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Så uppkom
MUNPINNEN!

Foto: Daniela Andersson

Tandläkare Kari Aarnio designade
den berömda munpinnen åt sin
goda vän Ulf Gustafsson i slutet
av 1970-talet. Sedan dess har den
utvecklats till vad den är idag. Den
enda munpinnen i sitt slag i världen.
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DANIELA ANDERSSON

Det var den dummaste
bortförklaringen jag hört.

När är vi färdiga
att slopa specialagendorna?

Jag deltog för andra året i rad på Copenhagen Fashion Summit som är världens största
affärsforum för hållbart mode. I mitten av maj firades evenemangets 10-årsjubileum och
höjdarna inom modebusinessen, allt från jättarna H&M till Nike, samlades.

U

nder tvådagarsevenemanget dryftas och
”brainstormas” hur framställningen av allt
vi klär på oss: kläder, skor, och accessoarer,
kan bli mer hållbar. Det vill säga mer miljövänlig samt etiskt producerad. Det innefattar
allt från bommullsodlare och väverskor i tredje världen
till transport, logistik och försäljning i väst. Arbetet går
framåt och efter att ha lyssnat på talare och besökt innovationsforumet med fantastiska företag som samlar skräp
från världshaven som Adidas sedan gör sneakers av, väskor gjorda av ananasblast samt jackor gjorda av återanvända fisknät som som skräpar i haven (för att nämna
några) så verkade världsproblematiken inte så oöverkomlig. Ända tills jag flög hem med Finnair och igen en
gång blev lätt illamående av mängden plastmuggar som
delas ut till alla passagerare för att drickas ur en gång. Jag
frågade försynt av flygvärdinnan att visst återvinns alla
dessa plastmuggar samt flaskor och kunde inte tro mina
öron då svaret var nej. Orsaken enligt dem var att cateringföretaget som har hand om Finnair inte har utrymme till att samla in plasten för återvinning. Det var den
dummaste bortförklaringen jag hört. Således bränns allt
avfall som produceras på Finnairs plan. Det är väl i alla
fall snäppet bättre än att låta allt gå till avstjälpningsplatsen. Men ändå. Jag trodde eller hade åtminstone hoppats
att Finnair är ett bolag som är föregångare i allt som heter
”sustainable” som går hand i hand med Finlands image
om ren natur och så vidare. Jag ska kontakta dem i frågan.
Men det som jag egentligen ville förmedla som slutSOSAktuellt

kläm är att i Köpenhamn yttrade flera av de så kallade
key note-talarna en viktig poäng. Att alla företag egentligen borde slopa sina specifika hållbarhets-agendor och
-program för att istället implementera hållbarhetsprincipen i hela produktionskedjan. Det vill säga kort och gott
borde man andas hållbarhet och ha det i ryggmärgen
i allt man gör. Som en livsstil och filosofi och inte enbart som en specialagenda. Så som att jag personligen är
uppväxt med att vi alltid komposterat och sorterat avfall
vilket jag fortsättningsvis givetvis gör. För att ta ett grovt
förenklat exempel.
Samma sak gäller funktionshinderfrågor. De är inget
särintresse utan totalt avgörande för genomslag inom hela
samhället. Ansvaret för alla människors delaktighet samt
hur vi tar hand om vårt jordklot ska hanteras inom varje
område. Det tar tid, jag vet, och därför är starten att ha det
som en specialagenda men efter en tid borde det övergå
till att genomsyra allt. Vi är inte där ännu men gör vi det
tillsammans går det snabbare.
Ha en underbar sommar!

Daniela Andersson

är chefredaktör
och en stor vän av innovationer
som gör bra saker för vår planet.
Vi finns också på Facebook!

PS! Gå in och gilla oss!
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Jag är tacksam för förtroendet att ha blivit invald i Rådet för nordiskt samarbete om
funktionshinder som är Nordiska ministerrådets rådgivande organ om funktionshinderfrågor. Jag har även blivit invald i Handikapporganisationernas Nordiska Råd som är
de nationella paraplyorganisationernas nordiska samarbetsorgan. Jag ser med glädje
fram emot att lära mig mer om nordiskt samarbete.

V

arför är nordiskt samarbete viktigt? Nordiskt
samarbete skapar nordisk nytta, ger mervärde åt alla vilket leder till konkreta resultat.
Det är viktigt att de nordiska länderna kan
lära sig av varandra i sitt arbete. Vi behöver
ju inte uppfinna hjulet på nytt. Var femte nordbo har
någon form av funktionsnedsättning. Funktionshinderpolitiken handlar om att bygga ett hållbart samhälle där
ingen lämnas utanför. Det behövs inkludering i samhällets alla områden. Första mötet med Rådet för nordiskt
samarbete om funktionshinder hölls på Island i slutet av
mars. Jag fick bekanta mig med hur de två råden jag blivit
invald i arbetar. Jag fick även bekanta mig med funktionshinderpolitiken på Island, där personlig assistans så sent
som förra året instiftats i lagen. Man arbetar nu med att
få ut information om hur ansöka om personlig assistans.
Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder har tre
fokusområden: mänskliga rättigheter, hållbar utveckling
och fri rörlighet. Varje fokusområde har särskilda aktiviteter i syfte att nå de målsättingar man ställt upp. I arbetet
om mänskliga rättigheter är implementeringen av FN:s
funktionshinderkonvention särskilt viktig. Situationen gällande mänskliga rättigheter skiljer sig mellan
de nordiska länderna. På Grönland är läget för personer med funktionsnedsättning mycket problematisk.
Det finns generellt sett lite systematiserad kunskap om
funktionshinder kopplat till de ursprungsfolk som finns i
SOSAktuellt

Norden, samer och inuiter. Bristen på den här kunskapen
är något som FN:s kommitté för rättigheter för personer
med funktionsnedsättning har lyft fram som ett viktigt
utvecklingsområde. I hållbar utveckling lyfter man särskilt upp universell design och att moverka diskrimering
på arbetsmarknaden. Fri rörlighet handlar om att kunna
röra sig obehindrat trots sin funktionsnedsätting. Rådet
lyfter här fram gränshinder. Om man som funktionshindrad vill studera eller arbeta i ett annat nordiskt land är
det flera hinder man ska ta sig igenom. Personlig assistans, boende och all grundläggande service ska fungera
även då. Jag blev också inbjuden till Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn i början av maj för att tala
om jämställdhetsperspektiv inom funktionshinderpolitiken. Där finns det även många utmaningar, inte minst
bland funktionshindrade kvinnor som generellt sett blir
utsatta för våld i nära relationer i högre grad än kvinnor
som inte har en funktionsnedsättning.
Arbetet fortsätter, hör gärna av er om ni har frågor kring
nordiskt samarbete!
Ha en skön sommar och var rädda om varandra!

Anna Caldén

är ordförande för
Finlands Svenska Handikappförbund och
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf.
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SAIJA KIVIMÄKI
JAG GICK FRÅN ATT ha jobbat på en tidningsredaktion till
organisationsarbete för några
år sedan. Vid den tiden kände
jag att en av journalisternas
stora dröm blev sann: Jag fick
egen tidning. Jag fick möjligheten att förnya CP-förbundets medlemstidning, och inte
bara att reformera, utan att
skriva, fotografera, lay outa,
ta hand om postning och allt
möjlighet annat. Allt detta förstås som tillägg till det som
hör till en informatörs uppgifter i en organisation.
Vardagen som ”ensamstående organisationsinformatör”
är utan tvekan tungt, därför
känns framgångarna ännu

!

bättre. I höstas skrev jag i vår
tidskrift om Vilja och hennes
2-årige son Toivo. Vilja och
hennes man har båda en fysisk funktionsnedsättning så
att bilda familj var något de
mycket funderat kring. Beslutet underlättades tack vare
ökad tillgänglighet av information och stöd.
När jag skrev artikeln om
Vilja kände jag enorm glädje
över att mina kolleger på såväl CP-förbundet som andra
organisationer arbetar för att
se till att vi alla har lika möjligheter till ett bra liv, särskilt i
detta fall föräldraskap. De här
framgångarna delar jag gärna
med andra i min artikel.

Saija är informatör för Finlands
CP-förbund rf. Läs hennes berörande
reportage på sidan 18.

LARS HEDMAN
LASSE ÄR NY MEDLEM i SAMS
styrelse. Han blev aktiv i frågor om
funktionsnedsättning under sin tid
som journalist och chefredaktör.
Som pensionär har han fått mera
tid till att engagera sig i det som
han betecknar som ”jämlikhet för
alla”. Han har en hörselskada på
båda öronen, så ”va” är hans mest
använda ord i en konversation. Han
har också hjälpt att sköta sin, numera bortgångne, äldre bror med
utvecklingsstörning.

!
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Lasse skriver aktivt i frågor som
berör funktionsnedsättning, han
har förutom sitt uppdrag i SAMS
också posten som vice ordförande
i Hörselförbundet och är styrelseordförande för Finlands svenska
taltidningsförening.
Han är fortfarande upprörd över
att det tog så länge för Finland
att ratificera FN:s konvention om
mänskliga rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.

Från och med nu är Lasse regelbunden krönikör
under den egna vinjetten ”Lasses hörna” i SOS
Aktuellt. Läs första krönikan på sidan 16.

SOSAktuellt

MUNPINNEN ändrar

tetraplegikerns liv radikalt
I slutet av 1970-talet såg den nyblivna odontologie licentiat, tandläkaren Kari
Aarnio sin goda vän tetraplegikern Ulf Gustafsson försöka underlätta sin vardag
med hjälp av en träpinne mellan tänderna. Ulf öppnade bland annat dörrar,
knäppte på radion och tv:n med pinnen.

T

TEXT & FOTO DANIELA ANDERSSON

ETRAPLEGI innebär förlorad funktion i armar, bål, bäckenorgan och ben
på grund av skada på ryggmärgens halssegment. Jag tror att alla som läser denna
tidning vet vem Ulf ”Pomppe” Gustafsson är, verksamhetsledare på Finlands Svenska Handikappförbund. Alla har sett hur obehindrat Pomppe
rör sig och klarar vardagens sysslor tack vare munpinnen och idag den elektriska rullstolen.
– Efter sin ryggmärgsskada 1971 var Pomppe innovativ och försökte med en träpinne mellan tänderna
göra allt möjligt. Men då jag blivit färdig tandläkare
1977 och träffade Pomppe som spottade träflisor för
att han hade en träpinne i munne, insåg jag att jag kan
råda bot på saken, säger tandläkare Kari Aarnio.

– Sådär kan du ju inte ha det! Det där fixar jag, sa
Kari och munpinnen var född!
Det gick ju inte i en handvändning och ännu idag
jobbar Kari och en skolad tandtekniker på att få munpinnen ännu mer ändamålsenlig. Det väsentliga har
inte förändrats, det vill säga bettdelen och kolfiberstaven är exakt som för 40 år sedan. Tillverkningsprocessen har blivit enklare tack vare den låsbara kulleden och att arsenalen av tilläggsdelar till ändstycket
har ökat. Pinnen måste sitta stadigt i personens bett,
vara rätt riktad, ha rätt längd och ha en ställning dit
den kan sättas då den inte används. I trettio år sökte
Kari efter en praktisk liten låsbar kulled till munpinnen. Ironiskt nog hittade han den för tre år sedan i en
affär för motorcykeldelar.
... fortsätter på sidan 8.

SOSAktuellt
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... fortsättning från sidan 7.
– Det är en kulled till motorcykelns spegel och den passar perfekt till att bestämma
pinnens riktning samt lutning. Inte till den
färdiga munpinnen för där skulle den utgöra en riskfaktor om kulledens låsmekanism
skulle öppna sig till exempel i trafiken med
den elektriska rullstolen, säger Kari.
Annat detektivarbete som Kari gjort under åren är att utveckla användningsområdet
för pinnen. I en affär med konstnärstillbehör
hittade han rätt penslar och fastsättningssystem för pennor så personen kan måla och
skriva sin namnteckning.

