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DANIELA ANDERSSON

... vi sörjer alla att fantastiska
Mutual Trust-projektet inte
fick fortsatt finansiering.

Persbrandt, Persbrandt…

Jag träffade den berömda svenska skådespelaren och konstnären Mikael Persbrandt i
november ifjol i samband med hans välbesökta vernissage på Hanaholmens Kulturcentrum
i Esbo. Jag antar att de flesta vet vem han är men visste ni att han också är konstnär?

D

et var inte många som visste det innan Hanaholmen-utställningen, om man inte läst
hans biografi förstås eller är ett hängivet fan.
Mikael Persbrandt är en väldigt speciell
person måste jag säga. Jag ”följde med” honom under nästan en hel dag både på pressevenemang,
vernissage och utanför hela kändisrumban. På de olika
evenemangen såg jag honom växla från dryg, kaxig och
nästan odräglig kändis till charmerande och flirtig underhållare som bjöd på sig själv och gav publiken vad den
ville ha. Utanför detta var han en trevlig charmör som
passionerat diskuterade sin konst, allt mellan himmel och
jord och att ”han älskar Helsingfors och så gärna hade
velat gå på Amos Rex men det var stängt”. Efter att hela
rumban var över och det hunnit bli sena kvällen och lokalerna tömts på folk så kröp den fantastiskt ödmjuka
konstnären, en genuint avskalad känslig person fram.
”Trött men lycklig.”
Redan för över ett
år sedan, efter att jag
fått hans biografi till
julklapp och sträckläst den, kontaktade
jag Mikael Persbrandts
agent. Och frågade
om Persbrandt kunde
tänka sig att vara vår
huvudtalare på vårt
nästa Mångfald i Media-seminarium. Hans
livshistoria med fruktansvärt missbruk, diagnosen bipolär
med allt vad det innebär, hur hans använder konsten som
SOSAktuellt

terapiform och mycket annat passar vårt tema som hand
i handske. För att inte tala om hur han tagit sig ur allt
och kanske kan inge hopp till andra. Vad han svarade?
Agenten svarade:
”Tack för din förfrågan. Dessvärre har Mikael Persbrandt
inte möjlighet att medverka som huvudtalare de kommande
åren. På sikt finns det möjlighet, men just nu inte.”
I väntan på det får vi vända blicken utåt igen. Har du
önskemål om vem som du vill se som huvudtalare på vårt
nästa Mångfald i Media-seminarium? Hör av dig!
I detta nummer gläds vi åt att ha Sara Grönvall tillbaka i serien ”Sara träffar”, nyinvalda styrelsemedlemmen i
SAMS, Lars Hedman, på ”Sista ordet” och sist men inte
minst prisrosade Marcus Rosenlund i en krönika om
sin son (sid 16). Välkommen! Jag hoppas vi får läsa mer
av Marcus även i SOS Aktuellt.
Jag vill inte avsluta med tråkigheter men vi sörjer alla
att fantastiska Mutual Trust-projektet inte fick fortsatt
finansiering. Det är synd och skam! Men vi njuter av
Daniel Saarinens ihärdiga arbete ännu till maj och välkomnar er alla till slutseminariet ”Alla räddas” den 20
mars i det nya centrumbiblioteket Ode i Helsingfors.
I väntan på våren (och Persbrandt)!

Daniela Andersson

är chefredaktör och allt möjligt annat.

Vi finns också på Facebook!

PS! Gå in och gilla oss!
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Till en början var allt
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Privatisera stadens lönekontor
En viktig fråga för vårt förbund år 2019 kommer att vara hur vi skall kunna
bevara systemet med personlig assistans, så som det var tänkt från början. För
att underlätta allt det ansvar som arbetsgivarmodellen ställer på oss arbetsgivare
så har vi funktionshindrade i Helsingfors haft rätt att anlita stadens lönekontor.

D

etta ända sedan systemet med personlig assistans prövades för första gången
år 1986. En av de stora fördelarna med
arrangemanget har varit att det har förhindrat allt sådant missbruk som ett
tag hotade att stjälpa hela systemet i Sverige. Ett av
de stora felen med arrangemanget har åter varit det
att löneräkningsprogrammet som är dimensionerat
för stadens cirka 38 000 anställda automatiskt endast skriver ut ett lönekvitto som skickas åt löntagaren. Vi som arbetsgivare blir alltså utan. Följden är
att gränsen mellan arbetsgivare och löneutbetalare
har suddats ut. Till en början var allt detta bara positivt. Lönekontoret svarade hjärtligt på assistenternas
alla frågor och när det behövdes så tipsade kontoret
även oss om sådana brister som det var skäl att rätta
till. Sedan skärptes tonen. Kanske arbetsgivarna och
assistenterna blev för många, eller så saknade de
nya arbetsgivarna helt enkelt den kompetens som
arrangemanget förutsätter. I varje fall så har staden
nu valt att ta på sig en massa sådant ansvar som
egentligen hör till arbetsgivaren. Resultatet är att

det snart inte längre är någon större skillnad mellan
kommunal anställning och personlig assistans enligt
arbetsgivarmodellen.
Eftersom resurserna knappast kommer att öka så
skulle det gagna alla om staden skulle utlokalisera
sin kontroll och löneutbetalning till ett begränsat
antal specialiserade privata bokföringsbyråer. I upphandlingen kunde staden då förutsätta att alla de
kriterier som en transparent fungerande arbetagivarmodell med tillhörande dokumentering förutsätter skulle vara uppfyllda innan lönerna betalas ut.
Detta på ett sätt som till alla delar skulle tillfredsställa stadens revisionsverk. En sådan modell som
lätt kunde flyttas över till Landskapet Nyland efter
reformen skulle gagna alla parter.

SOSAktuellt

Ulf Gustafsson

är verksamhetsledare för
Finlands Svenska Handikappförbund
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MEDARBETARE

INFÖR RIKSDAGSVALET

1/2019

MARCUS ROSENLUND

Hälsningar inför riksdagsvalet i april

i vardagen. Men Victor har gett
min hustru och mig värdefulla
lärdomar om vad som är viktigt
i livet, och visat oss många nya,
oanade aspekter på det här
med att vara människa. Livet
med ett specialbarn tvingar en
att växa som förälder, ofta ganska abrupt, men det är också
ett livslångt äventyr där varje
dag är en unik upptäcktsresa.

!

Istället för att intervjua riksdagsvalskandidater så har SOS Aktuellt denna gång
vänt på steken och bjöd in representanter från alla våra samarbetsförbund och
organisationer att berätta vad DE önskar sig av de kommande riksdagsledamöterna. Det är ju de som jobbat med dessa frågor i många år som vet vad som
behövs. Här är de som svarade!

Frågan:
Det är riksdagsvalstider och löften haglar tätt.
Vilka önskemål har du på kommande riksdagsledamöter?
Om du får bestämma, vilka frågor ska prioriteras och
vilka agendor ska köras igenom så att du och medlemmarna
i ditt förbund hörs och mår bra? Motivera gärna!

Läs Marcus berörande och hoppingivande krönika på sidan 16.

NINA af HÄLLSTRÖM
HÄR KORT OM MEJ SJÄLV
Politices magister från Åbo akademi
jobbar som verksamhetsledare på SAMS
– Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf sedan 2011
är aktiv inom kommunalpolitiken i Esbo
(stadsstyrelsemedlem och fullmäktigemedlem för SFP)
intressen: mänskliga rättigheter,
digitalisering och politik
ogillar: skenhelighet, att vara sen
gillar: humor och ordning
på fritiden: springer och läser nordiska
deckare

!

Läs Ninas upplysande text
om digitalisering på sidan 20.

Foto: Sofia Jernström

Foto: Sofia Jernström

JAG HAR JOBBAT MED ORD
sedan början av 1990-talet.
Huvudsakligen på Svenska
Yle, där jag fortfarande jobbar
som vetenskapsredaktör, men
också med diverse skrivande
för olika tidningar och för min
blogg. Vid sidan av orden är
också bilderna min passion,
jag är en inbiten amatörfotograf
som numera också fotar professionellt.
För drygt tolv år sedan förändrades vårt liv då vår förstfödde, Victor, kom till världen.
Han har en intellektuell funktionsnedsättning, som innebär
större och mindre utmaningar

FDUV
MIKAELA BJÖRKLUND
Ordförande för FDUV

För ett funktionsrätt Finland!
FDUV vill att nästa riksdag tryggar och främjar delaktighet, tillgänglighet och ett gott liv för de mest utsatta. Vi vill
se ett samhälle som bejakar och beaktar mångfald. Vi vill
se ett funktionsrätt Finland, alltså ett Finland som gör rätt
när det kommer till personer med funktionsnedsättning.
Barn med funktionsnedsättning har rätt till en barndom på lika villkor. Familjerna behöver stöd och avgiftsfri
avlastning för att klara sin vardag. Närståendevårdarna
ska få ordentlig lön för sitt arbete.
Alla kan inte tala, men alla har rätt till kommunikation.
Riksdagen behöver garantera rätten till kommunikationshabilitering och öka tillgången på talterapeuter.
Delaktighet förutsätter tillgång till begriplig information. Rätten till information på lätt språk bör tryggas i lag.
Viktiga online-tjänster ska ha lättlästa versioner.

Möjligheten att välja var, hur och med vem man bor
är en mänsklig rättighet. Lagstiftningen bör förnyas så att
nödvändigt livslångt stöd för sårbara grupper, som t.ex.
boendetjänster, kan lämnas utanför offentlig upphandling.
Personer med funktionsnedsättning utgör en resurs på
arbetsmarknaden och alla mår bra av att känna att de behövs. Det bör bli lättare att kombinera arbete och pension
och alla ska ges en skälig ersättning för sitt arbete.
Framtida omorganiseringar inom vård och omsorg får
inte äventyra rätten till tjänster på svenska. Personer med
intellektuell funktionsnedsättning ska få sina tjänster nära
sitt hem.
Läs våra valteser på fduv.fi/riksdagsval och kom med i
kampanjen för ett funktionsrätt Finland!
... fortsätter på följande sida...
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Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf

Finlands Svenska Handikappförbund

OSCAR OHLIS

ULF GUSTAFSSON

I april 2019 infaller riksdagsvalet. FSS vill inför valet upplysa
partierna och dess kandidater
vikten av ett tillgängligt samhälle. Personer med synnedsättning ska ha samma möjligheter
till ett fullständigt liv som den
övriga befolkningen.

Delaktighet och tillgänglighet

– Grundpelaren i samhället och i en demokrati är att
alla ska kunna delta på lika villkor. Det som avgör
möjligheten till delaktighet är tillgängligheten i samhället. Möjligheterna till delaktighet berör alla områden i samhället, som t.ex. offentliga rum, arbetsmarknaden, digitalisering, kultur och skolan. FSS efterlyser
ett bättre helhetstänk i beslutsfattandet, där man inte

enbart utgår från normen, utan också tar i beaktande
olikheter och individuella lösningar i vardagen. Det är
också av stor vikt att synskadade hörs i frågor som berör deras vardag och att de tas med i beslutsfattandet.

