lem i Nordisk förening för sjuka 
barns behov – och representerar 
Finland i EACH. Utgångsläget 
för föreningens verksamhet är 
barnsjukvårdens standarder, det 
vill säga normer. Standarderna 
bygger på FN:s konvention om 

Barns Rättigheter och de har 
utformats i samarbete mellan 
olika yrkeskategorier och för-
äldrar. NOBAB anser att bruket 
av anvisningarna är ett sätt att 
avancera i att trygga barnavår-
dens standard.

Föreningen vill: Aktivera och 
stöda föräldrar och vårdpersonal 
i deras arbete med sjuka barn. 
Väcka diskussion över yrkesgrän-
ser. Ta ställning till de rådande 
förhållandena inom barnsjuk-
vården. Lyfta fram frågor som 
gäller barnens och föräldrarnas 
rättigheter på sjukhus.  

Standarderna 
bra kvalitets-
instrument
Standarderna för barn-
sjukdom fick sin början i 
den första europeiska Barn 
på Sjukhus konferensen i 
maj 1988 i Leiden. EACHs, 
European Association 
for Children in Hospital, 
medlemsorganisationer 
hade som mål att integrera 
standarderna i lagstiftning-
en, rekommendationerna 
och anvisningarna i alla 
de europeiska länderna. 
Fjorton länder har godkänt 
standarderna. Finland är 
ett av dem.

Text&bild: Christina Lång

Av d e l n i n g s s k ö t a r e 
Annika von Schantz på 
Barn kliniken redogör 
varför det behövs 

standarder. De består av tio 
grund  satser som bygger på FN:s 

bättre kunna följas, bland annat 
vid brand.

Önskemål och löften
Föräldrarna önskar få ett sjukhus 
som är patient- och familjevänligt 
där föräldrarna kan vara nära sina 
barn och där patienten är heders-
gäst. Man vill ha ett sjukhus utan 
trösklar där det är lätt att röra sig 
också med rullstol och där dör-
rarna öppnar sig automatiskt. 
Helst skall varje barn ha eget rum 
med WC. Familjerna vill ha ett 
sjukhus för barn och ungdomar 
som ligger nära goda kommuni-
kationer och där man kan parkera 
sin bil utan problem. Kostnaderna 
för ett nytt sjukhus motsvarar 
några tiotals kilometer motorväg. 
Summan är liten i jämförelse med 
små barns hälsa. Detta är en fråga 

om människovärde och hänger 
enbart på viljan.

Stöd för sitt arbete har föräld-
rarna fått av riksdagsledamoten 
Sari Sarkomaa som inbjöd för-
äldrar från de aktiva föreningarna 
bakom adressen till ett informa-
tions- och diskussionstillfälle i 
Riksdagshuset i november 2011. 
Det är viktigt att föräldrar med 
egna erfarenheter är med och 
påtalar behovet. Löfte om en ar-
betsgrupp gavs också.

Själva adressen överlämna-
des i december 2011 till minister 
Maria Guzenina-Richardson. 
Initiativtagarna hoppas att be-
slutsfattarna tar sitt ansvar och 
beslutar att snabbt bygga ett nytt 
och funktionellt barnsjukhus.  

Barnkliniken i Helsingfors.
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Panikångest kan handikappa en människa, 
säger Camilla Pitkänen från Svenska 
Österbottens anhörigförening vid föreläsningen 
på vänstugan Svalboet i Närpes.

psykolog. Psykologen kände inte 
heller till begreppet panikång-
est, men via ett program Bengs 
själv såg på TV kom man fram 
till att det var det han drabbats 
av. 

– Så höll det på i tre-fyra år 
och 1994 kom jag till Roparnäs 
psykiatriska enhet. Då hade jag 
inte sovit på flera veckor. Jag 
fick medicin och samtalsterapi, 
och det blev sakta bättre.

Då det var som värst be-
gränsade ångesten honom i det 
mesta. 

– Jag kunde inte åka tåg eller 
buss eller sitta på med någon i 
bil, och att vara i klassrummet 
var svårt. Det var nätt och jämnt 
att jag klarade av att slutföra 

studierna.
Utåt försökte han och 

lyckades bra med att hålla 
fasaden uppe.

– Det är klart att det hade 
underlättat att ha någon att 
prata med, eller hört om 
någon annan som lever med 
samma sak.

I dag är han sedan 5-6 år 
tillbaka fri från attacker.

– Jag känner igen symp-
tomen, men har olika knep 
att handskas med dem. Det 
hjälper att ha något att foku-
sera på och kunna samla tan-
karna, att göra något fysiskt 
som att reparera bilen eller 
lösa korsord.

Han har också bytt bana 
och studerar för närvarande till 
lärare. 

Stress en utlösande faktor

Enligt Camilla Pitkänen löper 
personer som är perfektionister 
och stresskänsliga störst risk att 
drabbas av panikångest.

– Det är vanligt att det är 
stress som utlöser den första at-
tacken, säger hon.

Det har troligen blivit vanli-
gare med panikångest på grund 
av det snabbare tempo vi lever 
i nuförtiden, och de krav som 
ställs på att man ska passa in.

– Å andra sidan pratas det 
mera öppet om det i dag än förr.

Ångest är en varningsklocka. 
– Det är en primitiv försvars-

mekanism som skyddar männis-
kan. Den tar sig nästan enbart 
uttryck i fysiska symptom.

En panikattack varar i all-
mänhet någonstans mellan 10 
minuter och en halv timme.

– Det är helt omöjligt att säga 
när den kommer. Den kommer 
som en blixt från klar himmel. 
Ofta blir man trött efteråt och 
kan behöva gå och sova.

Panikångest i sig är inte 
farligt. 

– Det handlar egentligen 
om att man omedvetet feltolkar 
kroppens signaler. Ifall man 
tolkade reaktionerna som något 
normalt kunde man stoppa det. 
Man kan säga att man är aller-
gisk, överkänslig, mot sina egna 
reaktioner.