Ökad rörlighet

Då pekskärmen lanserades revolutionerades tetraplegikerns vardag. Med en pekskärm kan man göra så mycket mer med
munpinnen och den fick således ett tillägg,
en ”stylus rubber”, en del där änden är försedd med en topp av silikonmaterial med
ledande material för att styra kapacitiva
pekskärmar. Det vill säga en pekpinne anpassad för detta ändamål.
– Det som var revolutionernade för
Pomppe var ju den elektriska rullstolen. Nu
rör han sig var som helst och styr stolen med
munpinnen. Samma sak hemma vid datorn
och tangentbordet. Det häftigaste är ju nog
då han kan köra sin specialgjorda båt tack
vare munpinnen och dagens elektronik.
Pomppe själv kan inget annat än instämma.
– Jag har ett hat-kärleksförhållande till
munpinnen. Jag älskar den för att tack vare
den kan jag påverka min omgivning och leva
ett så att säga normalt liv. Men hatar den för

att den alltid är där och för att jag inte kan
göra saker på något annat sätt. Jag älskar att
den ger mig alla de här möjligheterna. Att
skriva snabbt, att klara mig i alla situationer,
vända blad i en bok och trycka på hissknappar. Man kan inte fatta hur hjälplös man är
utan, säger Ulf ”Pomppe” Gustafsson.
– Utan Kari skulle jag inta ha några tänder i munnen. Min pappa lagade ett horn i
pannan för samma ändamål men jag vägrade använda det. Då stack han in en träpinne
i munnen på mig istället, men saliven löste
upp den så den blev som en pensel till slut.
Så lagade han en som var jättefin som var
som nylon, men den hade en otäck egenskap. Ifall jag bet hårt och den slant så flög
det bitar ur tänderna. Då kom Kari och fixade både tänder och pinne, fortsätter Ulf.
– Jag ville ju förbättra livskvaliteten för
min vän. Och jag vet att andra fått stor nytta av munpinnen, säger Kari.
Pomppes tänder är förstärkta med guld
för bästa hållbarhet. Förutom vanliga vita
plomber har Pompe guldplomber, guldkronor, och metallokeramiska kronor för den
bästa tänkbara hållbarheten. Pomppes tänder motsvarar en 45 årings.
– Det man absolut inte får göra är att
sätta munpinne på tvären mellan tänderna.
Den ska användas korrekt stadigt i bettet.
Annars förstör man ytan på sina tänder, säger Kari.
Själva pinnen är av kolfiber och håller hur
länge som helst om den används rätt. Pomppe har haft sin i 40 år. Själva bettdelen byts
vid behov.

TITTA PÅ You Tube

hur Pomppes vardag ser ut
med hjälp av munpinnen.
https://www.youtube.com/
watch?v=CQ1co9cTH2k

ULF GUSTAFSSON
jobbar vid datorn.
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Tandläkare KARI AARNIO
designade den berömda
munpinnen åt sin goda
vän ULF GUSTAFSSON
i slutet på 1970-talet. Sedan
dess har den utvecklats till
vad den är idag.

Kommunal klinik i framtiden

Under åren har Kari tillverkat munpinnar
för cirka hundra patienter. Den har tillverkats till ett pris på 1500 euro på privat mottagning.
Alla delar måste göras och delarna gjutes
i kromkobolt. Det är det som gör att priset
stiger.
– Jag har satt hundratals timmar på att utbilda en ny tandtekniker och utvecka munpinnen tillsammans med honom på hans
privata tandtekniska laboratorium, säger
Kari.
Kari Aarnios kunder har främst kommit
via Käpylän kuntouskeskus.
– Jag har inte fått nya kunder på tio år!
Det jag undrar är vart alla personer tagit
vägen då det enligt statistiken kommer cirka hundra tetraplegiker per år. Det är ett
tråkigt högt antal fall.
Dessa personer finns någonstans utan
Karis munpinne att förbättra vardagen.
– Många vill ju inte leva efter en olycka av
detta slag. Men jag vet att behov finns.

Därför har Kari de senaste åren jobbat
på att få HUS intresserad av att öppna en
kommunal klinik som tar hand om dessa
patienter.
– Jag är nuförtiden pensionerad och
vill ju att munpinnen lever vidare och kan
hjälpa så många som möjligt.
En specialtandläkarmottagning för tetraplegiker i före detta Hartmanska sjukhuset i
HUS regi är därför under planering och ska
öppnas enligt officiella uppgifter kanske år
2020.
– Det vore fantastikst att se detta gå igenom som jag jobbat för så hårt under alla
dessa år. Det är ju en samhällelig plikt och
en horribel tanke att tetraplegiker hittills
endast fått hjälp privat i detta ärende.
Att ansöka om patent på munpinnen är
otänkbart eftersom den redan varit i användning över 40 år.

SOSAktuellt

... fortsätter på sidan 10.
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Origo munpinnen
Munpinnen är ett hjälpmedel, anpassat till bettet för
rörelsehämmade. De kan utnyttja den då de använder olika tekniska apparater i sitt vardagsliv, allt från
datorer, elektriska rullstolar och till och med båtar.
Man kan säga att munpinnen är ett slags ersättare
till de extremiteter en tetraplegiker är oförmögen
att använda på grund av sin grava ryggmärgsskada.
Tandläkare Kari Aarnio designade Origo munpinnen för 40 år sedan åt sin goda vän Ulf Gustafsson.

Besök 3

Besök 1

MUNPINNEN TEKNISK INFORMATION

Besök 2

A) Bettdelen.

Tandläkaren tar ett primäravtyryck av övre och nedre
käken.
Tandteknikern har enligt primäravtrycket gjort primärmodeller av käkarna i gips och till dem har gjorts en primär munpinne. Till den hör en primär bettdel som binds
samman med kolfiberstaven med en låsbar kulled.
Tandläkaren sätter avtrycksmaterial på den primära
bettdelen, sätter munpinnen i patientens mun och när
avtrycksmaterialet efter ett par minuter härdat, tas munpinnen ur munnen.
Om avtrycket godkänns, bestäms munpinnens längd
och vinkel på ett sätt som skall simulera patientens hemförhållanden då patienten till exempel arbetar vid sitt
skrivbord. Den tunnare kolfiberstaven dras ut till lämplig
längd och om bordshöjden godkänns låses den låsbara
kulleden.
Den primära munpinnen, som innehåller det nya avtrycket av bettet,
munpinnens längd
och vinkel, skickas
till tandteknikern
som färdigställer
den. Gjuter den
nya bettdelen och
förser den med
protesacrylyta. Fäster den med kolfiberstaven som får
sina erforderliga
tillbehör. Munpinnen är färdig.
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Elias Vartio

Välmående socialarbetare, välmående klienter
– En fungerande vardag kräver satsningar på
socialt arbete

TILLVERKNING STEG FÖR STEG

När man gör en munpinne åt en patient bör tänderna vara
i gott skick. Då detta är klart kan arbetet påbörjas. Det behövs tre besök hos tandläkaren innan pinnen är färdig.

JURISTEN HAR ORDET

Foto: Sofia Jernström

FAKTA

Munpinnen överlåtes åt patienten. Bett, längd och vinkel
kontrolleras. Om allt OK, är munpinnen färdig för dagligt
bruk.
Munpinnen består egentligen av tre delar: Bettdelen, Kolfiber staven och Ändstycket.
Den del av munpinnen som patienten håller i munnen
och är anpassad till bettet. Består av metallen kromkobolt
som gjutes till sin form enligt bettet och täcks över med
ett tunt lager protesacryl för att den inte skall skada tänderna. Till bettdelen fästes kolfiberstaven.

B) Kolfiberstaven.

Är 40–60 cm lång och befinner sig mellan bettdelen och
ändstycket. Kofiberstaven består av två teleskopiskt fungerande rör. Den ena ca 8mm tjock och 33 cm långt ihåligt
kolfiberrör som inne i sig har ett annat 4 mm tjockt ihåligt likaså 33cm långt kolfiberrör. Det tunnare röret rör
sig teleskopiskt och på detta sätt kan man bestämma den
optimala längden för munpinnen. Munpinnens definitiva
längd fastställs då man drar det tunnare röret lämpligt ut
ur det tjockare röret och låser det, till den av patienten
önskade längden. Kolfiberstaven kan även förses med
små piggar som är till fördel då patienten manövrerar till
exempel en joystick.

C) Ändstycket.

Kan anpassas till olika funktioner beroende på dess
karaktär. Ändstycket kan ha ett stylus stift som är anpassat för datorer, iPads och telefoner med pekplatta.
Ändstycket kan ha en silikontopp som är lämplig att
bläddra med, i tidningar, böcker och dylikt. Kan också
förses med olika pennor, för namnteckningar och underskrifter, eller penslar för konst.
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I vårt rådgivningsarbete stöter vi ofta på situationer där allt inte gått rätt till. I
många fall har den individuella bedömningen ofta glömts. Besluten har kanske
delvis styrts av antaganden eller varit dikterade av en skär ekonomi. Att ett beslut helt enkelt dröjer oskäligt länge är inte heller ovanligt. Det här är både trist
och allvarligt, eftersom besluten berör starkt förutsättningarna för en trygg och
fungerande vardag – ett människovärdigt liv helt enkelt.
Men var ligger felet? På den enskilde socialarbetaren
eller i strukturerna? Vi har alla både bättre och sämre dagar – och vi alla fattar bättre och sämre beslut.
Det inte oförväntat att även de bästa socialarbetare
kan agera fel under tidspress. Däremot verkar det
sannolikt att ökad tidspress leder till oönskade resultat från klientens perspektiv. Var klämmer skon,
som orsakar tidspressen? Istället för den enskilde
socialarbetaren borde vi fästa mera uppmärksamhet
till den stora bilden.
Det finns åtminstone två stötestenar. Den första
handlar om funktionsrättens och sociala arbetets
natur. Arbetet kräver kännedom om ett brett rättsområde som omfattar både tekniska detaljer liksom
också mera principiell och individuell bedömning.
Arbetet är krävande. Det handlar om både tillfälliga och livslånga stödtjänster, eftersom individernas behov utvecklas och varierar i olika livsskeden.
Det kan handla så väl medelålders personer, barn,
ålderstigna människor och människor med en invandrarbakgrund – den enda gemensamma nämnaren är en funktionsnedsättning av något slag.
Målgruppen är mycket heterogen och socialarbetarens roll krävande.
Nu som i framtiden kommer vi att behöva kompetenta personer som har tillräckligt med tid för
klientarbete. Här kommer vi till den andra stötestenen. Enligt en kolumn skriven av Tarja Sipponen i Talentia har exempelvis en socialarbetare i
Tammerfors genomsnitt 550 klienter. Även efter att
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klienterna som endast behövde färdtjänst gallrats
bort var klientantalet över 400 personer. Tammerfors siffror verkar extrema, men sannolikt är socialarbetarna överbelastade även på andra orter inom
funktionshindersservicen. Från våran synvinkel är
det här helt enkelt för mycket, om besluten ska baseras på individuella behov, snarare än diagnoser,
i enlighet med FN:s funktionshinderskonvention.
Det verkar således finnas för få socialarbetare i förhållande till klienterna och deras behov.
För att finna fungerande lösningar till dessa problem behöver vi identiefiera flaskhalsarna och utmaningarna. En del intressanta studier har redan
gjorts. VamO-projektet som Lapplands universitet
bedrivit med flera andra aktörer inom fältet är ett
gott exempel på det. Projektet har handlat om att
förbättra och öka delaktighet för personer med
funktionsnedsättning inom socialt arbete. Vi på
SAMS vill också i samarbete med andra aktörer på
fältet arbeta för att bättre kartlägga hur situationen
och utmaningarna ser ut på olika håll i Svenskfinland. Ta gärna kontakt med oss om ni har tankar
kring detta. Tillsammans kan vi jobba för en bättre
vardag, för var och en av oss.