Digitalisering och tillgänglig information

– Otillgänglig information är ett vardagligt problem
för många synskadade. Trots de möjligheter digitaliseringen medför finns det fortfarande stora brister i tillgängligheten till information och elektroniska tjänster
för personer med en synnedsättning. FSS efterlyser en
ökad kunskap, i samhället överlag, kring införande av
talsyntes i teknisk utrustning i till exempel kösystem
och bankautomater. En ökad sakkunskap i hur en
webbplats är tillgänglig är också av vikt för att personer med synnedsättning ska kunna ta del av information på lika villkor.

KRAN

Foto: Daniela Andersson

METTE STRAUSS
Verksamhetsledare
KRAN rf

Verksamhetsledare
Finlands Svenska Handikappförbund
Foto:Lasse Keltto

Socialpolitiskt sakkunnig
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
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Vi har rätt att leva
ett självständigt liv
och delta i samhället på
jämlika villkor som alla
andra.

Vi har rätt att göra våra röster hörda.
Inga politiska partier eller institutioner kan uttala sig i frågor som berör oss.

1

Inget om oss utan oss

Vi vet själva vem vi är och vad vi vill. Vi är aktiva
på samhällslivets samtliga delområden. För att kunna fatta egna beslut och fungera som arbetsgivare för
personliga assistenter är det viktigt att vi får det stöd
som vi behöver. Särskilt för våra samiska och teckenspråkiga vänner. Alla har rätt till ett fungerande
vardagsliv.

Detta genom att samhället med lagar och förordningar tryggar vår målgrupp sådana subjektiva rättigheter som gör det möjligt för alla funktionshindrade att få det stöd vi behöver på vårt eget modersmål
för att kunna fatta beslut och leva ett självständigt liv.
Dessa subjektiva krav omfattar även teckenspråkiga
och samer.

Tillsammans är vi starka

Valfrihet och personlig assistans

En viktig förutsättning för att vi skall kunna göra oss
hörda är att vi har tillgång till relevant information,
att vi har en gemensam plattform där vi kan fatta
egna beslut utan yttre inblandning samt att vi håller
ihop och stöder varandra. Vi samarbetar både med
svensk-, två-, tecken- och finskspråkiga organisationer och tar ställning i gemensamma frågor. Ingen
utom vårt eget förbund kan uttala sig i frågor som
gäller vår egen målgrupp.

Den viktigaste stödformen för ett självständigt liv är
valfrihet och personlig assistans. Med valfrihet avses här tillgängliga tjänster och service på en öppen
mångfaldig marknad och med personlig assistans ett
system där en funktionsnedsatt person erhåller stöd
av samhället för att kunna anställa en assistent. Detta
för att assistenten skall kunna hjälpa till med allt sådant som hen skulle sköta själv om vi inte var förhindrade p.g.a. sjukdom eller skada.

SOTE och landskapsreformen

SOTE och landskapsreformen

Förbundet KRAN rf har missbrukare och närstående till
missbrukare som målgrupp. Vi
har upplevt, att många som hör
till dessa grupper, har enorma
problem som en följd av att utkomststödets basdel förflyttades från kommuner till FPA från och med 1.1.2017.
Detta har konkret betytt att varierande lokal praktik
har ersatts av variationer mellan klienter med olika personliga resurser. Till en början har det också
varit problem både med korrekt handläggning och
tillämpning av diskretion, vi har hört om variation
och brister i beslut med negativa följder för kunderna. Detta har tyvärr drabbat de mest utsatta till vilka
våra målgrupper hör.
Vi anser att det för utsatta grupper med svaga resurser vore viktigt med närhet till de institutioner
8

och myndigheter som skall erbjuda servicen. Behovet
av mellanmänsklig kontakt kvarstår, många som levt
länge i missbruk har tyvärr fallit utanför hela digitaliseringen. Resurser finns tyvärr ofta varken till att
ta till sig ny kunskap eller till att betala för dator och
uppkoppling. Mot bakgrund av detta efterlyser vi tillräckliga personresurser hos olika myndigheter för att
stöda missbrukare till att ta de första stapplande stegen mot ett nyktert liv. Tyvärr kan motgångar med
olika myndigheter i värsta fall till och med resultera i
återfall för denna grupp.
Lågtröskelmottagningar kring missbruk där besökarna får vara anonyma bör prioriteras. Vi har här varit
föregångare och öppnat en tvåspråkig mottagning
12.9.2018 i Helsingfors. Detta i samarbete med vårdcentralen i Fiskehamnen. Vi efterlyser fler liknande
mottagningar, också på andra håll i Svenskfinland.

SOSAktuellt

En viktig förutsättning för att vi skall kunna göra oss
hörda är att all expertis och samordning av service och
tjänster på svenska, svenskt teckenspråk eller samiska
utgår från våra personliga behov. En utlokalisering av
sakkunskap och rådgivning till ett bolag för produktion
av service och tjänster skulle innebära ett stöd av ett
monopol som skulle eliminera valfriheten på marknaden.

För att garantera en fri och mångfaldig marknad förespråkar vi att de fem tvåspråkiga landskapen bildar ett
samarbetsområde. Samarbetsavtalet kring vilka tjänster som ett samarbete kring upphandling bör omfatta
fastställs av statsrådet. För att sköta de förvaltningsuppgifter som krävs föreslår vi Landskapet Nyland.
Till stöd för den gemensamma upphandlingen i landskapen föreslår vi ett fristående expertorgan. Till
expertorganets samordnade uppgifter hör att stöda
upphandling av service och sådana svensk- och teckenspråkiga tjänster som organisationsansvaret förutsätter.

3

Vi har rätt till en tryggad utkomst.

Alla bör ha rätt att förbättra sin livskvalitet genom
arbete. Alla stödåtgärder som riktar sig till utsatta
personer bör utformas så att de främjar självständighet och personligt ansvar. Detta gäller inte enbart
lönearbete utan också sådana uppgifter som en funktionshindrad åtar sig för att minska sitt beroende av
samhällets stöd.
... fortsätter på följande sida...
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... fortsättning från sidan 9.

Slopa alla inkomstgränser

För oss är det viktigt att invalidpensionens inkomstgränser slopas. Detsamma gäller alla partiellt arbetsförmögna. I praktiken innebär det att kopplingen
mellan samhällets stöd och förtjänstarbete bör slopas.

Bakgrund

En förutsättning för att man skall få stöd av samhället är att man inte kan försörja sig själv. För att stödet inte skall äventyra förvärvsarbetarnas motivation
anses det vara viktigt att bidraget faller bort så snart
som inkomstnivån börjar närma sig fattigdomsgränsen. Resultatet är en s.k. ”flitfälla”.
Samtidigt som samhällets fattiga, t.ex. ensamförsörjare, pensionärer och studerande sitter fångade i

sina flitfällor så ökar behovet av personer som utför
lågavlönat arbete. D.v.s. just sådant arbete som är en
förutsättning för att funktionsnedsatta och äldre skall
få den hjälp de behöver i framtiden.

Slutsats

Fattigdomsfällorna måste bort. Samhällets stöd är inte
ett inkomstbidrag utan en rättighet. Full sysselsättning
och ökade skatteintäkter är en förutsättning för välfärden.
Kopplingen mellan samhällets stöd och förtjänstarbete måste bort.

SAMS
ANNA CALDÉN

Foto: Lasse Keltto

Ordförande
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
FN konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning bör implementeras i praktiken! Det
betyder att funktionshinderpolitiken ska synas i alla samhällsområden. Många beslut
som fattats under den här regeringsperioden strider direkt mot det som står i FN
konventionen. Konkurrensutsättning av tjänster och
upphandling medför ofta att människor hamnar i
kläm. Självbestämmanderätten får aldrig ignoreras!
Den nya lagen om funktionshinderservice som
avses träda i kraft 1 januari 2021 är mycket efterlängtad. En av de viktigaste målsättningarna med
reformen av speciallagstiftningen är att undanröja
den ojämlikhet som idag finns i funktionshinderservicen i de olika kommunerna. Ännu idag varie-
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rar funktionshinderservicen beroende på var man
bor. Det får inte finnas regionala skillnader i funktionshinderservicen. Alla har rätt till service enligt
behov!
En stor del av personer med funktionsvariationer
blir diskriminerade på arbetsmarknaden. Alla har
rätt till ett samhälle där man respekteras och där
delaktighet tryggas. Personer med funktionsnedsättning ska ses som en resurs och inte som en belastning. Det är viktigt att undanröja hinder och de
negativa attityder som finns i anställning av personer
med funktionsvariationer. Vi ska stöda arbetsgivare
med att anställa personer med funktionsvariationer,
och vi behöver också mer flexibilitet i socialskyddet
så att det lönar sig för alla att arbeta. Alla vinner på
mångfald och jämlikhet!

SOSAktuellt

JURISTEN HAR ORDET

Foto: Sofia Jernström

INFÖR RIKSDAGSVALET

Mikael Bomström

Besvärstillstånd eller inte?
I skrivande stund – januari 2019 – pågår utskottsbehandlingen i riksdagen av
förslaget till funktionshinderservicelag, som kom i september 2018. Lagen är
tänkt att ersätta handikappservicelagen och avses träda i kraft 1.1.2021.
Enligt förslaget ska besvärstillstånd krävas för att
avgöranden från förvaltningsdomstol avseende beslut i frågor som rör subjektiva rättigheter – det vill
säga exempelvis tjänster som personlig assistans och
färdtjänst – ska prövas av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Kravet fanns inte i tidigare lagutkast.
Grundlagsutskottet har tidigare ansett att ett krav
på besvärstillstånd kan höja rättssäkerheten, under
förutsättning att omprövningsförfarandet som föregår domstolsbehandlingen fungerar ändamålsenligt.
Liknande tankar finns i den juridiska litteraturen.
Det har i olika förbunds rådgivningsverksamheter
framkommit att omprövningsförfarandet inte alltid
fungerar som det ska. Exempelvis kan föredraganden i socialnämnden ha påverkat den tidigare handläggningen.
Införandet av ett krav på besvärstillstånd kan
under alla omständigheter på grund av besvärstillståndskriteriernas utformning leda till att felaktiga
avgöranden inte överprövas av HFD, vilket näppeligen höjer rättssäkerheten.
Besvärstillstånd ska enligt lag beviljas endast om
1) det med avseende på lagens tillämpning i andra
liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är av
vikt att ärendet avgörs av [HFD],
2) det finns särskilda skäl för [HFD] att avgöra ären
det på grund av att det i ärendet skett ett uppenbart fel, eller om
3) det finns något annat vägande skäl för att bevilja
besvärstillstånd.
Besvärstillstånd med stöd av punkten 1 kräver att
saken är lämplig att ta upp för att leda domstolarna.
Få fall torde uppfylla detta krav.
Besvärstillstånd meddelas inte med stöd av punkten 2 trots att det i fallet har skett ett fel – det krävs
att felet är uppenbart. För att ett icke uppenbart fel
SOSAktuellt

ska upptäckas torde ofta en regelrätt prövning krävas. Begreppet uppenbart lämnar utrymme för tolkning och ett krav på uppenbarhet är ett högt ställt
krav.
Innebörden av orden vägande skäl i punkten 3
varierar. I den juridiska litteraturen har det anförts
att om saken exempelvis har en särskilt stor ekonomisk eller annan betydelse för den berörde kan
vägande skäl anses föreligga. Tjänster som utgör
subjektiva rättigheter är av synnerligen stor vikt för
den berörde. Det är dock inte troligt att HFD enkom
därför per automatik skulle meddela besvärstillstånd, i så fall vore ju införandet av kravet på besvärstillstånd ett onödigt mellansteg.
HFD motiverar inte beslutet när den inte meddelar besvärstillstånd.
Det finns sammanfattningsvis en risk för att införandet av besvärstillstånd åtminstone i enskilda fall
leder till en försvagning av rättssäkerheten.
SAMS har i sitt utlåtande 16.1.2019 till socialoch hälsovårdsutskottet föreslagit att dagens ordning behålls, d.v.s. att något krav på besvärstillstånd inte ska införas.