Det är vanligare att kvinnor 
drabbas än män, och det bör-
jar i allmänhet i tonåren eller i 
20-årsåldern. Vanligt är också 
att när man en gång drabbats av 
en panikattack upplever så kall-
lad förväntningsångest, det vill 

när Thomas Bengs från 
Korsholm fick sina för-
sta symptom i 20-årsål-

dern i början på 1990-talet var 
begreppet panikångest ännu 
okänt. Bengs berättar vid före-
läsningen i Närpes själv om sin 
upplevelse av att ha levt med 
panikångest.

– Det började med steg-
ring och att jag fick svårt att 
sova. Så höll det på en vinter 
innan den första attacken kom. 
Symptomen flyttade sig också 
och jag fick svårt att svälja och 
hjärtklappning.

Han studerade då vid tek-
niska i Vasa och fick av skol-
sköterskan rådet att uppsöka en 

nyheternyheter Text & bild: Tom Sörhannus Text&bild: Malin Johansson

panikångest en varningssignal från kroppen
säga rädsla för att drabbas av en 
ny attack.

Tre förklaringsmodeller

Det finns tre förklaringsmodel-
ler till panikångest, den psyko-
analytiska förklaringsmodel-
len, den beteendevetenskapliga 
förklaringsmodellen, och den 
biologiska förklaringsmodel-
len. Den sistnämnda säger att 
det är en brist på serotonin, en 
signalsubstans, som är orsak till 
ångesten.

– Den vanligaste behand-
lingsformen i dag är en kombi-
nation av antidepressiva medici-
ner och kognitiv beteendeterapi, 
säger Pitkänen.

Det finns också saker man 
kan göra själv för att förbättra 
situationen.

– Vid en panikattack slås det 
sympatiska nervsystemet på 
med full kraft och man kan på-
minna sig om att systemet finns 
till för överlevnad, inte för att 
ta död på en, även om det kan-
ske känns så. Att lyssna på olika 
verkliga ljud i omgivningen, som 
en klockas tickande, är ett annat 
bra sätt att lugna ner sig på.

Föreläsningen arrangerades 
av Svenska Österbottens anhö-
rigförening tillsammans med 
den lokala Psykosociala fören-
ingen Svalan. Eva Hanses be-
rättar att Svenska Österbottens 
anhörigförening är den enda 
svenskspråkiga i sitt slag i 
Finland. Föreningen har som 
en målsättning att grunda själv-
hjälpsgrupper inom varje häl-
socentrals verksamhetsområde.

– I en självhjälpsgrupp är 
alla på samma nivå, det finns 
ingen ledare. Det man pratar om 
stannar inom gruppen, och man 
lär av varandra, säger Hanses.

Thomas Bengs gav en 
självuppleved bild av hur det 
är att leva med panikångest 
vid föreläsningen på vänstugan 
Svalboet i Närpes. 

På initiativ av Åbo svenska 
pensionärsklubb och 
CP-förbundet började 
man hösten 2010 hålla 
informella träffar i Åbo om 
handikappade barnbarn. 
Intresset för dessa träf-
far har hållit i sig och då 
man träffades i mars detta 
år höll Gunilla Sandelin 
en inledning med temat 
hur man kan bemöta sina 
egna barn som har fått 
ett barnbarn som har en 
funktionsnedsättning. 

En novemberdag för 
dryga två år sedan 
fick Gunilla Sandelin 

beskedet att hon hade blivit 
mormor till en söt, liten flicka. 
Följande morgon ringde te-
lefonen och i andra ändan av 
telefonen kunde hon höra sin 
dotter gråtande berätta att den 
nyfödda dottern hade Downs 
syndrom. Gunillas dotter hade 
redan samma kväll fått beskedet 
att hennes nyfödda dotter var 
handikappat, vilket dottern till 
en början förnekade då hon inte 
tyckte att hennes baby hade det 
karaktäristiska utseendet som 
en person med Downs syndrom 
har.  

”Du blir nog världens bästa 
mamma för den här flickan”, 
var de första orden Gunilla sa 
till sin dotter. Det råder inte hel-
ler något tvivel om att Gunilla 
Sandelin säkert är världens 
bästa mormor för sitt barnbarn 
Maia. Gunilla berättar hur hon 
genast ville göra allt för att 
hjälpa och stöda Maia och med 
en lång karriär bakom sig inom 
omsorgen har hon också den 
kunskap som behövs. Tanken 
bakom träffarna för far- och 
morföräldrar är också att sprida 
kunskap om olika handikapp, 
för som Gunilla poängterar är 
det så lätt att börja inbilla sig 
en massa saker då man inte har 
kunskap i frågan.

 – Ovissheten gör en ängslig, 
understryker Gunilla. 

Ventil för situationen
Sammanlagt har den lilla grup-
pen mor- och farföräldrar 
träffats tre gånger och antalet 
deltagare har varierat från sex 
till tio personer. Gunilla berät-
tar att en del faller bort och nya 
kommer till, och det är precis 
som det ska vara. Inom grup-
pen kan mor- och farföräldrarna 
öppet ventilera sin situation och 
Gunilla påpekar att även mor- 
och farföräldrar hamnar i en 
kris då det föds ett handikap-
pat barn. Man kanske inte har 
någon att prata med och man 
vill inte heller belasta sin dot-
ters eller sons familj med sina 
bekymmer, säger Gunilla. Då är 
det bra att det finns en grupp 
med likasinnade som man kan 
vända sig till för att få stöd, kun-
skap och gemenskap. 

Gunilla tog genast från bör-
jan en aktiv roll då det gällde att 
finnas till hands och stöda sitt 
barnbarn Maia. 

 – Det viktigaste för mig är 
att vara till konkret hjälp och ge 
stöd och trygghet till familjen, 
understryker Gunilla. Men för-
stås måste detta ske på familjens 

egna villkor och det gäller att 
vara lyhörd.

 – Det är föräldrarna som 
anger villkoren och det måste 
man acceptera, säger Gunilla.  
Hon skrattar och säger att hen-
nes egen dotter är en riktig 
”hönsmamma” och anser det 
därför också vara extra viktigt 
att dottern kan känna sig trygg 
då Maia är hos mormor. 