Elias Vartio

Juridiskt ombud
Verksamheten Juridiskt ombud
SAMS – Samarbetsförbundet kring
funktionshinder rf

11

REPORTAGE

SVÅRA KONSEKVENSER EFTER ETT SJÄLVMORD

SAMTAL I GRUPP
kan hjälpa de anhöriga
En samtalsgrupp för efterlevande till
personer, som tagit sina liv, har startats på Åland.
Gruppen har efterfrågats under flera års tid.
– För omvärlden, som kanske lyssnat i det akuta skedet,
rullar livet vidare efter begravningen, men för en anhörig
blir det sig aldrig likt. Man har ett stort behov av att få
prata länge efteråt. Att träffa andra, som har liknande
erfarenheter, kan hjälpa en att bättre orka med sin
vardag, säger Cita Nylund, en av gruppledarna.
TEXT & FOTO HELENA FORSGÅRD

CIA NYLUND och hennes syster var för två år
sedan inbjudna talare på Ångestloppet; ett lopp på
209 meter som ordnas årligen i Mariehamn och i
andra städer för att uppmärksamma psykisk ohälsa. De talade om Linda, Citas systerdotter, som tog
sitt liv som 20-åring efter flera år av drogmissbruk.
Efter talet kom åhörare och ville prata med dem
och Cita fick en fråga: Kan du tänka dig att dra en
stödgrupp för efterlevande till personer som tagit
sina liv? Någon sådan fanns inte och hade aldrig
funnits på Åland, men behovet upplevdes som
stort.
Cita är en erfaren stödgruppsledare. Hon har
dragit många grupper med olika inriktningar, ofta
för anhöriga till personer med drogmissbruk eller
med någon neurologisk sjukdom. Men ändå bestämde hon sig inte på stående fot för att starta
den efterfrågade gruppen.

Tanken fick mogna

– Jag kände mig inte redo då, det är ett så komplicerat ämne och ett stort ansvar. Men tanken har levt i
mig och jag har bland annat diskuterat ett tänkbart
koncept för en kommande grupp med representanter för SPES, säger Cita Nylund.
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SPES är en rikstäckande ideell organisation i
Sverige som är partipolitiskt och religiöst obunden
och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.
”SPES, som betyder hopp på latin, erbjuder stöd
och hjälp till efterlevande. Vi utbildar kontaktpersoner, har en telefonjour som är öppen dagligen
samt erbjuder träffar och självhjälpsgrupper för efterlevande”, heter det på organisationens websida.
När hon sedan fick tips om en annan tänkbar
gruppledare, Patricia Öfverström-Lindqvist, föll
den sista pusselbiten på plats. Patricia arbetar som
primärskötare vid Ålands omsorgsförbund och
erbjuder utöver det sorgebearbetning för anhöriga i samarbete med en begravningsbyrå på Åland.
– Det är alltid bra att vara två ledare. Det är tunga
och svåra frågor, som kommer upp, och det är bra
som ledare att ha någon att diskutera med. Det blir
också en annan dynamik i gruppen med två ledare.
– Jag tvekade inte. Jag sa ja med det samma.
Det känns så viktigt och angeläget, säger Patricia
Öfverström-Lindqvist.
... fortsätter på sidan 14.
SOSAktuellt

Efterlevande kan ha ett stort behov av
att prata om en anhörigs självmord
även många år efteråt, säger PATRICIA
ÖFVERSTRÖM-LINDQVIST till vänster
och CITA NYLUND som leder den
nystartade samtalsgruppen.

NOTERAT

!

... fortsättning från sidan 12.

Om och om igen

Gruppen har – när den här intervjun görs – haft en
första träff.
– Alla anhöriga har olika sätt att bearbeta sin sorg
och sina känslor. Behovet av hjälp och stöd förändras
också under årens lopp. Många har behov av att prata
om och om igen om det som hänt, medan personer
i omvärlden, som fanns till hands och lyssnade i det
akuta skedet, kanske börjar tycka efter en tid ”att nu är
det dags för dig att gå vidare”. Andra i omgivningen vet
inte hur de ska reagera och vågar kanske inte ens fråga
hur man mår.
Cita och Patricia säger att ordet ”älta” i det här sammanhanget är ett bra ord. I den här gruppen får man
berätta och ta plats, man får lufta sina känslor och tankar och dela dem med andra som vet vad man pratar
om.
– Det blir en helt annan förståelse när alla är i samma sits. Det blir så många konsekvenser av ett självmord. De anhöriga drabbas inte enbart av sorg utan
även av skuldkänslor. Man kan ha ett uppdämt behov
av att prata, att få gråta och vara ledsen även om det
gått 10–15 år eller ännu längre efter en anhörigs självmord.

Stor skillnad

Det har också visat sig att det är stor skillnad på den
hjälp och det stöd, som de anhöriga fått. En del har
fått professionell krishjälp och därtill bra stöd av sin
arbetsgivare. Andra har skickats hem med en burk

tabletter. Det finns också anhöriga, som inte haft
någon att prata med eller som dragit sig undan och
ansett ”att sorg ska man bearbeta själv”.
Den här samtalsgruppen drivs i föreningen Resedas
regi; Reseda är en intresseförening för psykisk hälsa.
– Tredje sektorn ska enligt min åsikt inte driva
lagstadgad verksamhet, men en samtalsgrupp är ett
komplement till den vård som samhället erbjuder. Däremot anser jag att samhället, i det här fallet
Ålands hälso- och sjukvård, borde ha en krisgrupp
som kan träda in i ett akut skede, säger Cita Nylund.
En ledare för en samtalsgrupp ska inte servera färdiga lösningar för deltagarna.
– De hjälper varandra. Vår roll är att se till att det
blir en bra stämning i gruppen. Men det är inte helt
självklart att samtalen blir konfliktfria. En deltagare
kan ha hanterat ett problem på ett sätt och då kan en
annan, som valt en annan väg, skuldbelägga sig.

Tidsbegränsat

Erfarenheten har visat att det är bäst att ha en begränsad tid med ett givet slutdatum för en samtalsgrupp för
att behålla fokus.
– När slutdatumet närmar sig kan man ta ett aktivt
beslut att fortsätta om intresse finns. Det händer också att deltagarna fortsätter att träffas på egen hand, att
gruppen har blivit en andra familj för dem, säger Cita
Nylund.

Enklare söka till kurser hos
Psykosociala förbundet
Psykosociala förbundet vill göra det ännu enklare för Dig att ansöka till sina kurser! Därför kan du nu skicka in din ansökan direkt
via hemsidan www.fspc.fi.

Ansökan till kurserna görs genom att fylla i ansökningsblanketterna som finns under vald kurs
på kurslistan (viktigt är att du kryssar i till vilken
kurs du önskar ansöka till). När du har sänt in din
ansökan, får du direkt ett Tack-svar, då vet du att
ansökan har kommit fram! Vill du hellre fylla i och
printa ut din ansökan och sända den per post så kan

du också göra det. Titta uppe till höger på ansökningsblanketten som du får fram när du trycker på
"Ansök nu!" på den kurs du är intresserad av.
Närmare information om kurserna får du av Psykosociala förbundets kurskoordinator Pia Rosengård, telefon 050-514 2295.

BIDRAG från Psykosociala förbundets fond
kan sökas fyra gånger per år
Psykosociala förbundet fyller 35 år i år! Jubileumsåret till ära har förbundets gamla
Jubileumsfond fått nytt namn och nytt regelverk. Fondens namn är numera officiellt
Psykosociala förbundet rf:s Understödsfond.
Förbundets styrelse lediganslår stipendier som kan
sökas 4 gånger per år: 28.2, 31.5, 30.8 och 31.12 från
Understödsfonden. Stipendier delas ut på basen av
ansökan till personer som befinner sig i olika skeden av återhämtning och rehabilitering från psykisk
ohälsa. Medel ur denna fond kan utdelas till barn,
ungdomar och vuxna personer som berörs av psykisk ohälsa för rehabilitering, utbildning, fritidsak-

tiviteter och rekreation. På Psykosociala förbundets
hemsida www.fspc.fi/stod-oss hittar du mer information om Understödsfonden och ansökningsförfarande.

Pernilla Nylund

är informatör på Psykosociala förbundet r.f.

Funktionshinderkort även till barn som får särskilt stöd
NOTERAT

!

RAPPORT:
Barn behöver tjänster på sitt modersmål

Finlandssvenska barn med funktionsnedsättning
har likt alla andra barn rätt till en god och trygg
barndom samt delaktighet. Det finlandssvenska
perspektivet gällande service på modersmålet bör
betonas särskilt när det gäller barn med funktionsnedsättningar. Detta slås fast i THL:s och FDUV:s
rapport: Delaktighet, rättigheter och inklusion för
barn med funktionsnedsättningar. THL. Stöd för
beslut 1/2019. Publikationen är en översikt av flera
rapporter och undersökningar. Den är sammanfattad för beslutsfattare i Svenskfinland och hittas på
THL:s webbplats.
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Enligt rapporten är stödtjänster på svenska en
förutsättning för de finlandssvenska barnens rätt till
delaktighet. Rapporten betonar vikten av att stärka
strukturerna för hörande av barn och unga i ärenden
som gäller dem själva. Användandet av bildstöd och
lättläst material bör vara en del i hörandet och stärkandet av delaktigheten.

SOSAktuellt

Matilda Hemnell

är informatör på FDUV

Nu kan barn och unga som har ett beslut om särskilt stöd inom dagvård eller skola
ansöka om EU:s funktionshinderkort. De kan också beviljas ett kort med beteckningen A, som visar att de behöver en assistent eller stödperson.
Enligt de ursprungliga kriterierna har många barn
och unga med neuropsykiatrisk problematik inte
kunnat få funktionshinderkortet, trots att de skulle ha ett stort behov av det. Men nu har kriterierna
alltså ändrats. Funktionshinderkortet är ett frivilligt
och avgiftsbelagt kort med vilket man lätt kan påvisa behovet av hjälp och stöd i samband med fritidstjänster. Man ansöker om tillstånd att beställa
funktionshinderkortet hos FPA, antingen på nätet
eller per post. En förälder kan ändå inte ansöka om
kortet till sitt barn elektroniskt. Blanketten för beställningstillstånd och en kopia av ett giltigt beslut
om särskilt stöd måste skickas till FPA per post.
FPA kontrollerar att man har ett giltigt beslut som
berättigar till funktionshinderkortet. Sedan får man
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per e-post en länk till beställningstjänsten där man
ska fylla i den egentliga kortansökan.
Mera information: www.vammaiskortti.fi/sv/
FI
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LASSES
HÖRna

NOTERAT

!

När vi kastar
ORD i skräpkorgen
Nej! Jag är inte lomhörd. Min numera bortgångne bror var
absolut inte förståndshandikappad. Det finns inte längre
människor som är ” handikappade” eller ”invalider”. Synen
på jämlikhet i samhället har ändrat och samtidigt också språket. Min bror och jag betecknas nuförtiden som ”personer med
funktionsnedsättning”.

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

Bra så!
Men samtidigt har vi krånglat till
det. Varken journalister, myndigheter
eller aktiva inom funktionshinderorganisationer tycks hänga med i vilka begrepp som gäller. Beskrivningarna blir
klumpiga och budskapet kan lida.
Trots att tanken bakom är behjärtansvärd och vi främjar jämlikheten
med hjälp av vårt språkbruk, funkar
det inte alltid. FN:s konvention om
mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning betonar mångfalden och människan som helhet.
Därför bör man undvika stämplar som
hörselskadad eller utvecklingsstörd.
Funktionsnedsättningen är ju bara en
del av en människas egenskaper. Vi
uppmanas skriva ”person med hörselskada” och jag ska säga ”min bror med
utvecklingsstörning” i stället för ”min
utvecklingsstörde bror”.
Socialstyrelsen i Sverige har tagit avstamp från FN:s konvention. Ord som
handikapp, förståndshandikapp och
invalid ska undvikas. Nu är det ovannämnda ”person med funktionsnedsättning”, (eller utvecklingsstörning,
synskada etc) som gäller. Socialsty16
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relsen gör också en skillnad på funktionsnedsättning och funktionshinder.
Enkelt förklarat är min svaga hörsel
min funktionsnedsättning. Problemen
jag möter i en bullrig möteslokal är
funktionshinder. Det betyder att SAMS
enligt Sveriges socialstyrelses språkdirektiv borde heta ”Samarbetsförbundet
kring funktionsnedsättning” och att
Handikappförbundet borde heta ”Finlands svenska funktionsnedsättningsförbund”.
I en kolumn i Svenska Dagbladet
skriver universitetslektor Lena Lind
Palicki att det ”är relativt enkelt att få
gehör för avrådan av vissa ord, som
handikapp. Svårare är det att hitta ersättningsord som är enkla att lära, använda och förstå”. Hon påpekar att det
finns goda inkluderande ambitioner
men samtidigt skapar vi otympliga flerordsfraser: ”Socialstyrelsens rekommendation plan för ökad delaktighet
för personer med funktionsnedsättning
i stället för handikapplan strider mot
myndighetsspråkets uppgift att använda ett vårdat, enkelt och begripligt
språk”. Ett annat problem är att rekommendationerna inte följs då det gäller

Förnyad handbok om funktionshinderservice
Institutet för hälsa och välfärd, THL, har ändrat namnet på sin
elektroniska handbok kring funktionshinderfrågor. Tidigare hette
den Handbok för handikappservice. Det nya namnet är Handbok
om funktionshinderservice.