Mikael Bomström

Juridiskt ombud, vicehäradshövding
Verksamheten Juridiskt ombud
SAMS – Samarbetsförbundet
kring funktionshinder rf
SAMS tackar Mikael Bomström för hans värdefulla insatser inom intressebevakning och rådgivning.
Mikael har åtagit sig nya professionella utmaningar
som föredragande vid Åbo hovrätt. Marica Nordman som tidigare vikarierat på SAMS har påbörjat
som fast anställd juridiskt ombud sedan 1.2.2019.
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REPORTAGE
BIRGITTA PECK får nålar instuckna
i sina öron av ERIKA BORENIUSKANKKONEN. ”Jag har mått bra
av det och sover bättre. Dessutom
får man träffa andra och umgås
en stund”, säger hon. Fem nålar
sitter i varje öra och de ska sitta
kvar under minst 45 minuter.

SATSNING för att främja
psykisk hälsa bland äldre
Lugn musik hörs i rummet.
En del sitter redan med fem nålar i varje öra.
Andra väntar på sin tur att få dem. Öronakupunktur är en av
flera aktiviteter som äldre på Åland erbjudits att delta i inom
ramen för ett projekt för att främja psykisk hälsa. Många
deltagare har uppskattat de individuella samtalen som också
erbjudits – ”att någon verkligen lyssnar på mig”.
TEXT & FOTO HELENA FORSGÅRD

D

eltagarna droppar in efterhand, hälsar
tyst på varandra och slår sig ner i väntan på att få nålar instuckna i sina öron.
Nålarna ska sitta kvar 40 minuter och
efteråt dricker man te och pratar.
Öronakupunkturen har getts enligt NADA-modellen, som använts i närmare 60 länder för behandling av beroende, sömnsvårigheter, oro och
ångest, och en gång i veckan med uppehåll under
sommar och julhelger. Deltagarna har fått komma
och gå som de vill och några har varit med varenda
gång. Enligt rekommendationen ska man ta minst
tio behandlingar för att få önskad effekt.
– Jag sover bättre och känner mig mer harmonisk, säger Birgitta Peck som deltagit många
gånger.
– Jag har vårdat andra i hela mitt liv, både i jobbet och inom familjen, och sällan eller aldrig tänkt
på mig själv. Jag kände mig helt utmattad när jag
gick i pension. Samtidigt var det ändå jobbigt. Vad
ska jag ta mig till med mig själv – vad ska jag göra
12

nu? Öronakupunkturen har varit bra för mig. Det
har varit skönt och meditativt på samma gång och
det har blivit en speciell energi i rummet, säger en
dam i 65-årsåldern.
Utvärderingen visar också att en del känt en viss
misstro mot nålbehandlingen, men oavsett det
”har samvaron i gruppen med stillsamma musik i
bakgrunden haft en bra effekt”.

Utan kostnad

Över 80 personer nåddes i någon form av hälsoprojektet under de 20 månader som det pågick. Alla
som ville fick delta utan kostnad och information
om projektet fanns bland annat i kommunernas
infoblad, i pensionärsföreningens medlemstidning
och hos anställda inom Ålands hälso- och sjukvård
som kommer i kontakt med den tänkta målgruppen – personer över 65 år med risk för psykisk
... fortsätter på sidan 14.
SOSAktuellt
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ERIKA BORENIUS-KANKKONEN
och ERIKA BOMAN till höger
säger att projektet varit lyckat
och de hoppas på en fortsatt
satsning för att främja psykisk
hälsa bland äldre.

... fortsättning från sidan 12.
ohälsa.
Både enstaka aktiviteter som bussutflykter, föreläsningar och studiebesök har erbjudits liksom
fortlöpande som öronakupunkturen, mindfulness
och samtalsgrupper.
– Jag har också haft individuella samtal då vi gått
igenom personens livssituation och intressen. Sedan har jag försökt skräddarsy ett paket med aktiviteter som kunde passa henne eller honom, säger
Erika Borenius-Kankkonen som varit projektkoordinator och som tidigare arbetat som ergoterapeut inom den psykiatriska öppenvården.

en fin samhörighet i grupperna, tillägger de.
Det har också visat sig att man kan känna sig
ensam och osedd även om man har vänner och
familjemedlemmar omkring sig. Datakörningar,
som Erika Boman gjort av sitt insamlade material,
visar exempelvis att det inte har någon betydelse för
ens känsla av ensamhet om man har barn eller inte.
Många har uppskattat att bli sedda och att ha
en fast aktivitet att gå till. ”Man rycker upp sig och
gör någonting, om man går hemma ensam blir det
ingenting”, som en deltagare uttrycker det i utvärderingen.

Samtal på djupet

En fortsättning?

De utvärderingar, som gjorts av projektet, visar att
många uppskattat de individuella samtalen och
samtalsgrupperna.
– Det finns helt klart ett behov av samtal om
existentiella frågor, av samtal som går djupare än
vanliga kaffebordsdiskussioner. Många har verkligen uppskattat att någon tagit sig tid och lyssnat på
dem, konstaterar Erika Boman, som varit projektledare, och Erika Borenius-Kankkonen.
– Många som deltagit är sökare, de är intresserade av personlig utveckling och har varit öppna för
olika sätt att få mer ro i själen. Det har också lett till

Det finns, konstaterar de ansvariga för projektet, ett behov av en fortsättning i samma stil och
Folkhälsan på Åland har ansökt om medel av PAF,
Ålands penningautomatförening, för att kunna
driva det vidare.
– Det finns redan många aktörer, som erbjuder
olika typer av aktiviteter för äldre, men det vore
bra med en bättre samordning – alla behöver inte
göra lite av allt utan man kunde nischa sig mer.
Det finns också ett behov av en telefontjänst, som
exempelvis bemannas av volontärer, dit äldre, som
känner oro av någon anledning, kan ringa.

FAKTA
ERIKA BOMAN, medicine doktor i omvårdnad och överlärare vid Högskolan på Åland,
har forskat i äldres upplevelse av sin hälsa och
sitt välbefinnande. I forskningen ingick både
djupintervjuer med äldre och enkäter med
kvinnor och män över 65 år.
Fokus i forskningen var att se individens
inre styrka som en hälsoresurs, att man kan
uppleva välbefinnande trots sjukdom och
motgångar i livet om man har en god portion
av inre styrka som bland annat handlar om
delaktighet, samhörighet och engagemang
men även om att vara förankrad i sig själv, att
ha självkänsla och vara ödmjuk inför den förändrade livssituation som åldrandet innebär.
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Forskningen visade att de äldre på Åland
har bra förutsättningar för ett gott åldrande
men ett resultat pekade åt ett annat håll – en
relativt hög andel som lider av psykisk ohälsa.
En av tio uppgav att de känner sig nedstämda,
en av tio att de lider av ensamhet.
I april 2017 drogs ett projekt i gång som en
konkret uppföljning av Erika Bomans forskningsresultat. Projektet, som gått ut på att främja
psykisk hälsa bland äldre på Åland, bekostades
med 90 000 euro av Ålands landskapsregering,
och en projektkoordinator, Erika BoreniusKankkonen, anställdes. Projektet avslutades
den 31 december 2018.
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KRÖNIKA
Bilden till vänster:
Som liten hade VICTOR
för vana att gå omkring
och krama folk på måfå
då vi var på stan. Som här,
under en resa till Rom 2008.