Räcker man till?
Vi diskuterar även huruvida 
man som mor- och farförälder 
räcker till då det finns syskon i 
familjen som kräver uppmärk-
samhet. Gunilla medger att det 
många gånger kan vara svårt och 
hon säger att det naturligt blir så 
att uppmärksamheten ofta rik-
tas mot Maia, speciellt då Maia 
har ett stort nätverk omkring 
sig. Hela familjen har gått in för 
Karlstadsmodellen, vilken är 
en modell till språkträning, och 
man träffas regelbundet för att 
utveckla och utvärdera Maias 
kommunikation och sociala sam-
spel. I sommar kommer Gunilla 
att tillsammans med Maias fa-
milj åka till Sverige för att delta 

Gunilla bläddrar i fotoalbumet och minns resan 
till Kap Verde förra hösten tillsammans med 
dotterns familj och barnbarnet Maia.

”Jag då, vart ska jag ta vägen?”
i en sommarskola i språkträ-
ning enligt Karlstadsmodellen. 
Målsättningen är då att de vuxna 
ska utveckla sig själva inom om-
rådet språk och språkträning 
och få ett program för barnet. 
Till sin hjälp har familjen också 
en blogg där hela Maias nätverk 
kan kommunicera med varandra 
och hålla kontakt. 

Många mor- och farföräld-
rar går kanske och bär på räds-
lor och farhågor vad gäller sitt 
barnbarns framtid. Hur ska det 
gå för mitt barnbarn i framtiden?  
Vem tar hand om honom eller 
henne då de närmaste inte orkar 
mera? Gunilla själv är inte det 
minsta oroad för Maias framtid. 
Hon väntar med iver på reforme-
ringen av lagstiftningen på det 
sociala området, bl.a. om utö-
kad rätt till personlig assistans, 
ska träda i kraft och ser ljust på 
Maias framtid. Gunilla vet med 
sin kunskap att Maia kommer att 
kunna leva ett lyckligt och full-
värdigt liv trots sin funktions-
nedsättning. Maia har dessutom 
haft turen att vara frisk som en 
nötkärna.

Panikångest är ett sätt för vår kropp 
och vår hjärna att säga till oss att ta det 
lugnare. Det säger Camilla Pitkänen från 
Svenska Österbottens anhörigförening 
vid en föreläsning om panikångest i 
Närpes. Ångesten tar sig nästan alltid 
uttryck i fysiska symptom.
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Reportage

Varje elev har sin egen 
plats där man sitter 
och studerar. Studerar 
gör man enligt sitt eget 
schema och i sin egen takt. 
Lärartätheten är hög och 
en lärare har i allmän-
het 5-6 elever i en grupp. 
Det här är verklighet vid 
gymnasiet Kämpeenheten 
i Bålsta utanför Stockholm. 
De elever som studerar på 
enheten har alla en neuro-
psykiatrisk diagnos. En del 
av eleverna bor dessutom 
på skolans egen boendeen-
het på Biskops-Arnö.

kämpeenheten är en del 
av Fridegårdsgymnasiet, 
ett vanligt gymnasium, 

och ligger i Bildningscentrum 
Jan Fridegård i Bålsta. Här 
finns också ett allmänt biblio-
tek och en musikskola. Läraren 
Thomas Winquist tar emot 
mig då jag anländer, och visar 
mig runt i lokalerna. De består 
till största delen av elevernas 
arbetsutrymmen, små bås med 
eget skrivbord och några min-
dre undervisningssalar.

– Alla elever har en egen ar-
betsplats som är kontorsinspi-
rerad. Det är en lugn och stilla 
arbetsmiljö, berättar Winquist.

Eleverna arbetar på sina 
platser och lärarna rör sig runt i 
lokalen. Det speciella med elev-
erna här är alltså att de har en 
neuropsykiatrisk diagnos.

– Det började med Aspergers 
syndrom, men senare har 
spannet vidgats, och nu har vi 
även elever med bland annat 
Tourettes syndrom, OCD och 
social fobi.

Eleverna följer sina egna 
scheman, och har sina egna 
mål. Det kan till exempel vara 
att få ett slutbetyg eller att få 
behörighet för högskolestudier. 
Enheten erbjuder två nationella 
gymnasieprogram, samhällsve-
tarprogrammet och naturpro-
grammet, samt ett individuellt 
program som ger behörighet för 
gymnasiestudier. Kraven är de-
samma på Kämpeenheten som 
på vanliga gymnasier.

– Vi följer Skolverkets mål, och 
vi har samma kunskapskrav som 
till exempel Fridegårdsgymnasiet.

Nöjda elever
Två av de elever som studerar 
på Kämpeenheten är Emelie 
Grann och Alexander Starborg. 
Emelie har redan gått ett par år 
på skolan, medan Alexander bör-
jade i höstas. För Emelies del har 
vägen fram till Kämpeenheten 
varit lång och krånglig. 

– Det här är den bästa skola 
jag gått i, säger hon.

Även Alexander är nöjd med 
skolan.

– Nu har jag hittat min rätta 
plats, säger han.

Vad har ni för mål med 
studierna?

– Mitt mål är att få hela gym-
nasiebetyget, säger Emelie.

– Det är samma för mig, 
säger Alexander.

Den lugna miljön är något de 
uppskattar.

– Här får vi jobba i lugn och 
ro och i vårt eget tempo. Man 
blir accepterad som man är, 
säger Emelie.

– Jag kan koncentrera mig 
bättre än vad jag kunnat förr, 
säger Alexander.

Att de har sina egna arbets-
platser är också viktigt.

– Då får vi ha våra grejor i 
fred och det är ingen som rör 
dem, säger Emelie.

Vad har ni för favoritämnen?
– Italienska och engelska. 

Jag är intresserad av språk, 
säger Emelie.

– Gymnastik och matte är det 
jag gillar bäst, säger Alexander. 

Båda ger också en eloge till 
lärarna.

– De ska ha ett stort tack. De 
bryr sig verkligen om oss, säger 
Emelie.

– De ger inte upp, utan är 
väldigt envisa, säger Alexander.

Växt från år till år
Bakgrunden till Kämpeenheten 
finns i ett medborgarförslag till 
Håbo kommun där Bålsta lig-
ger. Fullmäktige i kommunen 

tog ett beslut om att starta upp 
en verksamhet för elever med 
Aspergers syndrom. Det berät-
tar Susanne Avander, rektor 
vid skolan och den som rekry-
terades för att få igång verksam-
heten. Det var år 2007.