Handboken är ett praktiskt redskap för personer som arbetar inom funktionshinderområdet.
Handboken har också ny struktur och nytt innehåll, bland annat två nya kapitel.

Handboken finns på webbadressen
thl.fi/handbok-om-funktionshinderservice

Matilda Hemnell

– Kapitlet Funktionshinder i samhället beskriver
funktionshinder som fenomen och lyfter fram
specifika frågor gällande situationen för personer med funktionsnedsättning och hur synen på
dem förändrats genom åren. Målet med kapitlet
Ledarskap, tillsyn och statistik är att stödja ledarskapet inom funktionshinderservicen. Personer
i ansvarsställning behöver inse vilken påverkan
ledarskapet har för klientarbetet, säger Rut Nordlund-Spiby, redaktör för handboken på svenska.

skillnaden mellan funktionsnedsättning och funktionshinder. Det beror
enligt Palicki på att rekommendationen är här språkligt krånglig.
Sedan är vi inte överens alla gånger
om vilka ord som gäller. I Sverige har
man också börjat, mot Socialstyrelsens
rekommendationer, tala om ”funktionsvariation” och Förbundet unga
rörelsehindrade har försökt lansera ordet ”funkis”.
Det språk vi använder ska inkludera och betona mångfalden. Därför är
det helt rätt att sträva efter att använda
”person med” i stället för att slå stämplar och fålla in människor. Men ibland
behövs samlande uttryck som beskriver
en helhet. Jag använder i början av kolumnen ”funktionshinderorganisationer” även om jag vet att det strider mot
rekommendationerna. Hallå, språkvårdare! Vad ska jag skriva i stället? ”Handikapporganisationer” använder ett
föråldrat uttryck och ”organisationer
för personer med funktionsnedsättning” är långt och krångligt.

är informatör på FDUV

r

gilla
i
v
Citat

”

Det finns en drivkraft
som är kraftfullare än ånga,
elektricitet och atomkraft:
viljan.
– Albert Einstein –

SOSAktuellt
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VILJA PITKÄNEN
berättar om föräldraskap där båda föräldrarna har en funktionsnedsättning.

Särskilt föräldraskap
Tvååriga Toivo har inte lång väg hem från dagis,
men för ett livligt barn kan även en kort hemväg
erbjuda många tillfällen till äventyr, till exempel
att klättra upp på ett betongräcke.
TEXT & FOTO SAIJA KIVIMÄKI
Översättning: Maria Laaksonen
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”Jaså, du klev upp dit.
Visa hur du kommer
ner därifrån”, uppmanar Toivos mamma
Vilja Pitkänen.
Vilja kan på grund
av sin cp-skada inte
klättra efter Toivo,
utan hon måste ge
barnet muntliga instruktioner. Toivo är
redan så pass gammal
att det ofta räcker med
att säga till åt honom.
Och det är inte ens roligt att rymma, då ingen springer efter.
”Toivo vet att om
han rymmer så kan
jag inte springa efter
honom.”
Där betongräcket
tar slut är det långt
till marken, och Viljas
assistent Jutta hjälper
Toivo ner igen. Han
fortsätter springande
sin färd hem till gården och hoppar upp
på sin sparkmoped. Vilja går efter med kryckor.

Tips på nätet

Vilja och hennes man Markus hade hunnit fundera
på barn redan länge innan deras förstfödde anmälde
att han var på väg. Bakom sig hade de fertilitetsbehandlingar och de hade redan hunnit överväga att
avstå från drömmen om barn.
I offentligheten har det förekommit handikappade
par, vars drömmar om en egen familj har ifrågasatts.
Vilja var medveten om de svårigheter och fördomar
som deras bekanta hade mött, men hon har inte själv
upplevt något liknande.
”Kanske pengarna avgjorde. Man blir kanske lättare antagen som klient inom den privata vården”,
gissar hon.
Också inom den offentliga vården, på rådgivningen, var mottagandet sakligt.
SOSAktuellt

”En lite äldre rådgivningstant var till en början
konfunderad över situationen, men menade helt tydligt bara gott, även om hon till en början talade enbart
till assistenten och inte till mig.”
På rådgivningen fanns inte specialkunnande för
att stöda en handikappad förälder, men det hade
Vilja inte ens väntat sig att få. Hon vände sig till andra handikappade föräldrar.
”Vi har handikappade vänner som är föräldrar och
på Facebook finns några grupper där handikappade
föräldrar diskuterar. Där fick jag goda råd.”
Mest har Vilja funderat över praktiska saker, som
att lyfta och flytta på babyn. Viljas balans är inte så bra
att hon skulle ha kunnat göra det själv, speciellt inte
under de första månaderna, då babyn inte själv kan
hålla upp sitt huvud.
”Jag fick ett tips om att man kan hyra en barnsäng
med hjul, som man kan flytta från det ena rummet till
det andra. Den hade vi användning under de första
månaderna.”
Vilja och Markus ägnade mycket tid åt valet av
vagn och bilbarnstol. Vagnen måste vara stadig, lätt
att fälla ihop och måste dessutom rymmas i bilen tillsammans med Markus rullstol.
”Vi fick massor av tips från handikappade föräldrar om passande vagnar, men det som passar en, kanske inte passar en annan. Man måste bara fundera på
vilket som är det bästa alternativet för en själv.”
”Till skötbord valde vi ett ganska lågt arbetsbord
från Ikea, eftersom man ofta inte kommer åt ett riktigt skötbord då man sitter i rullstol. Senare kom vi att
tänka på att ett elektriskt, justerbart arbetsbord hade
kunnat fungera ännu bättre.”

Hjälpande händer nära

För nyblivna föräldrar tar det tid att lära känna sin
baby och att lära sig svara på hens behov. I Viljas
familj fick man i den nya livssituationen också lära
sig att vänja sig vid assistentens närvaro. Under de
första veckorna var assistenten på plats dygnet runt,
därefter från klockan sju på morgonen till elva på
kvällen. Förändringen var enorm, för tidigare hade
Vilja endast haft assistent några timmar i veckan.
Paret hade förberett sig på babyns ankomst på
hemmaplan, men hjälpbehovet på sjukhuset i en
helt ny situation var svårt att förutse. Då assistenten var närvarande bara en del av dagen, tvingades
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KRÖNIKA

MONICA
BJÖRKELL-RUHL

Jag vet att jag har en uppgift
Jag hörde nyligen de här orden:
“Vi vet inte varför Gud har placerat oss här men vi vet att han har en uppgift för oss”.
Jag tror att jag har hört de här orden tidigare. Jag skall påminna mig själv
om dem i fortsättningen för de är viktiga och värdefulla ord för mig.

VILJA och sonen TOIVO.

sjukhuspersonalen ständigt hjälpa till med att flytta
babyn.
”En av barnmorskorna ifrågasatte hur vi skulle
kunna klara oss hemma med barnet, men den socialarbetare som kom för att träffa oss konstaterade bara,
att vi helt klart hade funderat på de här sakerna på
förhand.”
Hemma var det trots assistentens närvaro föräldrarna som hade ansvaret för babyn. Viljas princip var
att assistenten skulle följa instruktionerna och inte till
exempel lugna babyn genom att gå omkring med honom i famnen – detsamma skulle ju inte ha lyckats
senare utan assistent.
”Självklart blir jag frustrerad ibland över att jag
inte bara kan ta Toivo under armen och gå då jag har
bråttom.”
”Jag ville från
första början hitta ett eget sätt att
VILJAS FÖRÄLDRAsköta babyn och
SKAPSTIPS
vara förälder, därför valde jag inte
Om hjälpbehovet förändras på
en assistent med
grund av barnet, var i kontakt
utbildning eller ermed handikappservicen i god tid.
farenhet av barnskötsel.”
Då man väljer barnvagn är det bra
De första månaatt förutom stabiliteten också testa
derna var assistenhopfällningsmekanismen och hur
terna också värdelätt den går att lyfta som hopfälld.
fullt vuxensällskap.
”Då Toivo var
För de första månaderna kan man
baby, var jag med i
hyra en Vaavi-spjälsäng på hjul.
några mammagrupper, men jag
Hitta ditt eget sätt att vara förälder
kände att jag blev
och utnyttja kamratstödet. Alltid
lite utanför, kanske
går det på något sätt.
på grund av assis20

tenten. Senare tänkte jag att jag kanske inte längtade
efter vuxet sällskap lika mycket, då jag inte var ensam
med babyn på samma sätt som de andra mammorna.”
Förutom assistenterna fick Vilja under de första
månaderna extrahjälp från rådgivningen, då en familjearbetare kom och skötte Toivo. Viljas och Markus föräldrar bor så pass långt borta att de inte kan
hjälpa till i vardagen.
”Även om rådgivningen inte speciellt väl har kunnat ta handikappet i beaktande, har de ändå alltid
hjälpt till då vi bett om det.”

Mestadels vanligt föräldraskap

Livet verkar ha lugnat ner sig efter babytiden i familjen med två handikappade föräldrar. Vilja har återgått
till sitt arbete som översättare vid Aalto-universitetet
och Toivo, som snart fyller tre år, trivs bra på dagis.
Assistenten kommer numera bara på kvällar och
veckoslut. För Vilja är samvaron med Toivo ”mestadels vanligt föräldraskap”. I takt med att Toivo växer
blir assistenternas uppgift mer och mer att försäkra
sig om att vardagen löper smidigt.
”För en utomstående kan det vara svårt att förstå
varför jag behöver en assistent då jag klarar mig bra
utan. Så är det hemma, men genast vi går utanför
hemmet, till exempel på besök, kan vi stöta på oväntade situationer.”
Men också i oväntade situationer har Vilja alltid
hittat en utväg, försäkrar hon.
”Det kanske mest oväntade har varit hur många
saker vi egentligen klarar av själva tillsammans med
Markus.”
Texten är ursprungligen publicerad i CP-förbundets
medlemstidning CP-lehti 3/2018.
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De senaste elva åren har min huvudsakliga uppgift varit att ta hand om vår son Mika (uttalas Miicka). Jag
har fått föra en kamp som världen sällan har skådat.
För att orka, med min tuffa uppgift, har jag flera gånger
blivit uppmuntrad och uppmanad av omgivningen att
ta hand om mig själv och ”placera masken först på mig
själv och sedan på min medpassagerare”. Jag har försökt
flera gånger och lyckats ibland.
Så kom en dag eller egentligen en natt, då jag bokstavligen behövde placera masken på Mika. Han hade
fått så svår sömnapné, i värsta fall hade han 39 stycken andningsuppehåll per timme. Vi beslöt att införa
CPAP-behandling (CPAP=Continuous Positive Airway Pressure, på svenska: kontinuerligt högre tryck i
lungorna). Nu kunde Mika sova gott och vi skulle leva
lyckligt i alla våra dar... eller? Istället kom vändpunkten
och nära på undergången för mig.
Mika är väldigt rörlig i sömnen. Masken flyttade på sig
och läckte luft vilket tvingade mig att justera masken
flera gånger. Jag vaknade 5–10 gånger per natt. Till slut
vågade jag inte somna för det kändes värre att somna, vakna och stiga upp, än att vaka och vänta på att
masken började läcka. Mika vägrade att låta sin pappa
justera masken. Han började gallskrika och då kunde
ingen i vårt hus sova. När jag senare började få svåra
panikattacker och ambulansen förde iväg mig förstod
Mika att jag behövde få sova. Han lät då pappa sova i
hans rum och justera masken. Dessutom hade vi vid
det här laget redan testat flera masker och hittat en som
fungerade så att den inte läckte.

tungt och man inte kan eller får sova på långa tider, ja,
då kan det kännas som att det inte finns så mycket kvar
av dig. Jag kände att jag var inne i ett hörn och kom inte
bort därifrån. Jag kände att jag inte längre ville leva,
men jag ville inte heller dö. Jag ville bort. Lyckligtvis
fick jag komma till en underbar avdelning där jag ”kom
bort”, där jag började känna att jag igen ville leva.
Många saker har sedan dess förändrats i mitt och hela
vår familjs liv. Processen är långsam. Det är väl litet
som i en höjdhoppstävling. Ribban höjs anefter, långsamt och säkert.
Jag har flera uppgifter här på jorden. Jag ska fortsättningsvis ta hand om mitt kära barn. Lyckligtvis tar hans
pappa nu hand om vårt kära barn. Min uppgift just nu
är att ta hand om mig själv. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla trygga vuxna som funnits runt
Mika under det senaste året och hjälpt att ta hand om
honom. Ni är alldeles underbara och som Mika skulle
säga: Mina favourites.