M
En riktigt
SPECIELLT HÄRLIG
				 LITEN KILLE

TEXT & FOTO
MARCUS ROSENLUND

Under årens lopp har jag hunnit skriva
en och annan kolumn och diverse blogginlägg om livet som förälder till en
pojke med en intellektuell funktionsnedsättning. Skrivandet är väl en sorts
terapi för mig. Det är inte alltid lätt,
livet som förälder till ett specialbarn.
Skrivandet hjälper mig strukturera
tankarna. Man ser saker och ting
klarare när man sätter ned dem i ord.
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en ibland känns det som att det
lätt blir för mycket fokus på vardagens små och större problem.
När det skulle finnas så mycket
positivt och glatt att skriva om.
För glädjeämnen saknas minsann inte med vår
kära Victor.
Victor, tolv år, är nämligen ett specialbarn i ordets verkliga, och allra bästa bemärkelse. Han är
helt unik, det finns ingen annan som han i hela,
vida världen. Jag tänkte för omväxlings skull utnyttja mitt spaltutrymme här till att prisa några
av de fina egenskaper som gör vår Victor speciell.
Victor är speciellt hjärtlig. Han har ett leende som smälter det mest djupfrysta, hårda hjärta.
Som liten hade han för vana att gå omkring och
krama folk på måfå då vi var ute på stan, på ett
kafé eller liknande. Det var en och annan kinesisk
turist som trodde att de blev kramade av en tvättäkta liten kerub med sina gyllene lockar och stora,
djupblå ögon. Och det blev de ju. Och kamerorna
klickade.
Victor är speciellt bra på att minnas saker.
Han tycks ha ett fullkomligt fotografiskt minne. En dag innan jul, i värsta julruschen, glömde
jag var jag hade lämnat bilen i köpcentret Sellos
enorma P-hall. Vi hade bråttom hem och jag insåg
med ens att vi kommer att få gå omkring och leta
efter bilen hela kvällen.
Jag drog en djup suck och konstaterade att vi
nog sitter fast här ett tag för pappa minns inte var
jag lämnade bilen. Utan att ens blinka eller tänka
efter sade Victor “G”.
Vaddå “G” sade jag, men insåg i samma ögonblick vad han menade. Sektion G. Och minsann
om vi inte hittar bilen exakt där, intill en skylt med
bokstaven G på.
Må så vara att Victor för det mesta inte har
någon aning om vilken veckodag det är – tiden
som koncept verkar fullkomligt främmande för
honom – men han har en sablars skarp koll på var
han är. Om det sedan är den verkliga världen eller den virtuella. Victor är fullkomligt suverän på
dataspel.
Victor är speciellt avspänd när det kommer till
avtalade tider. Som trollkarlen Gandalf från Sagan
om ringen beskriver sig själv: “En trollkal är aldrig sen. Han är heller aldrig tidig. Faktum är att
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han alltid kommer precis när han tänkt sig.” Det
här gäller i allra högsta grad även för vår Victor.
Victor känner överhuvudtaget inte till begreppet brådska. Det är absolut bortkastad möda att
försöka jäkta på honom, till exempel till skoltaxin om morgnarna. Han går dit han ska i den takt
som passar honom, aldrig sent, aldrig tidigt, alltid
precis när han tänkt sig.
Om resten av samhället vore mer som han så
skulle vi alla vara mycket lyckligare, har jag på
känn.
Victor är speciellt glad åt att få gå till skolan.
Han klagar så gott som aldrig, han ser alltid fram
emot att komma till skolan och träffa alla sina vänner. Läxorna är sedan ett annat sak. Men å andra
sidan, vilket barn gillar läxor?
Victor är speciellt medveten om sin situation.
För flera år sedan, då jag satt och läste en artikel om
hjärnforskning, illustrerad med en bild av en hjärna, kom Victor till mig och såg vad jag läste, och
sade lite sorgset: “pappa, jag har en dålig hjärna.”
Nej, sade jag, efter en stunds gapande. Det har
du inte! Tro aldrig det!
Victors hjärna må inte fungera riktigt som alla
andras hjärnor, men – och det försökte jag efter
bästa förmåga förklara för honom – den är inte
dålig. Faktum är att den är allt annat än dålig.
Inte bara Victor är speciell. Varje dag som vi
tillbringar i hans sällskap är också speciell. Just för
att livet med honom är en ständig upptäcktsresa.
Victor upphör aldrig med att överraska oss. Han
är smart och klok på sitt eget speciella vis, han
är rolig, han är den snällaste och mest hjärtliga
människa som du kan föreställa dig. Klart att han
har dåliga dagar också, men det är en annan story
som jag har berättat förr.
Och han älskar skräckfilmer och zombieserier,
precis som sin pappa. Hans mamma och lillebror
gömmer sig bakom en kudde, men Victor och jag,
vi bara diggar.
Och han är inte det minsta rädd för vaccinsprutor och blodprover. Han bara tittar fascinerat
på när de kör in nålen i armen på honom.
Han är… nä, vet ni, nu får jag lov att avsluta den
här texten, annars tar den aldrig slut. Låt oss bara
säga som så att Victor är alldeles härligt speciell.
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DANIELS
HÖRNA

Genom
svårigheter
mot stjärnorna

Räddningspersonal
pratar med ett barn
med psykiskt funktionshinder.

I december fick vi beskedet att Mutual Trust-projektet mellan funktionshindrade, räddningsmyndigheter och trafikidkare tar slut. Finlands Svenska
Handikappförbunds projekt, som började i april, har snart hållit på i tre år och
har varit synnerligen framgångsrikt. Det var därför jag som projektkoordinator
tyckte att projektet borde förändras till ett fortlöpande säkerhetssamarbete.
STEA tyckte annorlunda och dörrarna till räddningsmyndigheterna och trafikidkarna riskerar nu att stängas. Jag är väldigt besviken.

M
Illustrationerna är ritade av Stina Ericsson.

Två personer evakuerar
en person i rullstol.

En polis leder en synskadad person bort från
olycksplatsen.
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utual Trust-projektet är numera ett nätverk av 15 funktionshinderorganisationer,
nio räddningsmyndigheter och fem trafikidkare. Vi har deltagit i tio olika räddningsövningar med hundratals deltagare.
Den största övningen ägde rum på Helsingfors-Vanda
flygplats våren 2018. Vi har övat med viktiga myndigheter som Gränsbevakningsväsendet och Helsingfors
räddningsverk och stora företag som Finnair, Viking
Line och VR. Personal av olika slag har lärt sig hur man
bemöter och räddar personer med olika funktionshinder – deltagarna har påpekat hur mycket nytt de ha lärt
sig och hur viktigt det är att samarbetet fortsätter. Detsamma gäller våra fina frivilliga övningsdeltagare från
funktionshinderorganisationerna. Utan dem hade projektet inte lyckats. Jag är oerhört tacksam till alla er som
deltagit i samarbetet.
Projektet tar officiellt slut i maj men före det håller vi
seminariet Alla räddas den 20 mars i det nya Centrumbiblioteket Ode i Helsingfors. Det handlar om ett slutseminarium där personer med funktionshinder, räddningsmyndigheter och trafikidkare berättar om sina erfarenheter
från projektet och om hur vi nu ska gå vidare. Där presenteras också Mutual Trusts räddningsmaterial hur man
bemöter och räddar personer med olika funktionshinder.
Inrikesminister Kai Mykkänen öppnar seminariet. Ni är
alla hjärtligt välkomna!
För mig har projektet varit mycket givande om än
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tidvis ensamt och stressigt. Då jag började som projektkoordinator i april 2016 började jag nästan från noll: jag
hade inte ens ett arbetsrum. Det hittade jag till all tur på
SOSTE. Utan stödet från arbetsgemenskapen där hade
jag inte orkat genom de personliga motgångar som mött
mig under projektets gång. Suuri kiitos teille sostelaisille
– olette kullan arvoisia!
Projektet har tagit mig från Mariehamn till Villmanstrand och från Porkala till Levi. Det har varit en ära
att lära känna nya människor och orter i hela Finland. Jag
har också fått en ny vän i Toni Ainamo som jobbade för
projektet i 1,5 år. Hans BMW tog oss till många intressanta ställen och vi hade alltid lika roligt tillsammans. Jag
vill också rikta ett tack till min chef Ulf Gustafsson – jag
kommer att sakna våra filosofiska torsdagsträffar.
Trots att projektet nu tar slut hoppas jag att samarbetet
mellan funktionshindrade, räddningsmyndigheter och
trafikidkare kommer att fortsätta. Jag tror att vi övertygade alla andra förutom vår finansiär – men det kommer
nya ansökningar och nya möjligheter. Oberoende av var
jag själv arbetar i framtiden kommer jag att delta i debatten och verka för att alla räddas.
“Per aspera ad astra” – genom svårigheter mot stjärnorna.

Daniel Saarinen

Projektkoordinator, Mutual Trust
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TANKAR OM
DIGITALISERINGEN

DIGITALISERING

utan även vid olika språkliga verkligheter. I vissa fall
kan översättningar från finska till svenska vara missvisande och till och med ge fel information om en
tjänst. De svenskspråkiga servicekedjorna måste beaktas i översättningarna så att det blir rätt!
Lättläst text gagnar många. Lättäst är en version av
standardsvenska där man modifierar innehållet, ordförrådet och strukturen så att texten blir läsligare och
lättare att förstå. Personer med neurobiologiska orsaker och försvagade språkkunskaper har nytta av lättläst. Antalet personer som kan ha nytta av lättläst är
växande och i med den föråldrande befolkningen och
ökad invandring.

på GOTT och ONT
Digitaliseringen är här för att stanna – på gott och ont. Många
är glada och nöjda och minns inte tiden utan digitala lösningar.
Det digitala finns i vardagen utan att vi ens märker det. De
flesta använder dator och smarttelefon, vi beställer varor och
tjänster från nätbutiker, tittar på TV, betalar räkningar i nätbanken och håller digitalt kontakt med vänner och släktingar.
Listan kunde göras hur lång som helst.

Alla olika – inga standardanvändare

Olika användare har olika utmaningar. Homogena
välavgränsade användargrupper finns inte. Användare
med olika behov och bakgrund måste tas med då digitala tjänster och apparater planeras. Det är det enda
sättet att få med olika synvinklar.
Personer med funktionsnedsättning kan möta
svårigheter i att utnyttja digitala tjänster. Den här
gruppen är heterogen och består av människor som
20

De ekonomiska förutsättningarna kan även utgöra
ett hinder för användningen av digitala tjänster. Alla
har inte råd att skaffa digitala apparater och anslutningar. Alla de som inte har råd har kanske inte heller
möjlighet att besöka bibliotek, där det är gratis att använda till exempel datorn. Att skaffa sig en interneteller telefonanslutning är inte lätt. Att jämföra olika

har varierande kunskaper och olika behov. Då funktionsnedsättningen kombineras med en otillgänglig
miljö uppstår ett hinder. Det kan handla om att det
inte finns lämpliga hjälpmedel eller att de inte passar
ihop med den digitala apparaten eller programmet.
Avsaknaden av lättlästa versioner kan likaväl bli ett
verkligt hinder.
Det finns en stor grupp äldre personer som inte
under sin tid i arbetslivet har använt it-teknologi.
Under den här tiden utvecklades teknologin enormt.
Enligt statistikcentralen finns det ungefär 500 000
över 65-åringar som inte alls använder informationsteknologi. Dessutom behöver flera äldre lite stöd och
hjälp med digitala tjänster och apparater.
Ungdomar har det lätt att hantera digitala apparater och applikationer. Användningen av sociala
medier och underhållningstjänster är vardagsmat för
de unga. Då det gäller att hitta och använda digitala
tjänster som myndigheterna erbjuder blir det svårare. Den unga kanske inte känner till terminologi
eller tjänster som myndigheter erbjuder.

Språk ger tillgänglighet

Språket har betydelse – också då det gäller digitala
tjänster. Saknaden av svenska versioner kan bli ett
hinder och utesluta användare som har svenska som
modersmål. I de digitala lösningarna bör man fästa
uppmärksamhet inte bara vid direkta översättningar
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digitala apparater och priser, utan specialkunnande är
ofta svårt. Frågan är: Hur ska samhället garantera en
jämlik tillgång till de digitala tjänsterna?

Viktigt att förstå

Att man kan apparaterna och hittar till rätt sida garanterar inte tillgänglighet. Innehållet i de digitala
tjänsterna måste vara lättfattligt och förståeligt. Såväl
företag, organisationer som statsmakten bör se till att
de tjänster som produceras är begripliga för alla. Det
här är en fråga som inte i större grad har lyfts fram i
diskussionen kring digital tillgänglighet.
Det finns ingen standardanvändare av digitala
apparater eller tjänster. Vi är alla olika! Vi måste se
till att alla människor får kunskaper av och tillgång
till att använda digitala tjänster. Det är i allas intresse
att så många som möjligt kan och förmår. Jag tycker att statsmakten har ett ansvar, speciellt med tanke
på att all kommunikation till medborgarna ska digitaliseras. Företagen och organisationerna måste också
involveras i att förebygga digital marginalisering. Alla
åtgärder måste vidtas för att avverka befintliga hinder.
Digitaliseringen ska möjliggöra delaktighet för alla
och envar.