– Jag hade en hel del idéer 
och fick helt fria händer att för-
verkliga dem, berättar hon.

I början var förväntningarna 
inte så stora.

– Man trodde att enheten 
som högst skulle ha 30 elever. 
Det första året började vid med 
sex elever, andra året hade vi 
16 elever och tredje året för-
dubblade vi igen till 40 elever. 
I dag har vi 76 elever och från 
nästa höst nästan 100 elever. 
Fast sedan tror jag inte vi växer 
mera, utan vi ska satsa på att 
skapa stabilitet.

Vad är det som gjort 
Kämpeenheten så framgångsrik?

– Vi tänker annorlunda mot 
det traditionella. Vi är mycket 
tillsammans med eleverna, och 
både äter tillsammans med dem 
och spenderar tid med dem ut-
anför undervisningen.

Samarbetet med hemmen är 
också något man satsar mycket 
på.

– Samverkan med föräldrar-
na är viktig. De kan sina barn. Vi 
måste samverka för att lyckas.

Allt baseras på frivillighet. 
– Det ska vara elevens val 

att komma hit, och det ska ske 
på elevens villkor. Det handlar 
mycket om att bygga förtroende.

Vid utbildningscentret finns 
även en fritidsgård där ungdo-
marna kan hålla till, och det 
ordnas olika aktiviteter för 
dem. Hög lärartäthet, speciella 
arrangemang och varje elev har 
en egen dator. Blir det dyrt?

– Det skulle kosta ännu 
mera om de var hemma. Mer än 
hälften av eleverna skulle sitta 
hemma ifall inte Kämpeenheten 
fanns. Vi använder ganska dyr 
litteratur, men det är inget svinn 
på den eftersom allt förvaras vid 
arbetsplatsen. Mycket av det vi 
använder är också databaserat, 
och kostar inget. 

Kämpeenheten har i dag 
elva egna lärare samt en bete-
endevetare och en studie- och 
yrkesvägledare. I och med att 
en del elever har en svår bak-
grund kan det ibland uppstå 
situationer som kräver en hel 
del av personalen. 

– Alla i personalen måste 
träffa en psykolog varannan 

vecka. Det är ett krav jag infört. 
Det har gjort personalen mer 
observant och det händer färre 
tillbud nu än tidigare.

Naturskönt boende
Förutom lokalerna i bildnings-
centret har Kämpe en boen-
deenhet på ön Biskops-Arnö 
i Mälaren, cirka 20 kilometer 
utanför Bålsta. Även om det 
ännu är tidig vår kan man se 
att det här är en mycket na-
turskön plats. Boendeenheten 
är inrymd i ett hus och består 
av tre separata delar med egen 
ingång. Varje del består av ett 
allrum och varsin lägenhet för 
de boende.

– Vi startade boendet för tre 
år sedan. Då hade vi en elev som 
bodde här, nu har vi tio, berättar 
Richard Landt som är verksam-
hetsansvarig för boendet.

Eleverna bor här från mån-
dag till fredag. Intill boendet 
finns en folkhögskola, och de 
som bor här kan äta frukost och 
middag i folkhögskolans restau-
rang. Livet på boendet följer till 
stora delar ett upplagt schema. 
Varje tisdag har man mystisdag 
då man har någon aktivitet, som 
kan vara bowling, restaurangbe-
sök eller att gå på bio. 

– Rutiner är viktiga för de 
här eleverna. De behöver tid för 
att hinna smälta saker och ting. 
Det fungerar inte att säga att om 
femton minuter ska vi åka och 
bowla som exempel.

Eleverna sköter tvätt och 
städning själva. 

– Målet är att de ska utveck-
las och bli så självständiga som 
möjligt.

Det finns alltid personal 
på plats på boendet de tider 
eleverna vistas här, på kväl-
len två personer och på nat-
ten en. Totalt har boendet fyra 
personal. Richard är också en 
av dem som aktivt jobbar med 
nya elever som är på ingång till 
Kämpe. Det är för det mesta en 
lång process som kräver mycket 
tålamod. Efter vårt möte ska 
han iväg och träffa en flicka i 
Uppsala.

– Det är nästan två timmar i 
bil tur och retur och jag får kan-
ske träffa henne i tio minuter. 
Hon har fått ställa några frågor 
angående skolan och jag kunde 
ha mejlat svaren till henne, men 
jag tror det ger mera att åka och 
träffa henne personligen. 

militärläger med FDuv!
Ett annorlunda läger ordnas i FDUVs regi den 
25–27 maj. Lägret ”Lär känna militärlivet” ger 
dig möjlighet att bekanta dig med beväringar-
nas vardag och med garnisonens verksamhet.

Lägret ordnas av Försvarsutbildningsföreningen i sam-
arbete med FDUV.  På finskt håll har Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiö i samarbete med Försvarsutbildningsfören
ingen ordnat liknande läger sedan år 2007. Lägret hålls 
på Lochteå skjut- och övningsområde nära Karleby. 

Jörgen Härmälä och Kalle Rönnqvist från 
Försvarsutbildningsföreningen fungerar som utbildare. 
Deltagarna får bland annat kvittera ut armékläder, resa 
armétält och övernatta i tältet, marschera på led, kasta 
övningsgranater och vara med om en säkerhetsövning. 
Det blir också en utfärd i armélastbil runt Lochteå 
övningsområde. Utfärden slutar med korvgrillning på 
havsstranden.

Lägret har plats för 12 deltagare och är öppet både 
för män och kvinnor. Deltagarna behöver kunna röra 
sig rätt bra självständigt. Deltagaravgiften är 20 €. I 
den ingår mat, inkvartering, armékläder att ha under 
lägerdagarna samt försäkring. Resekostnaderna står 
deltagarna själva för, men man kan resa till lägret till-
sammans med FDUV:s hjälpledare. Resan sker med all-
männa kommunikationsmedel. Från FDUV kommer tre 
hjälpledare med till lägret.

Du ansöker till lägret genom att fylla i webban-
mälningsblanketten eller genom att skriva ut denna 
anmälningsblankett, fylla i den och faxa den  till (06) 
319 56 58 eller posta den till: FDUV/ Annika Martin, 
Handelsesplanaden 20 A, 65100 Vasa.