Monica Björkell-Ruhl
är coach, föreläsare och
mamma samt närståendevårdare till sonen
Mika som har en unik
kromosomavvikelse.

Nu led jag redan av svår depression. Det var naturligtvis inte bara på grund av sömnlösa nätter. När livet är
SOSAktuellt

21

”

TANKESTÄLLAREN

THOMAS ROSENBERG

Bara en ljudfil

Textens sorti?
Hänger du alls med i hur dina barn, eller barnbarn, kommunicerar med sina
jämnåriga? Och vet du nånting om hur de bygger upp sin bild av världen?
Antagligen inte. Nå, det gör inte jag heller. Men jag ska här göra ett försök,
och den vägen beskriva vad som kanske håller på att ske.
Att vi som är lite äldre, säg 50+, har svårt att hänga
med i de yngre generationernas sätt att kommunicera med varandra är ingen nyhet. Ringer du dina
barn (eller barnbarn) svarar de sällan även om de
alltid har mobilen med sig, vilket kan kännas förbryllande, och även lite sårande. Och eftersom vi
känner oss obekväma med nya kanaler som messenger, whatsapp och snapchat får vi nöja oss med
att få korta textmeddelanden. Kryptiska texter utan
versaler och skiljetecken, och renons på alla de
grammatiska regler vi själva lydigt har följt sedan
skoltiden.
Nej, detta ska inte bli något gubbgnäll över ungdomens oförmåga att läsa och skriva. Det kan de
nog göra – men på ett annat sätt som går oss förbi,
och som kanske håller på att förändra mycket av
det vi tagit för givet. Vi har ju i 500 år, sedan Gutenberg, byggt upp ett samhälle och en kultur som
är väldigt textbunden, och därmed krävt en lång
träning i färdigheten att läsa och skriva. Konkret
i form av ett skolväsen vi målmedvetet har byggt
upp och är stolta över, och vars uppgift har varit
att förmedla till oss all den ackumulerade kunskap
som krävs i vårt specialiserade samhälle. Och nästan allting i skriven form.
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Från tal till text

Går vi tillbaka i tiden och ser på utvecklingen i
stort kan vi se tydliga hopp, med övergången från
en talad kultur till en textbaserad kultur som den
kanske viktigaste. I det förmoderna samhället överfördes kunskapen och traditionerna muntligt. Med
tryckeritekniken skedde en dramatisk förändring
eftersom kunskapen nu kunde förmedlas så mycket snabbare och effektivare. Detta var av avgörande
betydelse för vår västerländska demokrati, med sin
vetenskap och kultur, och sin offentlighet i form av
öppen och kritisk debatt – en förutsättning för att
demokratin ska fungera.
Nu håller mycket av detta på att krackelera.
Tendenserna har funnits länge, men den snabba
utvecklingen av de nätbaserade medierna gör att
förändringarna faktiskt är större än vi kanske riktigt vill medge. En påminnelse om detta ger Laura
Saarikoski, redaktionschef vid Helsingin Sanomat,
i en kolumn i HS 18.5.2019. Under rubriken ”Tekstin aikakausi on päättymässä” (Textens epok är på
upphällningen) diskuterar hon intrycken efter ett
”besök i framtiden”, Silicon Valley i Kalifornien, där
man redan nu konkret kan uppleva morgondagen.

SOSAktuellt

Här är det inte längre texter som gäller utan enbart
bild och ljud. Studenterna orkar inte längre läsa
långa texter, än mindre skriva sådana. De vill ha
allt, och producera allt, i korta snuttar, i form av video, podcast, Snapchat eller motsvarande. Som en
illustration av detta beskriver hon ett meddelande
hon själv får av sin 11-åriga son: ”Mobilen vibrerar,
ett meddelande av sonen. En ljudfil. Han tillfogar
inte ens längre ett LOL” (laughing out loud, eller
gapskratt).
Jag har själv, medges villigt, ibland med oro följt
med våra egna barn och deras studier, och sätt att
kommunicera. Det är inte mycket man ser av läsande och skrivande i det längre formatet, och så
tycks det vara överallt bland yngre, oberoende av
studieområde. Min son studerar ljudteknik inom
film och musik, och trivs bra med det, men jag
vet ingenting om den världen. Samtidigt som jag
imponerad inser hur hans studie- och yrkesval är
symboliskt för den förändring som är på gång. En
förändring som får mig att tänka på den sorg så
många jordbrukare har känt, då de tvingats inse att
deras barn inte längre vill eller kan stanna kvar för
att bruka den fäderneärvda jorden, utan hellre flyttar in till stan, och andra yrken.

Från tradition till förnuft

Allt detta har alltså varit på väg redan länge, men
vi fattar kanske först nu vidden av det. Jag har själv
länge varit intresserad av frågan om textsamhällets
övergång till ett bildsamhälle, vilket resulterat i flera längre artiklar. En av de tendenser jag fäste mig
vid, och som nu är plågsamt tydlig, är hur effektivt
de snabba bildmedierna undergräver demokratin
och främjar populism. En av mina inspirationskällor var Max Weber, en av sociologins klassiker,
som i början av 1900-talet analyserade samhällsutvecklingens drivkrafter.
En av byggstenarna i hans analys var den form
av auktoritet, eller makt, som håller ihop samhället. I det förmoderna samhället är det traditionen,
och den auktoritet äldre generationer har genom
sin erfarenhet. I det moderna samhället har erfarenheten ersatts av förnuftet, i form av den kunskap
vi inhämtar på skolbänken. I Webers värld – helt i
enlighet med den utvecklingsoptimism som präglade 1900-talet – gick samhällsutvecklingen mot en
allt högre grad av rationalitet, präglad av kunskap i
SOSAktuellt

Jag har själv, medges villigt,
ibland med oro följt med våra
egna barn och deras studier,
och sätt att kommunicera.

stället för fäderneärvda traditioner. Den stora fördelen med detta var att det också medförde ökad
jämlikhet, eftersom individuell framgång inte längre var knuten till härstamning, kön eller geografi
utan enbart var ett resultat av individens egna kvalifikationer.

Karismans återkomst

Enligt Weber fanns det vid sidan av traditionen och
förnuftet också en tredje typ av auktoritet, den karismatiska. Men den var enligt honom undantaget,
och förekom närmast i situationer av samhällelig
instabilitet, då starka personer genom sin utstrålning kan få stort inflytande. Han kunde ju inte ana
hur radikalt nya teknologier skulle förändra vår offentlighet. De nya medierna gör ju att vi glider in
i en kultur permanent dominerad av karismatiska
ledare, som skickligt utnyttjar bildbaserad information där känslorna tar över och det långsamma och
textbaserade förnuftet blir hopplöst på efterkälken.
I sin roman ”Odödligheten” (från 1991) beskriver den tjeckiske författaren Milan Kundera skickligt det nya samhälle han redan då såg växa fram,
med en ny yrkeskår av ”imagologer” som får ett allt
större inflytande: reklambyråfolk, lobbare och andra vars arbete går ut på påverka andra, ofta utan
att de ens vet om det. Och detta alltså redan långt
före dagens internet, med trollproduktion, hybridpåverkan och annan sofistikerad form av påverkan.
Det vore minsann dags att gräva fram Max Weber
och hans analyser av karismans mekanismer!
Jag har själv i hela mitt vuxna liv arbetat för och
med det tryckta ordet, bland annat för tidskrifter
som denna. Och jag har fortfarande kvar min bergfasta övertygelse om att tidskriften som företeelse,
med sitt superba format och sitt gränssnitt, kommer att överleva. Liksom det tryckta ordet i allmänhet. Men texter som Laura Saarikoskis får mig
onekligen att vackla lite grann. Bara lite, visserligen
– men det gäller nog att lyhört följa med utvecklingen. Och då kan man lämpligen börja med att
försöka begripa vad ens egen son håller på med.

Thomas Rosenberg

är sociolog,
koordinator för bl.a. Tidskriftsprojektet,
kommunpolitiker i Lovisa samt skriftställare.
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genom delaktighet
Kårkulla samkommuns vision är att erbjuda tjänster av hög kvalitet som
beaktar behov och önskemål hos brukare, anhöriga, kunder och personal.
Grundläggande för verksamheten är god omsorg som innefattar: begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet. Kårkulla samkommun upprätthålls
av 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner.

EN ANHÖRIG är formellt en person
inom familjen eller bland de närmaste
släktingarna. I anhörigstrategin beaktas
brukarperspektivet och därför har man
beslutat att ge det centrala begreppet
en vidare tolkning. Med anhörig avses
sålunda en familjemedlem eller en nära
släkting – eller en annan person som
står brukarna nära. Även en intressebevakare kan stå en brukare nära.

TEXT CHRISTINA LÅNG FOTO PRIVAT

KÅRKULLA vill göra tydliga
överenskommelser, ha ett gott
samarbete och hitta individuella
lösningar. Anhörigstrategin utgör
en del av samkommunens kvalitetsarbete. Värderingarna i den ska
synas i det dagliga arbetet och målen konkretiseras och förverkligas
via verktyg i handlingsprogrammet. Man skall arbeta mångprofessionellt och söker verktyg och
respons som stöder den ständiga
förbättringen av interna processer
och arbetsmetoder. Den ska vara
begriplig med öppen kommunikation och fungerande rutiner för information, som skapar delaktighet
och främjar samarbete och tryggINGELA LINDHOLM är
het. Den ska vara hanterbar genom
regionchef i Mellersta
gott samarbete där anhörigas kunNyland och sekreterare i
Kårkullas anhörigråd.
skaper värdesätts. Genom gemensamma och tydliga överenskommelser skapas en meningsfull och
kvalitativ helhet i vardagen. Professionellt förhållningssätt och samarbete utgående från brukarens
individuella behov, betonas. Ansvarsfull personal
skapar meningsfullhet och trygghet för brukaren.
Anhörigas delaktighet bestäms utgående från varje
enskild brukares önskemål.

Anhöriga som resurs

Inom Kårkulla samkommun har man arbetat med
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en anhörigstrategi, som godkändes av fullmäktige i
juni 2014. I den stipuleras att anhörigråd skall utses
i alla sju regioner. I anhörigråden skall ingå cirka
fem medlemmar som väljs för två år i gången. Regionchefen fungerar som sammankallare och sekreterare.
Anhörigråden i de olika regionerna har arbetat
på olika sätt; man har haft kontakt med andra anhörigråd och med brukarråden i samma region och
utbytt erfarenheter.
Man har poängterat brukarnas trygghetskänsla
och att informationen skall leda till mera samarbete
och större delaktighet i verksamheten. Fördelen har
varit att man fått mera information om planeringen
på olika enheter och man har lärt känna personalen. Anhöriga och brukare har kunnat ge feedback
på servicen. Ofta har anhöriga poängterat att brukarna inte är en enhetlig grupp utan alla är individer med olika behov. Anhöriga är inte heller en
enhetlig grupp.
I Mellersta Nyland ordnade anhörigrådet ett
diskussionstillfälle i januari 2016 för många intresserade föräldrar. Från en givande diskussion har jag
skrivit ner: ”Använd anhörigas kunskaper!”
Som förälder till en medelålders dotter med
Downs syndrom har kamratstödet från andra föräldrar berikat mitt liv på många sätt. Det vi diskuterat har inte alltid gått vidare till de sfärer våra barn
rör sig i. Uppmuntrad från flera personer anmälde
jag den här våren mitt intresse och är nu invald som
medlem i anhörigrådet i Mellersta Nyland. Mitt
motiv är att vår dotter och hennes gelikar skall ha

ett gott liv utgående från deras förmågor och tillkortakommanden. Om jag vill påverka måste jag vara
med och ta ett visst ansvar.