Nina af Hällström

Verksamhetsledare för SAMS
– Samarbetsförbundet kring funktionshinder
Medlem i Digi Arkeen-delegationen

Foto: Sofia Jernström

D

igitaliseringen har kraftigt förändrat våra
verksamhetssätt inom många samhällsområden. Den har både förenklat och
försnabbat processer, vilket i bästa fall
gjort livet lättare. Trots att den digitala utvecklingen i stort har varit positiv så förekommer det
utmaningar. Det finns flera människor som känner sig
utanför och som inte har kunnat dra nytta av digitaliseringen. Det handlar om människor som inte kan,
inte förmår, inte vågar eller inte har råd att använda
sig av digitala apparater och tjänster. Begränsningarna
kan bero på hälsa, kunskaper, ålder, funktionsnedsättning, språk eller attityd.
Vi måste vara medvetna om de här utmaningarna
och ta dem på allvar. Det behövs stödåtgärder för att
alla ska hänga med. Utanförskapet kan leda till ensamhet och marginalisering. Marginaliseringen kostar
dyrt såväl för individen som för samhället.

Ekonomin försvårar

Personer med funktionsnedsättning
kan möta svårigheter i att utnyttja
digitala tjänster. Foto: Daniela Andersson
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TANKESTÄLLAREN

THOMAS ROSENBERG

HE 310/2018 vp

En obegriplig rubrik, om man inte är jurist, förstås. Och dessutom på finska.
Men själva saken är viktig för oss alla. Och speciellt viktig att känna till för
personalen inom social- och hälsovården.
Rubriken (på svenska RP 310/2018 rd) står för
regeringens proposition till ny lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster, avgiven till riksdagen på Luciadagen i fjol, 13.12.2018. Ett viktigt
aktstycke som råkat helt i skymundan på grund av
det hallå som inför valet uppstått kring vårdreformen och missförhållandena inom äldreomsorgen.

Klienterna blir kunder

Jag ska här i korthet försöka ange vad det handlar
om. Men först några ord om terminologin. Typiskt för vår tid har man frångått nyckelbegreppen
i den nuvarande lagen (1992/734), där man talar
om klientavgifter inom social- och hälsovården.
Klienterna har alltså blivit kunder, medan vården
blivit tjänster.
Men sedan? Vad är det som ska förändras från
år 2021, då den nya lagen är tänkt att träda i kraft?
Det är ju inga bagateller det handlar om utan berör
alla de avgifter vi som medborgare betalar för de
tjänster vi utnyttjar inom det offentliga.

Krångligt att ansöka

En av orsakerna till att många drar sig för att ansöka om nedsatta avgifter, eller avgiftsfrihet, är
22

att förfarandet är så krångligt. De hänvisningar
till olika paragrafer i lag och förordning som
finns i beslutstexten är till föga hjälp. I de flesta
kommuner saknas färdiga formulär för ändamålet,
och man bör därför göra en fritt formulerad ansökan, vilket för de flesta är alldeles för invecklat.
Dessutom är det jobbigt att göra en skriftlig utredning om inkomster och utgifter, sjukvårdsutgifter,
boendekostnader, eventuella lån etc., speciellt om
man befinner sig i en akut kris.
Ett annat exempel gäller hemvården, dvs. all
den vård man enligt lag får i hemmet, inklusive
hemsjukvård, och många kämpar därför med att
klara av att betala avgifterna. Även om man kan
ansöka om utkomststöd är normerna såpass snävt
tilltagna, och ansökningsprocessen så krånglig, att
många inte mäktar med det.

Sjukhusavgifterna

De kommunala poliklinik- och sjukvårdsavgifterna har ett avgiftstak som gäller per kalenderår.
Enligt nuvarande lag betalar man på de kommunala hälsocentralerna högst tre poliklinikavgifter
per kalenderår, men man beslöt exempelvis i Helsingfors redan för några år att införa avgiftsfria
SOSAktuellt

pkl-besök. Avsikten var att avgifterna inte ska
hindra folk att söka sig till vård.
HUS’ styrelse (Helsingfors universitetssjukhus)
beslöt senaste år att avgiftstaket också 2019 är detsamma som tidigare, 683 euro per kalenderår. För
låginkomsttagare kan också detta vara för mycket.
Ett vårddygn kostar till en början nästan 50 euro,
men då klienten har nått avgiftstaket och beviljas
ett s.k. frikort kostar vårddygnet 17,90 euro. Det
här blir fort dyrt för bland annat kroniskt sjuka
personer, som är i behov av kontinuerlig vård på en
bäddavdelning. Många av dem känner inte heller
till att de enligt gällande lagstiftning har rätt att ansöka om nedsatt eller avgiftsfri vård, på grund av
nedsatt betalningsförmåga.

Vad är det som ska
förändras från år 2021,
då den nya lagen är
tänkt att träda i kraft?

Vad blir bättre
av den nya lagen?

Kommunal tandvård

Att sköta sina tänder är dyrt. Trots att avgifterna är
lagstadgade är tandvårdsavgifterna höga, speciellt
för personer med låga inkomster, och alltfler lämnar därför sina tänder oskötta. I den nuvarande
lagstiftningen ingår tandvårdskostnaderna inte i
avgiftstaket. En låginkomsttagare som t.ex. ska opereras, och därför måste ha tänderna skötta, kan ansöka om betalningsförbindelse för tandvårdskostnaderna, via fpa:s grundläggande utkomststöd.
Men det känns för många krångligt, vilket leder till
att datum för operationen skjuts upp.

Det finns utan tvekan också sådant som blir bättre. En av de viktigaste är att myndigheterna blir
skyldiga att följa upp de kommunala sjukhus- och
pkl-avgifternas avgiftstak. I dag ligger ansvaret hos
klienten. Om man inte meddelar t.ex. HUS att man
har skötts på ett annat kommunalt sjukhus, t.ex. i
Rovaniemi, kan det stå en dyrt. När avgiftstaket på
HUS är nått (683 euro) får man i dag ett skriftligt
meddelande om det, men man meddelas också att
man har en skyldighet att informera HUS om man
får kommunal sjukvård på annan ort. Många läser
aldrig detta, och att kontinuerligt följa upp sina
egna avgifter är för sjuka personer ofta svårt.
Enligt det nya förslaget sker uppföljningen under en 12 månaders period, fr.o.m. det första sjukvårdsbesöket, och inte kalenderårsvis som nu. Det
nuvarande systemet har varit orättvist t.ex. för den
som insjuknar på hösten, med stora sjukvårdskostnader som följd. Om man kring årsskiftet behöver
dygnet runt-vård på en bäddavdelning kan man
alltså i värsta fall bli tvungen att betala 2 x 683 euro.
De olika klientavgifterna, som för många låginkomsttagare är för höga, är i det nya lagförslaget
fortfarande på samma nivå.

Andra kommunala tjänster

Hög tid att påverka!

Om man har sina barn i kommunal dagvård, eller i privat daghem vars tjänster kommunen köper,
bestäms avgiften av kommunen. Nivån bestäms
bland annat utgående från familjestorlek och föräldrarnas sammanlagda bruttoinkomster. Men det
har visat sig att många inte känner till att de också
enligt nuvarande lag kan ansöka om nedsatt avgift,
eller avgiftsfri vård, t.ex. om någon av föräldrarna insjuknar, eller om familjens socioekonomiska
ställning av andra orsaker försvagats. Samma möjlighet finns också ifråga om den kommunala eftermiddagsvården för barn.
Ett av problemen med avgifterna är att de inte
baserar sig på familjens faktiska nettoinkomster.
Man tar t.ex. inte i beaktande en insjuknad förälders ökade utgifter med anledning av sin sjukdom,
eller barnens hobbyutgifter, t.ex. för fotboll eller
ishockey, eller ett ökat behov av eftermiddagsvård.
SOSAktuellt

Lagförslaget behandlas som bäst i riksdagens
social- och hälsovårdsutskott, och det är därför
viktigt att nu påverka behandlingen, t.ex. genom
att kontakta de politiker som sitter i utskottet.
Det står givetvis var och en fritt att kontakta dem
man har mest förtroende för, men det kan noteras
att den enda svenskspråkiga medlemmen i utskottet är Veronica Rehn-Kivi (SFP).
Den som vill bekanta sig med själva lagförslaget,
och dess motiveringar kan kolla på länken
https://www.edilex.fi/he/sv20180310.pdf

Thomas Rosenberg

är sociolog,
koordinator för bl.a. Tidskrifts-projektet,
kommunpolitiker i Lovisa samt skriftställare.
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Med LUCIA i tretton år
Att bli arbetslös i övre medelåldern kan för någon bli en katastrof. När Babbe och Bengt
Ölander blev uppsagda från sina jobb, började en ny fas i deras vardag när de båda
gick med i frivilligarbete. Den satsningen har de inte ångrat för den har gett så mycket
meningsfull sysselsättning och gemenskap.

TEXT & FOTO CHRISTINA LÅNG

E

n knapp vecka före jul har Folkhälsan i Borgå bjudit in olika grupper till sin nya fräscha
träffpunkt, Kvartersklubben. Den mycket gråa
dagen lyses upp av lucias besök. Medan lucia
och tärnorna klär om sig berättar Gun-Britt
Johansson att hon brukar delta i en grupp, som riktar sig
till ensamboende personer.
– Den gruppen samlas en gång i veckan och jag deltar
så ofta jag hinner, säger Gun-Britt.
Lucias besök löper perfekt under luciamamman Babbe
Ölanders uppsikt. Hon utstrålar värme och trygghet och
många tärnor känner henne sen tidigare.
– Till min uppgift hör att se till att all rekvisita är med;
det skall vara tillräckligt många ljus, både elektriska och
stearinljus för kronan och för tärnornas kransar och
manschetter. Alla klänningar skall vara i skick, berättar
Babbe.
Vi får veta alla platser på förhand. I år har det också
varit flera finskspråkiga som vill ha lucia på besök. Varje gång skall det vara minst sex tärnor, som sjunger i tre
olika stämmor, för att sången skall bli lyckad. Vi har en
luciabil till förfogande, där det ryms nio personer. Alla
tärnor (detta år 23) deltar vid kröningen och andra större
tillställningar. Lucia blir alltid hämtad från sitt hem. Det
är otroligt stressigt att hålla tidtabellerna. Uppdraget betyder långa dagar med tidiga morgnar och sena kvällar. Alla
skall också hinna äta. Med i bilen finns alltid mellanmål
och dricka.
För att allt skall fungera enligt planerna kommunicerar
man bland annat via en WhatsApp-grupp. Tärnorna har
sångövningar med körledaren Jannike Sandström varje
vecka under hösten och den nyvalda lucian ansluter sig
omedelbart till övningarna. Många av tärnorna återkommer år efter år.
24

Digert program

Lucia med följe hade gjort ett besök redan före hon kom
till Kvartersklubben i Borgå. Därifrån åkte hon till två
äldreboenden i Sibbo. På Elsie i Nickby fanns också flera
som bor på Åbackens boende, ett hem för personer med
funktionsnedsättningar. I Nickby besöktes också Aarrekoti, som är nytt servicehem för funktionsnedsatta. På
programmet fanns ännu besöket på Utterbäck, ett boende
och med verksamhet för olika funktionsnedsatta. Det ligger cirka två mil söder om Borgå.
– Där hålls samlingen i kyrkan. Det är stämningsfullt,
men man kommer inte i direkt kontakt med dem som bor
där, konstaterar paret Ölander när vi träffas efter att luciauppdraget är slut för i år.
På vissa platser måste man vara beredd att ge mera tid.
En sådan är Skolan för synskadade.
– De är underbara barn som vill prata och känna på
kläder och smycken. Lucias krona och hennes halssmycke
är populära. Någon annan vill veta mera om bilen. Där
måste man bara göra skillnad, tycker Bengt.
Både Babbe och Bengt har lärt sig att genast berätta
vad de heter och ger sig tid att småprata med eleverna. De
tycker att atmosfären var speciell medan skolan fanns i ett
eget hus i Eira i Helsingfors. Lite av stämningen fanns kvar
i lokalen i Arabiastranden. Tyvärr har den lite försvunnit
i de nya utrymmen i Brunakärr, där man är tillsammans
med de finskspråkiga eleverna.