Sista anmälningsdag är den 27 april. Närmare infor-
mation ger den regionala koordinatorn i Österbotten: 
Annika Martin tfn (06) 319 5652 eller 050 302 7888, 
e-post: fduv.vasa@fduv.fi.

en skola anpassad efter eleverna

Nu har jag hittat 
min rätta plats"

Noterat

Studerandena Emelie Grann och Alexander Starborg är nöjda med Kämpeenheten och säger att här får 
de vara sig själva. I bakgrunden syns ett par av de arbetsplatser vid vilka eleverna sitter och arbetar.

Text & bild: Tom Sörhannus

Vi tänker annorlunda mot det traditionella, säger Susanne Avander, rektor och den som byggt upp 
Kämpeenheten, om det lyckade konceptet. Tillsammans med personal och elever bygger man det 
hon kallar kämpeandan.

World Autism Awarness Day 
den 2 april
Den 2 april firas World Autism Awareness Day 
som är en världsdag instiftad av FN för att 
uppmärksamma autism och förbättra kunskap, 
utbildning och stöd. Autism drabbar så många 
som 1 av 150 barn.

I Helsingfors firas dagen på Kulturcentrum Caisa till-
sammans med Autism- och Aspergerförbundet. På 
programmet står bland annat musik, rytm, informa-
tion om autism och så visas filmen Autismiriksalla 
Bangladeshista Suomeen som är autismberättelser 
från världen. 

Autism är den snabbast växande allvarliga funk-
tionsnedsättningen i världen fler barn kommer att få 
diagnosen autism i år än diabetes, cancer och AIDS 
tillsammans det inte finns någon medicin eller bot för 
autism men att en tidig diagnos och träning kan hjälpa 
barnets utveckling

Den första Internationella autismdagen firades 2008. 
Initiativet till dagen togs först av Qatar och hennes hög-
het Sheikha Mozah Bint Nasser Al Missned, fru till 
hans höghet Emiren av Qatar. HH Sheikha Mozah 
har gjort mycket för att öka medvetenheten i frågor som 
rör barn med utvecklingsstörningar. Hennes vision och 
initiativ har gett barn med funktionshinder och deras fa-
miljer beredskap både i Arabstaterna och i hela världen.

Noterat
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Text&bild: Sofia Stenlund

Den 17 mars gick Förbundet Finlands Svenska Synskadades andra punkt-
skriftsevenemang under rubriken ”Prova på punktskrift” av stapeln. 
Det är fråga om ett relativt nytt koncept som låter anhöriga till synska-
dade och andra intresserade prova på olika enkla vardagsövningar som 
är relaterade till punktskrift och känselsinnet i allmänhet. 

kom med -projektet
Projektet KOM MED började år 2012 med 
en utomordentligt fin volontärutbildning 
i samarbete med Folkhälsan och Svenska 
Studiecentralen. Volontärbyråns (Sverige) 
’Grundkurs i Volon-tärsamordning’ leddes 
av Marita Klasson och tog upp viktiga teman 
inom volontärsamordning bland annat hur 
man rekryterar, motiverar och behåller vo-
lontärer, samt introducerade nödvändiga do-
kument till exempel volontärpolicy. Kursen 
anpassade sig väldigt bra för våra varierande 
behov, och vi var speciellt glada att så många 
representanter från våra medlemsföreningar 
deltog. Nu är nästa steg att anpassa materia-
let till enskilda föreningar och att formulera 
dokument tillsammans. Vi inom KOM MED 
projektet ser fram emot att stödja detta skede 
samt fundera på konkreta sätt att utveckla 
och stöda den frivilliga verksamheten. Som 
exempel har vi börjat fundera på broschyrer 
och webbsidor för att öka synligheten och 
det är bara början! 

Väncirklar hoppas vi få igång i Närpes 
och Helsingfors under vårens lopp. Före det 
planerar vi en särskild utbildning åt våra nu-
varande samt blivande volontärer. Håll upp 
ögonen för annonser om utbildningar för vo-
lontärer inom april månad på vår webbsida 
och facebooksida! 

Vi behöver varandra! 

Projektledare Leena Pakkanen och volon-
tärsamordnare Johanna Cresswell-Smith 

www.fspc.fi 

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. 
behöver en ny logo! FSS logo behöver fräschas 
upp och därför ordnas det en logotävling för 
allmänheten. Logon bör ha att göra med FSS 
vision, mission och värderingar, närmare in-
formation på www.fss.fi.

I arbetet med utformandet av logon är det 
viktigt att beakta tydliga kontraster, format, 
färger och lättuppfattlighet. Logon kan bestå 
antingen av endast logomärket eller av logo-
märket och förbundets namn/förkortning av 
förbundets namn. Logon ska levereras både i 
färg och i svartvit version. Logon ska kunna 
användas i elektronisk media, i tryckproduk-
ter, både i stort och litet format. Vinnaren be-
lönas med beröm, ära och en rimlig ersättning. 
Vinnaren meddelas personligen och vinna-
rens namn publiceras också i FSS egna medier. 

Skicka ditt bidrag senast den 13.4 2012 
med ämnet ”Logoförslag” till adressen —
info@fss.fi eller på cd-rom-skiva eller USB-
minne till adressen FSS, Parisgränden 2 A 1, 
00550 Helsingfors. Bifoga ditt namn, telefon-
nummer och e-postadress.

Svenska studiecentra-
len har denna vår en 
kampanj för att starta 

e-cirklar. Möjligheterna är 
närmast oändliga, vi har 
identifierat följande koncept, 
som kunde funka för SOS 
Aktuellts läsare:

 – klassiska studiecirklar: 
Starta en studiecirkel som 
diskuterar t.ex. nya böcker 
om funktionshinder. Det går 
bra att avgränsa temat och 
gruppen så att deltagarna 
diskuterar det som ligger 
dem närmast hjärtat.

”När man får göra själv  
minns man bättre!”

Vera Lindqvist och Fanni Hamberg tyckte att själva övningarna 
inte var så hemskt svåra. Här sitter de med alfabetet i punktskrift. 