Nyanställd regionchef

Det känns bra att veta att de andra medlemmarna
har olika erfarenheter. Speciellt gläder jag mig över
att nyanställda regionchefen, Ingela Lindholm, har
både gedigen utbildning och arbetserfarenhet från
det sociala området. Dessutom är hon själv anhörig;
som syster till två bröder med funktionsnedsättning
har hon deltagit i vissa fritidssysselsättningar. Hon är
både sjukskötare och socionom HYH. Hon vet vad
hon har gett sig in i.
När vi träffas i påskveckan på nya arbetsplatsen på
Omsorgsbyrån i Arabiastranden har hon just varit
med i budgetmanglingen. Ingela ser fram emot samarbetet med personalen, brukarna och anhöriga. På
frågan vad hon förväntar sig av anhörigrådet svarar
hon diplomatiskt att det är medlemmarna som sätter agendan. Framför allt vill hon ta del av anhörigas
erfarenheter, och med anhörigrådet diskutera aktuella ärenden som är på gång. Jag är övertygad om att
hon med sin bakgrund och sin syn på verksamheten,
kommer att vara en aktiv sekreterare i rådet och också för rådets åsikter vidare till berörda instanser.
Jag ser fram emot samarbetet med nya regionchefen och rådets övriga medlemmar. Samtidigt vill
jag att också andra föräldrar tar kontakt och säger
sin åsikt.

Mor och dotter på
valdagen på Arcada.

Bli tagen i bruk

Inom Kårkulla samkommun finns åtta
brukarråd. De har fem medlemmar,
som utses av den regionala nämnden
för fyra år i gången. Brukarråden väljs
bland alla personer som får service av
samkommunen. Som sekreterare
fungerar en anställd person.
TEXT & FOTO CHRISTINA LÅNG

MARIA SELENIUS är en av medlemmarna i brukarrådet i Mellersta Nyland för perioden 2017-2020. Hon
tycker att det är spännande att vara med. Först att bli
tillfrågad och sedan vald.
– Då blev jag glad. Det var intressant att få göra valbroschyr med foto, berättar Maria när vi träffas på valdagen i Arabiastranden. Där satt hon med sin mamma
med en insamlingsbössa.
Selenius är nu 32 år och arbetar på ett åldringshem
i Helsingfors, där hon började som praktikant och numera är fast anställd. Hon trivs utmärkt med sina uppgifter som köksbiträde. Hon har gått i skola för att få
den utbildningen. Hon bor självständigt och får stöd
från ett Kårkulla boende. På fritiden deltar hon i olika
verksamhet, både inom DUV föreningen och privat.
– Jag trivs mycket bra på jobbet för jag får göra
många olika uppgifter, småler Maria.
– Det var mycket intressant att besöka Gladas nya
boende i Esbo och Octaven i Krämertsskog. Där fick vi
bekanta oss med den dagliga verksamheten.

Ändå brukarrådet?

Maria berättar att det bästa hon varit med om i brukarrådet var när Helsingfors stad bad medlemmarna
bekanta sig med en informationsbroschyr och de fick
ge kommentarer. Brukarrådet bad dem använda enkla
... fortsätter på sidan 26.
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ord som alla kan förstå och att fonten är tillräckligt stor.
Brukarrådet har också fått ge förslag till program på någon enhet. Man har
diskuterat säsongsamtalen och också kommit fram till att alla inte vill tala om
allting. I stället vill man att samtalen ska ske med någon person de känner bra
och kommer överens med.
De har också diskuterat självbestämmande, till exempel att ha rätt att välja
hur de bor och vilka former av service de vill ha och själv få bestämma vem
som har nyckel till boarnas lägenhet. Brukarrådet vill också träffa andra medlemmar i brukarråden. De vill påverka beslutsfattare och vara delaktiga när
verksamhetens innehåll görs upp. Alla ska få synas, höras och delta på sina
egna villkor.
Sekreterare i brukarrådet i Mellersta Nyland är Maria Jäderholm. Hon har
lång och mångsidig erfarenhet och hon uppskattas av brukarna. De som är
med i brukarrådet får träning i mötesdeltagande då de får framföra sina egna
ärenden och diskutera dem. Flera gånger per år deltar någon i olika utbildningar och seminarier där de också får berätta inför publik.
– Det är spännande och en aning nervöst, men vi övar i förväg. Jag tycker
att det är värdefullt och hoppas att våra brukare i framtiden får sitta med i flera
sammanhang och framföra sina åsikter och påverka som alla andra medborgare i samhället, konstaterar Jäderholm.

ANN-MARIE
STENHAMMAR
var en kunnig
och inspirerande
föreläsare.

GODA MÖTEN
ger delaktighet

I brukarstrategin sägs att:
BEGRIPLIGHET
innebär att förstå och bli förstådd
och bli bra bemött och att vara trygg.

En vacker lördag i april deltog ett
tjugotal 4BT vänner i ett heldagsseminarium i Helsingfors för att
utbyta erfarenheter och lära sig
mera om ökad delaktighet.
Inbjuden föreläsare var AnnMarie Stenhammar från Sverige.

HANTERBARHET
innebär att tydliga överenskommelser
och individuella anpassningar görs samt
att konkret kommunikationsstöd ges.
MENINGSFULLHET
innebär delaktighet, självbestämmande,
jämlikhet och respekt.

TEXT & BILD CHRISTINA LÅNG
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Framgång har en enkel formel:
gör ditt bästa och folk kan
komma att tycka om det.
– Sam Ewing –

D

et är bra för hälsan att vara delaktig i
det som händer oss i livet. Det förutsätter att sammanhanget man befinner sig i är begripligt, hanterbart och
meningsfullt. Stenhammar har under
många år arbetat med undersökningar och utbildning inom området funktionshinder, med fokus på
hur goda möten mellan människor skapas. Det gäller särskilt möten där den ena parten behöver stöd
och möter en stödperson. Centralt för jämbördiga
möten är delaktighet.
Att främja delaktighet är ett av SAMS frivilligvänners viktiga uppdrag – att ge utrymme och att

lyssna, vara en möjliggörare för önskade fritidsaktiviteter och att vara en god vän.
Ann-Marie Stenhammar engagerade deltagarna med olika diskussioner och frågeställningar där
man fick reflektera och föra fram egna åsikter. Dem
varvade hon skickligt med föreläsningspass. När vi
möts har vi med oss olika förväntningar, egna erfarenheter och våra personliga perspektiv. För att
vara delaktig och skapa goda möten listade deltagarna bland annat: respekt och samarbete, generositet,
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... fortsätter på sidan 28.
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... fortsättning från föregående sida.
ansvar, olika aktiviteter, inkludera och stå upp för
någon. Att lyssna är en av de viktigaste egenskaperna: ”Man lär sig hur mycket man själv behöver hålla
tillbaka och det nödvändiga i att vänta, och att det är
svårt. Jag tror att det gäller många som befinner sig i
någon slags stödjande roll.”
Vi diskuterade också skillnaden mellan begreppen professionell, personlig och privat.

Lär känna dig själv

Stenhammar betonade betydelsen av att lära känna sig själv, vilka känslor som kan uppstå när man
hamnar i en ovan situation. Man kan bli rädd att
inte klara uppdraget eller göra något eller säga sådant som kan såra den andra. Eller man kan uppleva
skam med sin okunnighet. Det är lätt att skämmas
om man misslyckas med något man borde klara av.
Någon sade också att man kan känna skuld för att
man själv har det så bra i jämförelse med den man
skall stöda. Då är det bra att tänka efter före hur jag
reagerar och komma till var den egna gränsen går.
Vi borde alltid minnas att alla är lika värda.

Deltagarna fick fundera på hur man kan bli så
jämbördig som möjligt. Det är en konst att lyssna
tillräckligt länge och lägga bort en bild av den andra. Att lyssna kräver uppmärksamhet mot en annan persons hela register av sätt att kommunicera
med tal, ljud, läten kroppsspråk, humör och ansiktsuttryck. Man vinner på att alltid vara äkta och bjuda
på sig själv. Vara flexibel och hitta rätta takten om
man är olika snabb. Vi fick också veta att det är OK
att vara trött eller nedstämd någon dag. För att skapa så jämbördiga möten som möjligt förutsätter viss
förståelse för funktionsnedsättningen. Tillsammans
kan vi göra livet bättre.
Många av oss har olika drömmar, sådana som går
att förverkliga och orealistiska drömmar. Verkliga är
de som gäller här och nu.
Hjälp uppfattas som ett positivt ord medan maktbegreppet är flertydligt. För att kunna hjälpa någon
måste man ha en viss makt. Deltagarna var mycket
aktiva i diskussionerna. De hade skiftande syn på
ordet hjälp vilket framkommer ur figuren på bilden.
Kursdagen var givande och kunde förverkligas med projektmedel
från Svenska Folkskolans Vänner och verksamhetsbidrag från
STEA.

4

FYRA betydelsefulla timmar
Vänverksamheten är en del av SAMS, Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f. Syftet är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet
i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående.

S
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om frivillig inom 4BT är man en vän och
en hjälpande hand när det behövs. Ett vänuppdrag bygger på att man ger cirka 4-10h/
månad av sin tid och gör något roligt tillsammans med den man träffar, sägs det i vänpolicyn som SAMS godkänt. Det handlar främst om vardagliga fritidsaktiviteter. De flesta vill gå på café, shoppa, gå
på bio eller teater och någon vill se en ishockeymatch. Det
man gör tillsammans beror på vad man kommer överens
om och vilka gemensamma intressen man har. Ett vänuppdrag bygger på medmänsklighet.
SAMS gör avtal med den frivilliga stödpersonen och
vänsökande. Om den vänsökande har ett stödpersonsbeslut via sin hemkommun så kan den frivilliga lyfta kostnadsersättning. För det görs ett skilt avtal.
Av den frivilliga förväntas respekt för vännens integritet och värderingar och hen har ett tystnadslöfte som gäller även efter avslutad kontakt.
Man behöver inte gå en kurs för att bli frivillig. SAMS
ordnar regelbundet träffar till vilka alla verksamma vänner blir inbjudna. Ett sådant ordnades nyligen i Helsingfors med temat Goda möten. Delaktighet är en mänsklig
rättighet som gäller alla. Man är delaktig när man:
•

Kursarrangören från SAMS,
KAROLINA SJÖBERG tillsammans med föreläsaren
ANN-MARIE STENHAMMAR
från Sverige.
Foto: Gerd-Peter Löcke

REPORTAGE

blir lyssnad på och får stöd att förstå och att
uttrycka sina åsikter,
när det man tycker, önskar och upplever, beaktas
och man involveras i beslutsprocessen samt man
delar ansvar och makt när beslut fattas.

WHO har definierat delaktighet som engagemang i sin
livssituation. Engagemang betyder att delta eller ta del av
och vara inkluderad eller engagerad och ha tillgång till resurser för att kunna vara det till skillnad från aktivitet som
står för att göra en uppgift eller en handling.
I FN:s allmänna förklaring stipuleras att alla har lika
värde. På kursdagen med Ann-Marie Stenhammar diskuterade vi våra känslor, såsom rädsla att inte klara av någon situation. Det är lika viktigt att känna sig själv som att
SOSAktuellt

ha respekt för andra individer. Vi vinner på att dela med
oss av oss själva. När vi möts har vi med oss olika erfarenheter och förväntningar i våra ryggsäckar. Det är klokt att
tänka på sin människosyn och försöka skapa så jämbördiga möten som möjligt. Lyhördhet är en värdefull egenskap
när det gäller att hitta den rätta takten. Det kan vara svårt
att förstå att det är de små sakerna som är värdefulla.