Tians julfest

Ett annat ställe de lyfter fram är TIAN, De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland, lokal i Hagnäs. Den brukar lucia besöka när föreningen firar julfest. Där får man
genast respons. Deltagarna är de mest spontana, kramgoda och ivriga att berätta vad de tycker. Fint att de kan
SOSAktuellt

Luciamamma BABBE
ÖLANDER med Finlands
lucia ELIN QVIST på
Kvartersklubben i Borgå.

visa känslor.
– Det värmde att en av flickorna kände igen mig och
hälsade när vi möttes i kyrkan i Grankulla, myser Bengt.
– Som luciamamma är det viktigt att vara lyhörd. Jag
brukar förbereda flickorna på hurudant ställe vi är på
väg till och vilka slags människor där kan finnas, berättar Babbe.
– Ja, det kan bli starka upplevelser som ibland kan vara
skrämmande, fyller Bengt i. Sådana är till exempel sjukhus där det ligger personer i sitt slutskede.
Både Babbe och Bengt anser att det är bra om någon på
stället kan berätta sakligt om situationen. På Tölö sjukhus
har en präst ställt upp och på ett positivt sätt konstaterat
att de flesta patienterna blir friska. Båda tycker att det är
en styrka att visa känslor och de uppskattar att flickorna är
duktiga på att stöda och trösta varandra.
Efter tretton år är Ölanders nu på väg att lämna Luciauppdraget. De berömmer samarbetet med de andra Luciamammorna och -papporna. Tillsammans är de ett superSOSAktuellt

gäng. Speciellt mycket har de uppskattat kröningen i
Domkyrkan och de har fått besöka massor av fina ställen
med härliga mänskor. Och de är överens med årets lucia
Elin Qvist, som också tycker att det är de små mötena
med nära kontakter som berör mest. Hon skulle gärna
haft mera tid att hinna ta någon i hand och växla några
ord.
Årets lucia Elin Qvist från Grankulla med följe har gjort
drygt 100 besök i Svenskfinland. Den som önskar få besök
skall kontakta Folkhälsan, som gör upp schemat. För att bli
tärna skall man ha fyllt sexton år. Flickorna får provsjunga
för körledaren Jannike Sandström. Merparten av tärnorna
kommer på nytt.
Luciamammorna och –papporna är vuxna som följer med
Lucia och hennes följe när de åker runt i landet kring julen
och hjälper till där det behövs. Luciabilen bjuder Veho på.
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Grupper ger GEMENSKAP
Vi är många: föräldrar, syskon och andra vuxna som tar hand om våra
anhöriga som behöver vård och stöd i vardagen. Det hjälper att prata med
andra i liknande situation. Tillsammans kan vi lösa knutar. I en föräldragrupp
utbrast en deltagare: Det är så befriande när alla förstår vad jag talar om!
TEXT CHRISTINA LÅNG

HELA SENASTE HÖST blev närståendevårdare i
Borgå inbjudna till Anhörigcafé i Folkhälsans nya träffpunkt, Kvartersklubben. Tröskeln är låg att delta för man
kan sticka sig in när det passar en själv. Träffarna är stöd
för den som vårdar, stöder, hjälper eller har omsorg om
någon, oberoende om man får stöd för närståendevård
från kommunen eller inte. Ibland har man tema, men för
det mesta är det öppen diskussion där mera erfarna delar med sig av sina erfarenheter. För många ger träffarna
dessutom betydelsefullt kamratstöd.

Som ledare fungerar Asta Stenvall, tel 050 374 1804 och
Irina Lemberg, tel 040 512 5082. De svarar på frågor och
tar emot anmälningar

Anhörigcaféet håller öppet en gång i månaden på torsdagarna 28.2, 28.3, 25.4 och 23.5 klockan 13-15.

Samtalsgruppens innehåll baserar sig på en metod som
är utarbetad i Sverige. Man tar varje gång upp olika teman:
Sorg och glädje, Hemmet en arbetsplats – arbetsplatsen
ett hem, Rätten till eget liv, Se människan, Separation.
Man arbetar med respektfull atmosfär. Gruppen startar
i maj och träffas fem gånger klockan 17-19.

Öppna dörrar-kurs

På samma plats börjar en kurs för dem som är närståendevårdare. På den behandlas vad närståendevård innebär ur
olika synvinklar. Då ges kunskap om samhällets stöd och
andra frågor kring vård i hemmet. Man diskuterar också
förändringar i livet som källor till kraft. Vad gör att man
orkar? Gruppen gör också studiebesök för att bekanta sig
med hjälpmedel och olika terapier.
Kursdatum: torsdagarna 14.3, 21.3, 4.4 och 11.4
klockan 12-16.
Plats: Folkhälsanhuset i Borgå, Alexandersbågen 12.
Arrangörer är Folkhälsan i Borgå i samarbete med
Borgå svenska domkyrkoförsamling.
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Samtalsgrupp Lyfta tillsammans

I Helsingfors kommer Folkhälsan i vår att ge möjlighet
att delta i en grupp för närstående till någon som behöver
vård eller omsorg, alltså till dem som stöder sin partner,
en vän eller en förälder. Den här gången riktar man sig
speciellt till dem som ännu är i arbetslivet.

Arrangör: Folkhälsan i samarbete med Helsingfors
kyrkliga samfällighet.
För mera information, kontakta Nina Hongell-Ekholm,
e-post: nina.hongell-ekholm@folkhalsan.fi eller per telefon
050 430 6091.

”

Du kan inte förhindra
att sorgens fåglar
passerar över ditt huvud
men du kan förhindra dem
från att bo i ditt hår.

REHABILITERING
med värme

Ett stenkast från det glittrande havet
vid Las Vistas-stranden på södra Teneriffa
ligger VINTERSOL, ett rehabiliteringscenter
som i ett halvt sekel gett många nordbor bättre
livskvalitet. Lite längre upp från stranden
i Los Cristianos hittar vi MAR Y SOL,
ett hotell som satsar på program för
personer med rörelsehinder.
TEXT CHRISTINA LÅNG
BILD VINTERSOL och Jonas Bergholms privata

– Kinesiskt ordspråk
om viljestyrka –

... fortsätter på sidan 28.
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BAKGRUND
Vintersol

Svenska veterinären Bengt Rylander
som led av MS sökte en plats med stabilt
och varmt klimat. Han fick tipset om att i
Los Cristianos regnar det sällan. År 1956
åkte han till den lilla fiskebyn. Han tyckte
om platsen, han gillade vädret och framför
allt, han blev friskare. Det var han som tog
initiativ till ett rehabiliteringshem för personer med olika funktionsnedsättningar.
Lilla Casa Suecia stod färdigt 1960 och
har byggts om i flera etapper och är numera ett modernt rehabiliteringscenter
som motsvarar tidens krav. En persons
rum är vanliga och alla har möjlighet till
stöd, antingen av egen medföljande hjälp
eller enligt överenskommelse med personal på Vintersol. Pionjären Rylander avled
i Los Cristianos 1964, men fick uppleva att
hans dröm gick i uppfyllelse. Villa Suecia,
numera Vintersol, har blivit ett uppskattat
centrum för rehabilitering.

... fortsättning från föregående sida.

T

illsammans med Vintersols informatör
Eva Pettersson går vi runt i det stora
huset, som nu efter flera renoveringar har 71 välutrustade patientrum.
De har sängar och wc-stolar som kan
justeras enligt besökarnas behov. Hon berättar om
den professionella verksamheten och att alla som
kommer för behandling skall ha en remiss för 3–4
veckor. Helst skall man stanna fyra veckor för att
vistelsen skall vara optimal. Vintersol fungerar som
ett sjukhus och samarbetar med flera landsting i
Sverige. Man har specialiserat sig på rehabilitering
av neurologiska och reumatiska sjukdomar. De
28
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vanligaste diagnoserna är MS, Parkinson, juvenil
artrit, stroke, postpolio och muskeldystrofier. Varje
patient får ett individuellt veckobaserat program
efter att först ha träffat klinikens läkare. Pettersson
berömmer den enastående personalen som består
av olika experter, sakkunniga som vid behov kan
ha sessioner med patienterna. Dessutom finns det
svensktalande sjukgymnaster, arbetsterapeuter,
sjukskötare och aktivitetsledare.
På innergården finns en populär bassäng med
saltvatten, som är bra speciellt för patienter med
psoriasis. När vi passerar den möter vi en finsk fysioterapeut. Hon säger att hon kom på jobb för en

VINTERSOL erbjuder speciﬁka
rehabiliteringsprogram för
patienter med funktionsnedsättningar efter sjukdomar och
skador. Programmen anpassas
till patienternas individuella
behov och förutsättningar.

kort tid och trivdes så bra att hon stannade kvar. Dagsprogrammet innehåller både individuella och gruppträningar ute och inne. I den stora konditionssalen hade
flera sina övningar. Målet är att återställa den funktionella kapaciteten så långt det är möjligt och arbetsterapi
är också en viktig del av den kvalitativa rehabiliteringen. På fritiden kan man delta i olika sysselsättningar
med målning eller göra keramikarbeten.
Familjens stöd har stor betydelse och den sociala delen poängteras speciellt. Anhöriga får stöd för att hjälpa till under rehabperioden och i hemmet. Gruppaktiviteten ger möjlighet att utbyta viktiga erfarenheter
och tankar med andra i samma situation. Kvällarna är
SOSAktuellt

... fortsätter på sidan 28.
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VINTERSOLS tes är
att den funktionshindrade
personen och dess anhöriga bör
få kännedom om de möjligheter
som finns för att skapa
ett bättre välmående.