Jenny-Maria Bergman försöker tyda vad det 
står i punktskrift med hjälp av alfabetet. 
Framför henne står en punktskriftsskrivmaskin.

– Avsikten är att man ska få en aha-upp-
levelse kring känseln och känselsinnet. 
Ofta tänker man inte på känseln som 
aktivt sinne om man har ett synsinne, 
berättar FSS punktskriftsansvarige Tessa 
Bamberg som är en av de aktiva bakom 
evenemanget. 

Idén till ”Prova på punktskrift” föd-
des för något år sedan när man funde-
rade över hur vi kan nå ut till flera syn-
skadade. Det är ett allmänt faktum att det 
i Svenskfinland finns uppskattningsvis 
5000 personer med synskada som inte 
är medlemmar eller har gått med i orga-
niserad synskadeverksamhet. 

– Övningarna ska vara konkreta och 
spegla de situationer där man använder 
känselsinnet i vardagen. Eftersom dagen 
heter Prova på punktskrift ska vi såklart 
också ha något relaterat till det. Eftersom 
det inte uttryckligen är fråga om en kurs 
är det lite mindre fokus på själva punkt-
skriften. Vi har också tagit med den tek-
niska biten på ett hörn för att visa att 
punktskriften följer med sin tid och har 
integrerats i datorvärlden. 

”Roligt att prova själv!”

En handfull intresserade dök upp då 
evenemanget gick av stapeln i Svenska 
Synskadade i mellersta Nylands lokaler 
i Arabiastranden. Besökarna fick på ett 
lättsamt och roligt sätt prova på punkt-
skrift och taktila övningar genom att be-
söka tre olika stationer. Vid stationerna 
satt Sune Huldin, Tessa Bamberg och 
Monica Andersson, och efter avklarat 

uppdrag fick man dricka en 
kopp kaffe och ställa frågor.

 – Man har ju sett punkt-
skrift i olika sammanhang men 
jag visste inte så mycket om hur 
den fungerade, menar Jenny-
Maria och tillägger att alla sta-
tioner var intressanta. 

Hon hittade annon-
sen på dagbokssidorna i 
Hufvudstadsbladet och har 
redan hunnit bekanta sig med 
två stationer där hon fått prova 
på punktskriftsrelaterade öv-
ningar och har en kvar. 

– Nu vet jag lite mera om 
punktskriften, det var roligt 

nyheter

att man själv fick prova på och 
bygga – nu när man fått göra det 
själv så minns man bättre!

”Snabel-a såg konstigt ut”

Två andra besökare var kusiner-
na Vera Lindqvist och Fanni 
Hamberg, 14 och 13 år. De har 
kommit i sällskap av sin farmor 
och mormor Daj-Lis Lindqvist 
som är aktiv medlem i Svenska 
Synskadade i Mellersta Nyland.  
Ibland brukar Daj-Lis också 
berätta om synskadefrågor 
för sina barnbarn men just 
idag fastnade kusinerna för 

punktskriftsdisplayen och 
användningen av dator och 
punktskrift tillsammans. 

- Datorn var spännande! 
Och så såg @-tecknet så kon-
stigt ut, berättar flickorna.

Om du missade tillfället 
och är intresserad av att lära 
dig mer om punktskriften 
kan du anmäla dig till FSS 
punktskriftskurs för seende 
som ordnas den 17 och 24 
april samt den 3 maj. Kursen 
ordnas på kvällstid och inga 
förhandskunskaper behövs. 
Anmäl dig senast den 4 april 
till FSS kansli. 

logotävling

Noterat

Noterat

Noterat

 – bloggcirklar: En eller 
flera bloggare startar en dis-
kussion som kommenteras 
av deltagare, kan med för-
del kopplas till det sociala 
området.

 – intressecirklar som 
diskuterar samhällsfrågor, 
fritidshobbyer eller arbets-
frågor. Varför inte pröva t.ex. 
på en e-cirkel för socialarbe-
tare om stress i arbetet?

 – evenemangscirklar 
som håller igång en diskus-
sion före, under och efter ett 
evenemang, kan t.ex. vara en 

Event på Facebook eller en 
temagrupp i ett seminarium.

Ta kontakt med oss så be-
rättar vi mer om kampanjen. 

Läs mer även via länken: 
www.studiecentralen.fi/
kurser/ecirklar 

Björn Wallén, 
rektor 
Svenska Studiecentralen
bjorn.wallen@studiecentralen.fi

Starta en e-cirkel!

Avsikten är att man ska få en aha-upplevelse 
kring känseln och känselsinnet.”
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Händelsekalendern 2012

Vill du lägga in material på händelsekalendern? Kontakta Daniela Andersson, daniela.andersson@kolumbus.fi, GSM 044 555 4388. 
Deadline för material till nummer 3/2012 är den 8 maj. Tidningen utkommer vecka 20.

Mars
29.3 “Fyra betydelsefulla 
timmar”(4bt ) - träff för stödper-
soner på Vegahuset i Helsingfors, 
Nordenskiöldsgatan 18a.  
Kl. 17.30–19. Meddela om du är på 
väg en dag innan till Sonja  
041 5012531 eller sonja.karnell@4bt.fi

30.3 medieskolning för personal 
inom social- och hälsovårdssek-
torn. Plats: Åbo Akademi i Vasa 
kl.12–16. Föreläsning i att klara av 
kontakter med media, intervjuöv-
ningar framför mikrofon och ka-
mera samt diskussion. Föreläsare är 
PL Ari Nykvist från Åbo Akademi. 
Deltagaravgift 25 euro. Anmälan 
senast 23.3 till kansli@fssf.fi.

31.3–1.4 vi kan -folkdanskurs 
i turun kristillinen Opisto i 
Åbo. Arr: FDUV. Mera info: Jon 
Jakobsson, 09 434 236 16,  
jon.jakobsson@fduv.fi, www.fduv.