Att lyssna är en konst

Att verkligen lyssna på en annan människa är att lägga undan en kanske redan färdig bild. Att lyssna kräver
uppmärksamhet mot en persons hela register av sätt att
kommunicera, såsom tal och kroppsspråk, personens beteende, humör och ansiktsuttryck. De människor som är
en del av en annan person liv, kan lyssna från den andras
perspektiv och utifrån det förstå att det är rimligt för den
personen. Det inbegriper att kunna lyssna på ett sätt som
hjälper den personen att hitta sin egen röst och att utveckla sin självkänsla och finna sin plats i världen. För att få
reda på vad den andra vill är gott förtroende A och O.
Som frivillig är det också tillåtet att sätta egna gränser.
Integritet ligger nära självbestämmande, det kan gälla
rätten till sitt privatliv och vad man berätta om sig själv.
För en person med funktionshinder kan en förändring
från subjekt till objekt bli smärtsam. En person uttryckte
sin situation så här:
– Proffs kliver in i mitt liv – också på områden som för
andra är helt privata, till exempel hur jag väljer att leva och
andra val i min vardag.
Integritet ligger nära självbestämmande och rätten till
sitt privatliv. Gäller båda parterna. Att vara delaktig är en
känsla av sammanhang. Ge fyra timmar i månaden och få
en vän för livet. Att få göra andra glada ger också glädje
till en själv.
Bokrekommendation: Mellan makt och hjälp av Greta
Maria Skau.
De som vill bli stödpersoner inom projektet 4BT kan
kontakta Karolina Sjöberg på SAMS.
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Öppet brev till Helsingfors stad

DISKRIMINERING
av arbetsgivare
för personlig assistans
Helsingfors skärper kraven.
Idag har Socialverket i praktiken övertagit
arbetsgivarens ansvar utan att de personliga assistenterna
för den skull har rätt att åtnjuta samma fördelar
som stadens övriga 8000 anställda.
En person som ingår ett arbetsavtal med en anställd
är en arbetsgivare. En arbetsgivares ansvar är absolut
och kan inte delas. Att fungera som arbetsgivare för
personlig assistent förutsätter vissa resurser. Dessa
har stadens lönekontor TALPA nu begränsat. Detta
t.ex. genom att;
- inte längre skicka den anställdas lönekvitto till
arbetsgivaren
- inte längre respektera årets indelning i månatliga
löneperioder
- att endast på begäran utelämna uppgifter
- att kräva in alla uppgifter som socialverket behöver för att kunna överta ansvaret som arbetsgivare
med hjälp av blanketter.

Vad är en blankett?

En blankett är ett formulär som är lätt att fylla i för
en fingerfärdig person med tillgång till fakta. För
en synskadad, förlamad, muskelsvag, eller annars
gravt funktionsnedsatt arbetsgivare med lagstadgad rätt till personlig assistans, så är det inte alltid
lika lätt. Också om det inte behöver vara omöjligt så
är det alla gånger en omständlig, tidskrävande och
mödosam process. (Vem som helst kan pröva på det
själv genom att dra en säck över huvudet eller tejpa
händerna bakom ryggstödet och försöka hamra på
ett tangentbord med en pinne i munnen.) Lika svårt
är det att leta uppgifter i en mapp. Därför bör blanketter undvikas och då de inte kan undvikas så bör
de vara möjligast tillgängliga. Det vill säga förhandsifyllda med alla uppgifter i löneprogrammet. Därtill
bör det vara möjligt att kopiera/klistra in material
samt att modifiera innehållet då blanketten laddas
upp efter att ha sparats.
30

Vad är en underskrift?

En underskrift är en bekräftelse på att en blankett
är sanningsenligt ifylld. I praktiken är det lätt att
underteckna en blankett förutsatt att assistenten är på plats. Om assistenten t.ex. har slutat, är
sjukledig, är på semester eller inte har arbetstur
så är det inte lika lätt. Först måste man ladda upp
blanketten, sedan skall den fyllas i och printas
ut innan man själv kan underteckna den. Sedan
skall blanketten skannas och skickas till assistenten. Assistenten tar emot blanketten i sin telefon,
packar ihop barnen och beger sig till biblioteket.
Där printar hon ut och undertecknar blanketten
innan hon går till bibliotekarien och ber hen skanna blanketten och skicka den till hennes telefon.
Därefter postar assistenten blanketten till mig
som postar den vidare till lönekontoret.

Vad är en straffpåföljd?

En straffpåföljd innebär att lönen utan förvarning
inte betalas ut. För att mina assistenter skulle få ut
sin lön till jul så förutsatte lönekontoret att redovisningen av arbetstiderna skulle vara dem tillhanda den 28 november. En underskrift saknades och
därför valde jag att vänta med att skicka in redovisningen till nästa dag. Det skulle jag få ångra. Strax
före jul lämnades alla mina tre assistenter utan
förvarning utan lön. Det vill säga tre underbetalda
barnfamiljer med skulder som förföll till utmätning! Tänk om detta hade hänt en av Helsingfors
anställd! När jag frågade varför svarade TALPA, att
”försök komma ihåg rätt datum nästa gång.”
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Vad innebär blankett, underskrift och straffpåföljd
utan förvarning?

Exempel:

Min assistent sjukskrev sig p.g.a. svåra graviditetssmärtor den 29 mars. En vecka senare anställde jag
som arbetsgivare två nya assistenter som delade
på hennes arbetstid. Under april månad utspelade
sig följande utbyte av information mellan mig och
TALPA.
- Min sjukskrivna assistent har svårt för att stiga
upp och hon skickar mig sitt läkarintyg med brev på
posten.
- Jag skickar läkarintyget med tillhörande uppgifter om frånvaro, arbetstimmar och regelbundna
arbetstider till TALPA.
- Talpa svarar att jag måste fylla i samma sak på en
för ändamålet avsedd blankett undertecknad av mig
och assistenten.
- Jag laddar ned blanketten, fyller i samma uppgifter, skriver under, skannar och skickar blanketten för
underskrift åt den sjukskrivna assistenten.
- TALPA meddelar att jag måste fylla i en blankett
till. Ur blanketten skall varje dag och varje arbetstid
vara utskrivna skilt för sig. Detta trots att assistenten
enligt arbetsavtalet är anställd regelbundet 8-16 40
timmar i veckan. Därefter skall blanketten undertecknas av mig och den sjukskrivna assistenten innan
kontoret kan betala ut lön för sjukfrånvaron.
- Jag får nu blanketten angående frånvaron undertecknad av min sjukskrivna assistent. Samtidigt bifogar hon ännu ett läkarintyg som gör att sjukledigheten som TALPA ersätter måste förlängas med en dag.
- Jag besluter mig nu för att ta itu med saken nästa
dag. D.v.s. med att fylla i blanketten från början igen
eftersom den inte kan sparas och sedan skriva ut, underteckna och skicka blanketten åt assistenten för underskrift nästa dag.
- TALPA meddelar på nytt att de inte ersätter den
sjuka assistentens frånvaro innan blanketten med fördelningen av arbetsdagar med samma arbetstider är
undertecknad och klar.
- Min sjukskrivna assistent är anställd ”tills vidare”.
Jag ringer nu upp henne och frågar om vi kunde säga
upp hennes arbetsavtal eftersom mina nya assistenter
inte vill vara anställda på viss tid som vikarier för en
ordinarie assistent på moderskapsledighet. Hon går
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med på det och jag skriver ut en uppsägningsblankett
som jag skickar för underskrift till henne. Därefter
skriver jag ut två nya arbetsavtal ”tills vidare” åt mina
nya assistenter som jag sedan skickar till TALPA. Det
första avtalet träder i kraft den samma dag då den
första assistenten inleder en tre timmar lång handledning den 12.4 och det andra 13.4.
- Den 28.4. skickar jag in arbetstidsrapporten för
alla mina assistenter till TALPA.
- TALPA meddelar att enligt deras program så
har den assistent som skulle ha kommit på handledning den 13.4. varit på handledning den 11.4 och
att TALPA därför inte kan betala ut hennes lön för 3
timmar den dagen.
- Det visar sig nu att assistenterna hade bytt tider
för handledningen eftersom den förra inte hann
arrangera dagvård åt sin ettåriga dotter.
- Jag meddelar TALPA att man bra kan betala ut
lön för tre timmar utan arbetsavtal.
- TALPA konsulterar socialverket och meddelar att
assistent som deltagit i handledningen kommer att
lämnas utan lön.
- Jag anhåller om audiens hos TALPA så att jag
och mina assistenter, sjukskrivna som aktiva, alla kan
komma dit och fylla i alla blanketter som behövs.
TALPA vägrar. Min sjukskrivna assistent kommer
alltså inte att få ut sin lön för sin sjukskrivning i maj.
Jag har 37,5 timmars arbetsvecka och kommer aldrig
i världen att få blanketterna färdiga eftersom jag också
måste sköta mitt jobb. Ifall min assistent för mitt brott
mot vårt arbetsavtal till arbetsdomstolen kommer jag
att anföra till mitt försvar att jag har blivit utsatt för
institutionaliserad diskriminering.

Slutsats

Blankett, underskrift och straffpåföljd som undergräver arbetsgivarens ansvar är institutionaliserad
diskriminering. Institutionaliserad diskriminering
som slagit rot är ännu svårare att eliminera än korruption. I själva verket är det en fråga om samma
sak, det vill säga missbruk av skattebetalanas förtroende.

Ulf Gustafsson

vars mått är rågat är verksamhetsledare
för Finlands Svenska Handikappförbund.
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TVILLINGARNA BLÅSTRUMPA
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Boknytt

Bokkåren 17 är frän vänster till höger:
Yvonne Heins, Johan Järvensivu, Johan
Blomberg, Gerd-Peter Löcke, Gun Sundström, Hanna Waller, Stig-Olof Karlsson, Jenny Häkkinen, Veronica Gestrin
och Sara Grönvall.

Blåstrumpa H och V, ni har konstiga namn. Varifrån kommer bokstäverna H och V?
– Som de flesta strumporna har också vi våra tillnamn. H står för höger och bokstaven
V för vänstra.
Hur känns det att ha en tvillingbror?
–Vi älskar varandra i evighet och för alltid. Men ibland känns det ganska svårt, liksom för alla
andra strumpor. Ofta brukar vi sitta på fel fot. Du ska veta att nästan alla strumpbärare sätter på
sina strumpor utan att fråga dem.
– Och så måste vi alltid se till att vi inte skiljs åt. Hur ska det gå för oss om en av oss tappas bort
eller får ett stort hål i sig? Vilken bärare vill sätta en sådan strumpa på foten? Vår bärare kommer
nog att slänga bort oss båda direkt.
Det måste kännas hemskt, om man förlorar ett tvillingsyskon. Men vad hände nyss i tvättstugan? Jag hörde att det fördes oväsen i tvättmaskinen.
– Tvättstugan är den enda platsen där olika plagg kan mötas regelbundet och prata med varandra i lugn och ro. Man kan också träffa helt nya plagg. Ibland är tvättkorgen dock väldigt full. Då
är vi rädda att vår tvillingbror inte hinner med i samma bad. Det känns dåligt när man inte alls
vet var vår tvillingbror hamnat.
– Denna gång var sopstrumporna med i badet. De var på dåligt humör. Plötsligt måste man
trängas och skuffas. De var inte ett dugg intresserade av någon annan strumpa. De bara skröt om
sig själva. Och då de hörde att vår tvillingbror var borta, började de härma Elvis med sången ”Är
du ensam i kväll” (Are you lonesome tonight), bara för att retas. Vi blev väldigt ledsna.
Hur känns det att vara ledsen?
– Somliga behärskar faktiskt konsten att vara elak och att mobba. Vi undrar, hur man ska
bete sig, när man är i sällskap med sådana plagg, som ständigt mobbar och skryter om sig själv?
Men om något känns jobbigt för oss så tänker vi att det är bara just nu. Det går över. Och vi hade
många vänner omkring oss, som kunde trösta oss.
Hur slutade bråket?
– Vi hade tur att den äldre tröjan ”Stålmannen” i storlek XXL med Stålmannens märke
på bröstet var med i badet. Han är inte vem
som helst. Han har flera gånger smittats av
färgsjukan, men har överlevt alla gånger. Så
han kunde reda ut problemet. Vi förstod att
alla behöver vi få uppskattning och bli sedda,
också Sopstrumporna. Omedelbart efter händelserna i tvättstugan i husets källare har vi
godkänt en konvention. Konventionen handlar om en överenskommelse om strumpornas
rättigheter. Om den får du läsa i boken som
skrivits om vårt och andra plaggs liv.
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Nu ska det bli världstour.