... fortsättning från sidan 29.
lediga och man umgås gärna i bibliotek och tv-rum eller
deltar i fritidsledarnas aktiviteter på stället eller ute i Los
Cristianos.
Under vistelsen på Vintersol får patienter och anhöriga
nya krafter för att orka lite till. Egen motivation, diagnos,
läkarens bedömning och klimatet har stor inverkan för
resultatet.

Klimatterapi för hälsans skull

För ett år sedan deltog Jonas Bergholm med sin mamma
Thea Bärlund i CP-förbundets resa från Helsingfors till
Los Cristianos. Då besökte Jonas också Vintersol och berömmer det han fick se och höra.
Gruppen från Finland bodde på MAR Y SOL, som är
en välkänd och välutrustad rehabiliteringsanläggning.
Den har länge varit populär bland personer med rörelsehinder. Hotellet erbjuder alla dagar digert behandlingsprogram såsom gymnastik och terapi för personer med
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olika handikapp. En varmvattenbassäng med hiss underlättar användningen. Allt ordnat program är utan extra
kostnad.
Hotellet ligger en bit från stranden, men Jonas berömmer speciellt den långa strandpromenaden där man byggt
en egen plats för rullstolar. Han är också glad för att man
kan ta två rullstolar med på flygplanet till Teneriffa.
Jonas och Thea betalade själva sina resor. Thea fick en
liten ersättning från hemkommunen för att hon fungerade som assistent. De blev så väl bemötta och intresserade
så de kommer att åka tillbaka på tumanhand i vinter.

VINTERSOL erbjuder
personer med reumatiska
sjukdomar och neurologiska skador/sjukdomar
rehabilitering. Målet är
att personen ska känna
välbefinnande och bli så
aktiv och självständig som
möjligt inom familjeliv,
arbete och fritid.

För de som funderar på en rehabilitering i värmen kan
kolla möjligheterna till bidrag med sitt försäkringsbolag
eller gå in på FPAs sidor om rehabilitering utomlands.
Fråga om offert från:
www.vintersol.com eller www.marysol.org.
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Övre bilden:
JONAS BERGHOLM
besökte VINTERSOL i januari.
Nedre bilden:
JONAS BERGHOLM
höjer sin kondition.

SOSAktuellt
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SARA

PÅ NYA POSTER

Ny medarbetare på SAMS

FEM (5) FRÅGOR TILL
TORBJÖRN GRÄSBECK
Patrik Simberg
(Foto: privat)

TEXT SARA GRÖNVALL
FOTO GERD-PETER LÖCKE

1

Hej Torbjörn. Hur gammal är du och var bor du?
– Jag är 64 år och bor i Grankulla på Grankullaboendet.

2

Jag har märkt att du sysslar mycket med musik?
– Jag tycker om att komponera olika slags musik:
dansmusik, avslappning, Walzer, allt man kan tänka sig.

3

4

5

Spelar du också själv?
– Om jag spelar själv så är det på gitarr. För det mesta
kompar jag, alltså ackompanjerar. Det betyder att man ger
en musikalisk bakgrund till en låt, en sångsolist, en dikt
eller en berättad text.
Jag hörde att du skriver också dikter? Med vem
skriver du dem?
– Jag skriver mina dikter helt själv liksom melodier.
Satsmelodin, den ska stämma. Mina dikter är skrivna
från djupet av mitt hjärta. De innehåller mycket glädje.
Det är mycket ljusa dikter jag skriver. Men dikterna
brukar komma under mörka tider.
När har du börjat skriva?
– Jag tror det var 1994. Då skrev jag den lilla finska
dikten. Men då skrev jag också min första dikt på svenska.
Det var efter Estoniakatastrofen.
”Livet är en resa
Till Borgålandet.”
– Tack ska du ha, Torbjörn. Jag hoppas
att vi snart får läsa dina dikter här i tidningen.

Torbjörn Gräsbeck
LJUSETS KRAFT

Dikter skrivna från djupet
av mitt hjärta

II
Nu kommer den nya tiden
Tiden då allt ska ses
Ses i det vackra
Ses i det ljusa
Ses i det heliga

VÄNNEN
Du kom till mig
I den svåraste stunden
Du gav mig din vänskap och din värme
Jag lyftes upp ur djupet
Och blev glad igen
2014

2015
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har sysslat med informatörs- och redaktörsjobb, sjunger i kör på fritiden
och har ett starkt intresse för musik
överlag. Jag skriver poesi och prosa
när andan faller på. Skidspåren i mina
hemtrakter trollbinder mig på den här
sagolika årstiden, och om somrarna
dras jag utskärs.
Mitt namn kommer att figurera
bland annat i SAMS blogg i anslutning
till vår hemsida, så kolla gärna in mina
skriverier.

Digistödperson -19
PÅ ÅRETS MEST SPÄNNANDE
dag strax innan jul får man veta vem
som får fortsatt finansiering och för
vad. Varje år ansöker organisationerna om bidrag av Veikkaus för finansiering av nya projekt i maj och
för fortsatt verksamhet i november. I
december 2018 föreslog STEA att 362
miljoner delas ut till 886 organisationer fördelade på 2054 olika understödsobjekt.

Finlands Svenska Handikappförbunds
stora glädjeämne i årets beslut är att
”Digistödperson – 19” beviljades stöd
inom ramen för sysselsättningsinitiativet ”Paikka auki. Det betyder att
Toni Ainamo med Jani Niemelä som
mentor kommer att leda oss upp i
molnen för att i cyberrymden lära oss
hur man avhandlar praktiska problem
här nere på jorden.

Patrik Simberg

patrik.simberg@samsnet.fi

Toni Ainamo är Handikappförbundets Digistödperson -19.

2007

MIN VISION
Jag ser en kyrka
Där alla är välkomna
Stora och små
Rika och fattiga
Utstötta och minoriteter
Det är så jag vill ha den
Min framtids kyrka
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HEJ JAG HETER PATRIK och började i mitten av januari som administrativ assistent på SAMS. Jag kommer att
ha en stödande roll till SAMS verksamheter med tonvikt på informatörsuppgifter kring SAMS synlighet på SoMe,
blogg och sommardagarna i Tammerfors i juni. Jag är far till två och bor i
Kervo.
Tidigare har jag arbetat som journalistpraktikant vid Psykosociala
Förbundet, så för en del är jag bekant
från tidigare. Individers berättelser
fascinerar mig, så jag tycker om den
här humant centrerade branschen. Jag

Foto: Daniela Andersson

TRÄFFAR

NOTERAT

!

SAMS vänverksamhet ordnar UTBILDNING
kring goda människomöten och ökad delaktighet

Det är bra för hälsan att vara delaktig i det som händer oss i livet. Det förutsätter att sammanhanget jag befinner mig i är begripligt, hanterbart och meningsfullt för mig, det vill säga att jag
har en hög känsla av sammanhang. Det här säger Ann-Marie Stenhammar som i april kommer
till Svenskfinland för att utbilda i hur vi kan agera för att öka delaktighet.
Ann-Marie Stenhammar har under många år arbetat
med undersökningar och utbildning inom området
funktionshinder, med fokus på hur goda möten mellan
människor skapas. Särskilt möten där den ena parten
behöver stöd och möter den andre som ger stöd. Centralt för jämbördiga möten är delaktighet, vilket är något Ann-Marie är mycket engagerad i.
Utbildningen omfattar sex timmar och ordnas i Vasa
24-25.4 och i Helsingfors 27.4. Föreläsningen varvas
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med diskussioner och reflektioner. Utbildningen riktar
sig till SAMS frivilliga, men är öppen för andra i den
mån det finns utrymme. Intresseanmälningar riktas till
irene.backman@samsnet.fi, 050 431 8888.

SAMS
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
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SISTA
ORDET

NOTERAT

!

LARS HEDMAN

Lyssna på din tidning

7-kamp i rättigheter
- från teori till praktik i det dagliga livet
är ett utbildningsmaterial på 32 sidor tillhörande en utbildning om FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Samtliga sju avsnitt i häftet
innehåller både fakta, exempel och diskussionsfrågor som tydliggör innehållet i
konventionstextens artiklar och fokuserar på konkreta situationer i vardagen.

Till aktörer inom funktionshindersområdet

Återkommande framhålls behov av ökade kunskaper om vad innehållet
i konventionens artiklar betyder i vardagslivet. Vi erbjuder utbildningsinsatser
i kunskap ommänskliga rättigheter. Vi har utbildningsmaterialet och vi är
utbildare med erfarenhet av implementering av FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Utbildningar/kurser kan hållas på svenska, finska eller
på engelska och kan skräddarsys enligt önskemål.

Kontakta oss!
Ett möte, ett samtal blir en god start för en planering av
utbildningsinsatsen som passar för era aktuella behov!

		Maarit Aalto					Riitta-Leena Karlsson
		M.A.Education&Survey				RiLeKa Consulting
		www.maeducation.fi (på FI, SE och EN)		 www.rileka.se
maarit.aalto@maeducation.fi				riittaleena@hotmail.com

Ny praktikant på SAMS i Vasa
Hej allihopa! MIKAELA NORRTEIR
heter jag, och jag kommer att hänga med
Irene Bäckman på SAMS kontor i Vasa till
den 15 mars. Jag är andra årets socionomstuderande vid Novia och är nu alltså ute
på praktik. Tackar för att jag fick chansen
att komma och se vad ni sysslar med, och
ser fram emot att få lära mig mer om 4BT:s
verksamhet!
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SAMS
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

Två aktiva pensionärer möts i Jakobstads Tidnings källare. Trots det
kalla vintervädret har de sökt sig till tidningshuset redan på morgonen.
De klipper ut artiklar ur tidningen och turas om att gå till det ljudisolerade
inläsningsrummet. Där läser de sedan in sina artiklar på en kassett.
När inläsarna är klara ringer de åt kopieraren som gör
tiotals kopior av kassetten och för dem till posten.
Det här var före internet. Ett femtiotal frivilliga var med
om att ge ut JT på kassett tre gånger i veckan. Samma
engagemang runt om i Svenskfinland, från Gamlakarleby till Lovisa, såg till att de som inte kan läsa sin tidning
åtminstone kan lyssna på den. Det var ett tidigt steg till
jämlik information. Jag tänker med värme på pionjärer
som Hans Appel och Ole Jakobsson som såg till att
också personer med synskada fick tillgång till sin lokaltidning.
Men det var ännu inte full jämlikhet. Innehåll från två
tidningar skulle rymmas på en 60 minuters kassett, och
postutdelningen var långsam. Allt rymdes inte med och
prenumeranterna fick lyssna på flera dagar gamla nyheter.
Sedan kom nätet och vi kunde ta ett steg till mot jämlikhet. Jakobstads Tidning var för 15 år sedan först ute med
Pratsamboxen. Med Pratsam kunde prenumeranten lyssna på sin tidning samma dag som den kom ut. Visserligen
först på eftermiddagen, den skulle ju läsas in, men nätet
är betydligt snabbare än posten. Inom några år hade alla
finlandssvenska tidningar övergått till Pratsam.
Idag har utvecklingen tagit ännu fler steg. Inläsarna har
gett över till Samuel, en finlandssvensk talsyntes som,
trots att han inte återger känslan och värmen hos en
mänsklig inläsare, ändå är förvånansvärt njutbar och
tydlig. Nu får prenumeranterna sin taltidning samtidigt
med alla andra läsare. Och innehållet har utvidgats. Men
är det fullständig jämlikhet? Nej, dit behövs ännu många
nya steg. Dagstidningarna är inte längre likadana som för
15 år sedan. Nu finns allt innehåll också på webben och
läsarna förväntar sig att få nyheter under hela dygnet. Om
något viktigt händer, som att Muik vunnit en match, vill
man inte längre vänta på en tryckpress och en tidningsutdelare. Det gäller också taltidningen. Läsarna har rätt
SOSAktuellt

att få också de omedelbara nyheterna. Därför kommer
taltidningen att i framtiden uppdateras flera gånger om
dagen och innehålla nyheter från både papperstidningen
och webbtidningen.
Tekniken hjälper oss komma närmare jämlikhet. Ändå är
jag oroad. Varför det? För att den tekniska utvecklingen skapar ny ojämlikhet. Alla är inte bekväma med att
surfa på webben eller att använda en smartlur. Taltidningen har blivit mångsidigare och bättre, men kanske
också svårare att använda. När JT på kassett övergick till
Pratsam brukade jag säga att ”den ska vara lika lätt att
använda som en kassettspelare”. Eftersom ingen längre
kommer ihåg hur en kassettspelare fungerar har jag bytt
ut det till ”man ska bara behöva trycka på en knapp”.
Det är nästa steg.