April
2.4 Föräldranätverk i mellersta 
och södra österbotten. Föräldrar 
till barn och unga med funk-
tionsnedsättning samlas till träff 
kl.18–20. Arr: FDUV/Styrka genom 
nätverk. Info om platsen: Tina 
Holms, 06 319 56 53,  
tina.holms@fduv.fi, www.fduv.fi

3.4 träff med kårkullas nya regi-
ondirektör inger bjon på FDUV:s 
kansli i Vasa kl. 18.30–21.00.  
Arr: FDUV. Info: Tina Holms,  
06 319 56 53, tina.holms@fduv.fi, 
www.fduv.fi

10.4 Föräldranätverk i raseborg. 
Föräldrar till barn och unga med 
funktionsnedsättning samlas till 
träff kl. 18.30 på Gardebergs hus 
i Karis. Arr: FDUV/Styrka genom 
nätverk. Info: Marita Mäenpää, 
marita.maenpaa@fduv.fi,  
09 434 236 13, www.fduv.fi

11.4 Föreläsning med temat barn 
och unga med nedsatt hörsel 
kl. 17–18. Vilka är konsekven-
serna av en hörselnedsättning? 
Eivor Larpes, Hörselpedagog på 
Speres. Arr: Luckan i huvudstads-
regionen i samarbete med Speres. 
Anmälningar och förfrågningar: 
Zusan Söderström  
zusan.soderstrom@luckan.fi,  
044 2777561.

14.4. Stor barnfest på Annegården 
i Helsingfors kl 12-16. Alla barn, 
oberoende av funktionsnedsätt-
ning, är välkomna. På programmet 
bl.a. Unga teaterns föreställning 

Den fula ankungen, sagostund samt 
verkstäder med musik, dans, teater, 
bildkonst, ordkonst och hantverk. 
Arr: Luckan med samarbetspart-
ners. Mera info:  
www.luckan.fi/helsingfors

16–17.4 Finlands Svenska 
Socialförbunds och Finlands-
svenska vårdares gemen-
samma kongress på Sokos Hotell 
Hamburger Börs i Åbo. Info: 
verksamhetsledare Helsing  
050 553 3685.

17.4, 24.4 & 3.5 punkskriftskurs 
för seende. Avgift: 60 euro, 
inkl. material samt kaffe. Plats: 
Förbundet Finlands Svenska 
Synskadade rf Helsingfors, kl. 
17–20. Kursledare: Tor Hanner och 
Tessa Bamberg. Anmälan: Senast 
den 4 april till Tessa Bamberg,  
09 6962 3024 eller 050 462 3181.

17.4 Föräldranätverk i Åboland. 
Föräldrar till barn och unga med 
funktionsnedsättning samlas till 
träff i Folkhälsanhuset i Pargas.  
Arr: FDUV/Styrka genom nätverk. 
Info: Marita Mäenpää,  
marita.maenpaa@fduv.fi,  
09 434 236 13, www.fduv.fi

21.4 Dramaworkshops, sa-
gor, dans och lek. kl. 13-15. 
Detektivarbete för 9-åringar och 
äldre. Dramalekis för 4-8-åringar 
och 2-3 åringar med eller utan 
vuxen.Samt ”sagotering” för 
0-100-åringar. Och dans i olika 
former. Arr: Föreningen Brage.
Plats: Luckan, Simonsgatan 8, 
Helsingfors. Info: Zusan Söderström 
zusan.soderstrom@luckan.fi,  
044 2777 561.

21.4 Dansgala i närpes på böle 
uF-lokal kl. 18–22. Arr: DUV i Syd-
österbotten. Info: Katarina Källberg, 
050 530 7681 eller Tina Holms,  
06 319 5653, tina.holms@fduv.fi

21–22.4 FSS vårmöte. Förbundet 
Finlands Svenska Synskadade r.f. kallar 
medlemmarna till stadgeenligt vår-
möte på Hotel Waltikka i Valkeakoski. 

23–26.4 ny rehabiliteringskurs - 
egen kraft i fotoform (metoden: 
”kraftgivande fotografering”). 
Kursplats: Pörkenäs lägergård, 
Jakobstad. Målgrupp: unga vuxna 
(20-30 år) med psykisk ohälsa 
från hela Svenskfinland. Krävs inga 
förkunskaper, kameror, printer mm. 
finns. Ansökan senast 23.3. Arr. 
Psykosociala förbundet rf.  med 
stöd av RAY. Info www.fspc.fi eller 
ann-charlott.rastas@fspc.fi,  
06 723 2517

23–26.4 rehabiliteringskurs för 
anhöriga Kursplats: Lemböte 
lägergård, Åland. Ansökan senast 
12.3. Målgrupp: anhöriga till 
personer med psykisk ohälsa. Arr. 
Psykosociala förbundet rf, med stöd 
av RAY. Info www.fspc.fi eller  
ann-charlott.rastas@fspc.fi  
06 7232517. Kursen är avgiftsfri 
inkl. kost/logi och resor.

25.4 Stödgrupp för föräldrar – 
bamsegruppens träff kl. 16.30–
19.30 i Vegahuset, Helsingfors. 
Arr: Bamsegruppen & FDUV. Info: 
Monica Björkell-Ruhl, 045 893 50 44, 
info@bamsegruppen.org,  
www.bamsegruppen.org

26.4 “Fyra betydelsefulla 
timmar”(4bt ) - träff för stödper-
soner på Vegahuset i Helsingfors, 
Nordenskiöldsgatan 18a. Kl. 17.30-
19. Meddela om du är på väg en dag 
innan till Sonja 041 5012531 eller 
sonja.karnell@4bt.fi

Maj
SOS Aktuellt nr 3 utkommer vecka 
20. Deadline för material den 8 
maj. 

5.5 kampanjen 21 kilometer Steg 
för Steg. Halvmaraton i Helsingfors, 
kvällsprogram med konsert och 
diplomutdelning. Arr: Steg för Steg. 
Info: Jonne Tallberg, 
jonne.tallberg@hotmail.com,  
www.stegforsteg.fi

11.5 Friluftsdag och -natt i 
skogen kring kuni vandringsled i 
korsholm. Arr: FDUV.  
Info: Tina Holms, 06 319 56 53, 
tina.holms@fduv.fi, www.fduv.fi

18–21.5 kurs i personlig 
utveckling för personer med 
erfarenhet av psykisk ohälsa. 
Kursplats: Pjukala Folkhögskola, 
Pargas. Ansökan senast 13.4. Arr. 
Psykosociala förbundet rf.  med 
stöd av RAY. Kursen är avgiftsfri, 
inkl. kost, logi och resor. 
Info www.fspc.fi eller  
ann-charlott.rastas@fspc.fi,  
06 7232 517.