Funktionsvariationer
skapar BÖCKER
Kan en grupp med varierande funktionsnedsättningar skriva en
hel bok? En grupp av nio personer i åldern 24-65 år försökte i alla
fall, trots att flera av medlemmarna har svårigheter att uttrycka
sig eller hitta ord. De grundade Bokkåren 17 eftersom gruppen
sammankom första gången hösten 2017.
Utgångspunkten för
skrivandet var att nästan alla i gruppen hade
kunnande inom specialområden som de
visste mycket om. Men
viktigast för mig var att
alla hade en livlig fantasi och många goda
idéer. Som hjälp hade
vi alternativa kommunikationsmedel som
t.ex. förenklade bilder
och piktogram.
Min tanke med Bokkåren 17 var från början att visa att personer som inte kan tala, inte använda
sina händer och inte läsa själva har förmågan att skriva en
novell. Till min förvåning förde gruppen idén snabbt vidare till en hel roman i lättläst-format på 74 sidor.
Klädesplaggen, som träffas regelbundet i tvättstugan,
fungerar som författarnas ”andra jag”. Via plaggen får läsaren veta hur det känns när man alltid är beroende av
andra och vad de drömmar om. Boken berättar hur personer med varierande funktionsnedsättning ofta känner sig
åsidosatt och allting verkar gå snett. Läsaren bekantar sig
med Herr Blåstrumpa som har tappat bort sin tvillingbror
och undrar vart han tagit vägen. Pyjamasen Pen oroar sig
över att de röda kalsongerna ska smitta henne med färg-

sjukan, medan Herr Paltó är en känslig varelse som helst
vill hänga på en speciell klädhängare av cederträ med extra
breda axlar.
Boken innehåller även flera anspelningar på kända låtar av Elvis, Michael Jackson, Bon Jovi och Anja Niskanen. Låtarna hör till författarnas favoriter och låttexterna
tar tematiskt fasta på ämnen som också annars tas upp i
boken. De handlar om svartsjukan, om att vilja leva sitt
eget liv, om att aldrig ge upp och om att lyckan inte kommer av en slump.
Men boken handlar också om vad som är roligt i författarnas liv och vilka mål man kan ha i livet. Det centrala
budskapet i boken är dock att alla ska få bli älskade för
den de är. Boken "Oväsen i tvättmaskinen" riktar sig med
andra ord till alla som kan ha nytta och glädje av lättläst
material. Projektet ”Bokkåren 17” får stöd av Svenska Kulturfonden. Specialbokhandeln BOKLUND.fi tar hand om
återförsäljningen, men boken kan beställas även direkt
av författargruppen. Pris 20
euro. E-boken finns också i
formatet PDF och EPUB.

SOSAktuellt

Gerd-Peter Löcke

Gruppledare och
ansvarig utgivare
Tel. 044 2875 024
gp.locke@outlook.com
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Ordförande i Finlands
Svenska Handikappförbund ANNA CALDÉN
och DANIEL SAARINEN
projektkoordinator för
Mutual Trust.

Panelen lyssnar noga på
publikens åsikter. Från vänster: SAMI VIRTANEN,
specialsakkunnig från Finska
Hörselförbundet, JOHANNA
KARIMÄKI, riksdagsledamot
och ordförande för riksdagens
samarbetsgrupp för handikappärenden och KIMMO
KOHVAKKA, räddningsöverdirektör inrikesministeriets räddningsavdelning.

SISTA
ORDET

Mutual Trusts assistent
TONY och baby NIILO.

Mutual trust –
SLUTSEMINARIUM
drog fullt hus
Nu är Mutual Trust projektet rott iland.
Bilder från slutseminariet samt
president Sauli Niinistös hälsning
som denna gång samtidigt fick
Sista ordet i SOS Aktuellt.
TEXT & FOTO
DANIELA ANDERSSON
Mingel.

ULF GUSTAFSSON och
OLOF EKBLOM.

Fullt hus på MUTUAL TRUSTs slutseminarium på
centrumbiblioteket Ode i Helsingfors i mars.

REPUBLIKENS PRESIDENTS HÄLSNING
Olyckor och olyckstillbud inträffar mestadels överraskande och de första minuterna är
ofta avgörande för att rädda människoliv. Tack vare praktiska övningar och
framförhållning kan vi i krissituationer effektivt hjälpa dem som råkat illa ut.
Mutual Trust är ett projekt för att stärka myndigheternas beredskap att hjälpa och
rädda personer med funktionsvariation. Projektet har ökat samarbetet mellan personer
med funktionsvariationer, räddningsmyndigheter, organisationer och företag. Den
information som har samlats under projektet och de praktiska räddningsövningarna har
befäst förtroendet mellan deltagarna.
Finländarna har stark tilltro till dem som arbetar inom räddningsväsendet. Det oaktat är
det viktigt att vi fortsättningsvis utvecklar verksamheten. Att personer med
funktionsvariation inkluderas i räddningsövningarna och att samarbetet omfattar också
funktionshinderorganisationer stärker säkerheten i hela samhället.
I nödsituationer är alla skyldiga att handla – var och en efter egen förmåga. Ju fler som
vet hur man ska agera i en nödsituation, desto säkrare kan vi ta hand om alla när en
olycka inträffar.
Jag vill tacka dem som har varit med i projektet Mutual Trust och önskar alla
seminariedeltagare intressanta diskussioner och ett givande seminarium!

Sauli Niinistö

Republikens president
Mutual Trust–projektets beskyddare
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HÄNDELSEKALENDERN

2019

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

Juni

Augusti

Hela juni. Ifall du är intresserad av paddling,
kom med på Paddlingklubbens utflykter i juni!
Se vårt schema på www.mellerstanyland.
duv.fi eller kontakta muluken.cederborg@
duv.fi Arr. DUV i Mellersta Nyland.

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

4–5.6. SAMS sommardagar i Tammerfors.
Framträdande av bl.a. språksociolog Kjell Herberts, verksamhetsledare för tankesmedjan
Agenda Ted Urho, kommunalpolitiker Tanja
Ljungqvist, journalist Päivi Storgård, specialsjukvårdare Christina af Hällström och stjärnkocken Michael Björklund. www.samsnet.fi
10–14.6. Anpassningskurs i skärgården.
Kursplats: Skärgårdsskolan, Houtskär.
Målgrupp: Vuxna personer med psykosocial
funktionsnedsättning.
Målsättning: Upplevelser av psykisk välmående genom gruppaktiviteter i gemenskap. Föreläsning och gruppdiskussioner om psykisk
hälsa och återhämtning. Skärgårdsaktiviteter.
Kamratstöd. Arr. Psykosociala förbundet rf,
med stöd av STEA. Kursen är avgiftsfri inkl.
kost/logi och resor. www.fspc.fi.
15.6 i Vasa och 29.6 i Helsingfors. FDUV
och Steg för Steg deltar i Prideparaderna!
Vi står upp för jämlikhet och mångfald. I Helsingfors Pride är vi en del av Svenska hörnan,
ett samarbete med många andra svenskspråkiga organisationer. Gå med oss i paraderna
och visa att ”att synas är att finnas” och häng
med på de efterföljande parkfesterna. I Helsingfors ordnar Svenska hörnan dessutom en
mingelfest inför paraden fredagen den 28 juni
kl.17 på Luckan i Helsingfors.
MER INFO: Vasa, tina.holms@fduv.fi, 050 302
7888; Helsingfors, matilda.hemnell@fduv.fi,
040 503 7230 och på fduv.fi/kalender.
20.6. DUV i Mellersta Nyland besöker Raseborgs sommarteater och ser pjäsen Jorden
runt på 80 dagar. För närmare uppgifter se
www.mellerstanyland.duv.fi eller kontakta
muluken.cederborg@duv.fi

Juli
15–20.7. Må bra-vecka för fd missbrukare
på Labbnäs semesterhem på Kimitoön i naturskön och avkopplande omgivning.
http://semester.fi/ansokan/
MER INFO: www.kran.fi. Arr: KRAN rf och
Svenska semesterförbundet.

Hela augusti. Ifall du är intresserad av paddling, kom med på Paddlingklubbens utflykter i
augusti! Se vårt schema på:
www.mellerstanyland.duv.fi eller kontakta
muluken.cederborg@duv.fi
Arr. DUV i Mellersta Nyland.
3.8. DUV i Mellersta Nyland besöker
Lurens sommarteater i Lovisa. Kom med
och upplev pjäsen Juntjävlar. För närmare
uppgifter se www.mellerstanyland.duv.fi eller
kontakta muluken.cederborg@duv.fi

September
19–22.9. Anpassningskurs – Motion och
välmående för vuxna personer med psykisk
ohälsa på Solvalla idrottsinstitut, Esbo.
Ansök senast 15.8. 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.
28.9. Familjedag med fokus på självmedkänsla på Sopukka utbildningscenter i Sibbo.
Psykolog Ronnie Grandell föreläser om självmedkänsla. Barnen och syskonen har egna
ledare och program. INFO: fduv.fi/kalender,
camilla.forsell@fduv.fi, 040 673 9695.

Oktober
4–6.10. Retreat för närstående till missbrukare på Snoan i Lappvik. Gratis deltagande.
Alla måltider och inkvartering i enkelrum ingår
samt möjlighet till enskilda samtal med retreatledaren. INFO: www.kran.fi.
Anmälan: kran@kran.fi.
4–6.10 Rekreationsdagar för föräldrar på
Norrkullalandet i Sibbo i samarbete med Folkhälsan. Ni som är föräldrar till barn, ungdomar
och unga vuxna med särskilda behov – kom
med, stanna upp och ta en paus från vardagen! Utevistelse, ledda samtal med andra i en
liknande livssituation och möjlighet att koppla
av. Ta med dig fiskedonen och med god tur
finns det svamp i skogen. Bastun är varm på
lördag eftermiddag. Alla deltar i programmet
enligt egna krafter och eget intresse. Deltagar

avgift: 65 euro/person (måltider, logi och program ingår). MER INFO och anmälan senast
7.9: jonna.skand@folkhalsan.fi, 046 810 50
37. Samtidigt ordnar vi ett veckoslutsläger för
barnen, ungdomarna och deras syskon på Kulturcentret Sofia i Nordsjö i Helsingfors. Separat
program för barn med särskilda behov och för
syskonen. MER INFO och anmälan senast
7.9: tina.holms@fduv.fi, 050 302 7888.
24–27.10. Anpassningskurs – depressionsskolan. Kursplats; Lemböte lägergård, Åland.
Ansökan senast 20.9.
Målgrupp: Vuxna personer som upplever sig
deppade, depression. Med psykosociala funktionshinder från hela Svenskfinland.
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.

November
Deadline för SOS Aktuellt, 4/2019. Måndagen den 4 november. Utkommer vecka 48.
7.11. KRAN:s utbildningsdag kring äldre
och omedvetet missbruk på G18 i Helsingfors. MER INFO: www.kran.fi.
8–10.11. Att leva med tinnitus.
Plats: Norrvalla i Vörå. Pris: 60e/person
Målgrupp: Vuxna personer som har tinnitus
och ofta också hörselnedsättning.
Program: Vi jobbar för att få ett verktyg för
att lindra vår tinnitus. När programmet är
klart sätts det upp på Svenska hörselförbundets webbsida,www.horsel.fi.
Anmälningar: Genom att fylla i anmälningsblanketten i Vi hörs 1/2019 på sidan 33 eller till
siw.ostman@horsel.fi.
Sista anmälningsdagen är 30.9.
14–17.11. Anpassningskurs för anhöriga till
personer med psykisk ohälsa i hela Svenskfinland på Ruissalo Spa, Åbo.
Ansök senast 11.10. 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.

Vill du lägga in material på händelsekalendern? Sänd till redaktion@sosaktuellt.fi
Deadline för SOS Aktuellt 3/2019 är måndagen den 26 augusti. Utkommer vecka 38.