Lars Hedman

är styrelseordförande
för Finlands svenska
taltidningsförening,
vice ordförande
i Hörselförbundet
och sitter i SAMS styrelse.
Han bloggar om
funktionsnedsättning på
sevendays.fi/nollhinder.

PS! Här är en länk till hur
Samuel låter om någon vill lyssna.
https://www.pratsam.org/Samuel_demo_100922.mp3
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HÄNDELSEKALENDERN
Februari
25.2. Anhörigträffar på TIAN kl 18-20. Alla
anhöriga; föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, unga och gamla är välkomna till TIAN,
Tavastvägen 10, Helsingfors. Vårens övriga
träffar är måndagarna 18.3, 29.4. och 25.5.
Med personer i liknande situation kan man
tillsammans ventilera frågor kring sina anhöriga med psykisk funktionsnedsättning över en
kopp kaffe. Arr: DUV i Mellersta Nyland.

Mars
7-10.3. Anpassningskurs – Kul för unga på
Himos, Särkisaari läger- och kursgård. Finns
lediga kursplatser, tag kontakt per telefon.
Målgrupp; unga i ålder 13-20 med erfarenhet
av psykisk ohälsa och/eller missbruk i familjen.
Häng med och njut av livet i slalombacken eller
skidspåret. Målsättning: stärka självkänslan, få
ett avbrott i vardagen. Spela spel, umgås och
ha det kul. Träffa andra som har en liknande
situation, kamratstöd. Arr. Psykosociala förbundet rf, med stöd av STEA, i samarbete med
USM r.f och FinFami Österbotten. Kursen är
avgiftsfri inkl. kost/logi och resor. INFO:
www.fspc.fi eller pia.rosengard@fspc.fi, 050514 2295 eller ann-charlott.rastas@fspc.fi,
050-368 8891.
7-10.3. Anpassningskurs – Sömnskola.
Kursplats; Norrvalla, Vörå. Finns lediga
kursplatser, tag kontakt. Målgrupp: Vuxna
personer med psykisk ohälsa och sömnproblem, t.ex. insomningssvårigheter, fragmenterad sömn eller för tidigt uppvaknande. Målsättning: Få kunskap kring sömnenes fysiologi,
olika former av sömnstörningar, tänkbara orsaker, förbättra sömnkvaliteten genom livsstilsförändringa. Även ACT (Acceptans and Commitment Therapy/Traning) som ett redskap
för att lära sig sova bättre. Arr. Psykosociala
förbundet rf, med stöd av STEA. Kursen är
avgiftsfri inkl. kost/logi och resor. INFO: www.
fspc.fi eller pia.rosengard@fspc.fi, 050-514
2295 eller ann-charlott.rastas@fspc.fi, 050368 8891.
16.3. Aktivitetsdag ”Meningsfull fritid” kl.
10.30–17 i Botniahallen i Korsholm. Aktivitetsdag för personer med funktionsnedsättning i
alla åldrar! Skilt program för anhöriga, bl.a. föreläser mentala tränaren Christoph Treier om
vikten av en meningsfull fritid. Info om funktionshinderkortet och kommunens stöd kring
fritidsaktiviteter. Personal och stöd-personer
är också välkomna. För barnen finns ledare
och de äldre syskonen har eget pro-gram.
Längdhopp, äventyrsbana, prickkastning,
innebandy mm. Möjlighet att testa Malikes
hjälpmedel för fritid. Pris: Gratis (lunch till
självkostnadspris). Arr. FDUV, DUV i Vasanejden, Vasa stad och Korsholms kommun. INFO
och anmälan senast 1.3: fduv.fi/kalender,
tina.holms@fduv.fi, 050 302 7888.

2019

SOS Aktuellts händelsekalender finns också på webben www.sosaktuellt.fi/handelsekalender
i samarbete med SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder.

20.3. Mutual Trust projektets slutseminarium på Centrum-biblioteket Ode i Helsingfors. Slutrapport och presentation av material.
www.mutualtrust.fi
21.3. Internationella Downs syndrom-dagen.
21.3. Rocka Sockorna-fest på Tian kl. 18–
20 i Helsingfors. På den internationella dagen för Downs syndrom ordnar vi med Steg
för Steg, DUV i Mellersta Nyland och 4BT en
Rocka Sockorna-fest på Tian i Helsingfors.
Det utlovas roligt program med tävlingar,
snacks och disco. Och så rockar vi sockor förstås, alltså har olika par strumpor för att visa
att mångfald och olikheter är bra! INFO: frank.
lundgren@stegforsteg.fi, 040 845 33 68.
23.3. Mitt liv mot självständighet – familjedag med Marthorna kl. 9.30–14.30 på
Marthaförbundet i Helsingfors. För familjer
som har ungdomar med funktionsnedsättning
i åldern 13–19 år. Ungdomarna tillreder en
smaklig måltid under ledning av Marthornas
hushållsrådgivare och assistenter. Psykolog
Thomas Londen pratar med föräldrarna om
ungdomars identitets- och självständighetsutveckling. Syskonen har egna ledare och program anpassat enligt ålder. Dagen avslutas
med en gemensam måltid för hela familjen.
Pris: 20 euro/vuxen. Arr. FDUV och Finlands
Svenska Marthaförbund. Info och anmälan senast 15.3: fduv.fi/kalender, camilla.
forsell@fduv.fi, 040 673 9695.
30.3. Dansgala med Carisma kl. 17–21 på
Svenska gården i Jakobstad. FDUV:s turnerande dansgala ordnas varje vår någonstans
i Österbotten. I år ordnar vi den i Jakobstad
i samarbete med DUV i Jakobstadsnejden.
Kom och dansa till dansbandet Carisma,
träffa gamla och nya vänner och handla gott
från cafét! Inträde: 10 euro (personal gratis).
Mera information: tina.holms@fduv.fi,
050 302 7888.

April
13.4. Karaträff för pappor till barn med
funktionsnedsättning kl.13 på Restaurang
Ädelbragd i Oravais. Avkopplande eftermiddag
med program, mat, samvaro och kamratstöd.
Rundvandring på området vid Furirbostället
och kortfilm om Finska kriget 1808–1809. Föreläsning och diskussion med familjeterapeut
Heikki Kurkiala. Kvällen avrundas med middag
och rökbastu. FDUV:s familjestödjare Henrik
Byggmästar fungerar som värd. Pris: 20 euro.
I priset ingår program, eftermiddagskaffe och
middag. INFO och anmälan senast 6.4:
fduv.fi/kalender, camilla.forsell@fduv.fi,
040 673 96 95.

6–7.4. Föräldrakurs på Päiväkumpu i Karislojo. Välkommen med på FDUV:s kurs för
föräldrar till vuxna barn med funktionsnedsättning! Kursen ordnas i naturskön miljö på
Spahotell Päiväkumpu. INFO och anmälan
senast 5.3: fduv.fi/kalender, camilla.forsell@
fduv.fi, 040 673 9695.
25-28.4. Anpassningskurs: Det är lugnt
– må bra kurs för unga. Kursplats: Solvalla
idrottsinstitut, Esbo. Ansökan senast 26.3.
Målgrupp: unga i ålder 16-20 år med stressymptom och ångest. Stresshantering och
stöd i återhämtningen. Öka välbefinnande,
förbättra självkännedom och självkänsla, metoder att känna igen och hantera stress och
nervositet, möjlighet till kamratstöd av jämnåriga. Arr. Psykosociala förbundet rf, med stöd
av STEA. Kursen är avgiftsfri inkl. kost/logi och
resor. INFO: www.fspc.fi eller pia.rosengard@
fspc.fi, 050-514 2295 eller ann-charlott.rastas@fspc.fi, 050-368 8891.

Maj
Deadline för SOS Aktuellt, 2/2019.

Måndagen den 14 maj. Utkommer vecka 23.

Juni
10-14.6. Anpassningskurs i skärgården.
Kursplats; Skärgårdsskolan, Houtskär. Ansökan senast 3.5. Målgrupp: Vuxna personer
med psykosociala funktionsnedsättning. Målsättning: Upplevelser av psykisk välmående
genom gruppaktiviteter i gemenskap. Föreläsning och gruppdiskussioner om psykisk hälsa
och återhämtning. Få insikt om sin egen kapacitet. Skärgårdsaktiviteter som bl.a. mete, allmogesegling, vandra i naturen, bastubad och
dopp. Kamratstöd. Arr. Psykosociala förbundet rf, med stöd av STEA. Kursen är avgiftsfri
inkl. kost/logi och resor. INFO www.fspc.fi eller pia.rosengard@fspc.fi, 050-514 2295 eller
ann-charlott.rastas@fspc.fi, 050-368 8891.

Juli
15.7-20.7. Må bra-vecka för fd missbrukare
på Labbnäs semesterhem på Kimitoön i naturskön och avkopplande omgivning. Ansök
senast 19.5. via http://semester.fi/ansokan/
INFO: www.kran.fi. Arr: KRAN rf och Svenska semesterförbundet. fi, 050-514 2295 eller
ann-charlott.rastas@fspc.fi, 050-368 8891.

Augusti
Deadline för SOS Aktuellt, 3/2019.
Måndagen den 26 augusti. Utkommer
vecka 38.

Vill du lägga in material på händelsekalendern? Sänd till redaktion@sosaktuellt.fi
Deadline för SOS Aktuellt 2/2019 är måndagen den 14 maj. Utkommer vecka 23.