19.5 Följ med våren i centrum. 
Natur & Miljö arrangerar utfärd till 
en park och tittar på växt- och djur-
livet kl. 13–15. Start och avslutning 
på Luckan. Passar för barn i alla 
åldrar. Kom ihåg vädertålig klädsel. 
Plats: Luckan, Simonsgatan 8, 
Helsingfors Info: Zusan Söderström 
zusan.soderstrom@luckan.fi  
044 2777 561.

25–27.5 lär känna militärli-
vet. Läger för män och kvin-
nor, hålls på Lochteå skjut- och 
övningsområde nära Karleby. Arr: 
Försvarsutbildningsföreningen i 
samarbete med FDUV. Info: Annika 
Martin, 06 319 56 52,  
fduv.vasa@fduv.fi, www.fduv.fi

31.5 “Fyra betydelsefulla 
timmar”(4bt ) - träff för stödper-
soner på Vegahuset i Helsingfors, 
Nordenskiöldsgatan 18a. Kl. 17.30-
19. Meddela om du är på väg en 
dag innan till Sonja 041 5012531 
eller sonja.karnell@4bt.fi

Juni
4–7.6 ridläger för ungdomar 10-
16 år. Kursplats: Fäbodavägensstall, 
Jakobstad. Målgrupp: ungdomar 
från familjer med psykosociala 
kriser/problematik eller ungdom/
barns som själva har svårighe-
ter. Ansökan senast 27.4. Arr.
Psykosociala förbundet rf. med stöd 
av RAY. Info www.fspc.fi eller  
ann-charlott.rastas@fspc.fi   
06 7232 517. Kursavgift: 70€, inkl. 
kost, logi och resor. 

4–8.6 rehabiliteringskurs i skär-
gården Kursplats; Bergshagen B&B, 
Iniö, Åbolands skärgård. Ansökan 
senast 3.5. Målgrupp: Vuxna perso-
ner med psykosociala funktionshin-
der. Arr.Psykosociala förbundet rf, 
med stöd av RAY. Info www.fspc.fi 
eller ann-charlott.rastas@fspc.fi  
06 7232 517. Kursen är avgiftsfri 
inkl. kost/logi och resor.

4–9.6 tvådelad familjekurs, för 
vuxna med mental ohälsa och 
deras familj. Kursplats; Norrvalla 
RehabCenter, Vörå. 
Del 2: 19–24.11.2012. Sista ansök-
ningsdagen 9.3. Arr. Psykosociala 
förbundet rf. med stöd av FPA. 
Kursen är avgiftsfri, berättigar 
till rehabiliteringspenning under 
kursens gång. Info www.fspc.fi eller  
kontakta ann-charlott.rastas@fspc.fi 
06 7232 517.

8–10.6 FSS friidrottstävlingar 
och bocciaturnering i norrvalla 
och vörå idrottsplan. Festmiddag 
vid Furirbostället i Oravais. Ordnas 
av Förbundet Finlands Svenska 
Synskadade r.f, Vasa svenska 
synskadade r.f. i samarbete med 
Vörå Idrottsförening r.f. Info och 
anmälningar: Tina Dunderfelt på 
FSS centralkansli 09 6962 3020 
eller tina.dunderfelt@fss.fi. Senast 
den 27 april.

11–15.6 FpA-familjekurs för barn 
med Downs syndrom 0–8 år i 
Norrvalla Rehab Center, Vörå. Arr: 
FDUV. Ansökan senast 30.3. Info: 
Monica Avellan, 09 434 236 31,  
monica.avellan@fduv.fi, www.fduv.fi

25–29.6 FpA-familjekurs för barn 
med funktionshinder/utveck-
lingsstörning 2–7 år i Badhotell 
Päiväkumpu i Karislojo. Arr: FDUV. 
Ansökan senast 30.3. Info: Monica 
Avellan, 09 434 236 31,  
monica.avellan@fduv.fi, www.fduv.fi

Augusti
SOS Aktuellt nr 4 utkommer vecka 
34. Deadline för material den 14 
augusti.

11.8 idrottsdag i kronoby. Årets 
finlandssvenska idrottstävling för 
funktionshindrade ordnas på cen-
tralidrottsplanen i Nedervetil. Arr: 
DUV i Karlebynejden och FDUV. 
Info: Jon Jakobsson, 09 434 236 16, 
jon.jakobsson@fduv.fi, www.fduv.fi

25.8–1.9 Semesterresa till 
Solgården i Alicante, Spanien. 
Solgården är ett semesterställe rik-
tat till personer med specialbehov. 
Arr: FDUV. Info: Monica Avellan,  
09 434 236 31, monica.avellan@duv.fi, 
www.fduv.fi

September
13–21.09 rehabiliteringskurs i sö-
dern, Agia marina, kreta, grekland 
Målgrupp: personer med psykisk 
ohälsa, som tidigare har deltagit i 
en rehabiliteringskurs inom FSPC;s 
regi inom landet. Ansökan senast 
1.6. Arr. Psykosociala förbund rf. 
med stöd av RAY, kursavgift; 300€, 
inkl. halv pension, logi och resor. 
Info www.fspc.fi eller  
ann-charlott.rastas@fspc.fi  
06 7232517

10-15.9. rehabiliteringskurs 
höstvildmarksläger Kursplats: 
Nuorisokeskus Oivanki, Kuusamo. 
Ansökan senast 3.8. Målgrupp, 
vuxna personer med psykosociala 
funktionshinder. Arr. Psykosociala 
förbund rf. med stöd av RAY, kurs-
avgift 70€, inkl. kost, logi och resor. 
Info www.fspc.fi eller  
ann-charlott.rastas@fspc.fi  
06 7232517

Oktober
11–14.10 rehabiliteringskurs: 
psyket och hörseln Kursplats 
Härmä rehabiliteringscenter. Info 
www.fspc.fi eller www.horsel.fi  
kontakta ann-charlott.rastas@fspc.fi 
06 7232 517.
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