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chefen förstatsrådet ochTill

Socialdepartementet

och analyserakartläggaregeringenuppgiftfått iharJag attav
funktionshinder ochmedbemötandefrågan personeravom

avhjälpa bristerbidra tillkanåtgärderförslag tilllämna attsom
till uppdragetBakgrundendir. 1997:24.missförhållanden äroch

de inte kanfunktionshinder upplevermedalltfler attatt personer
sigkännerpå allvar,blirsituation, inte över-sinpåverka tagna

sig dåligt bemötta.och uppleverkörda
funktionshindradebeskrivaskall jag bl.a.direktivEnligt mina

vid kon-behandlasbemöts ochhur deerfarenheter avpersoners
demöjligheteroch vilkaoch andramyndighetermedtakter organ

gällande.intressensinahar göraatt
funktionshin-människor medhuraktuell bildfåFör att aven

handikapporganisatio-valt arbetahar jagbehandlasder näraatt
och medseminarier,idiskuteratsharFrågorna en-gruppernerna.

direktsigmänniskor höraocksåharskilda. Jag attuppmanat av
ochbrevoch mångaberätta,haft någotdeutredningentill attom

påemellertid känt behovkommit. harJagtelefonsamtal har attav
funktionshindermedhurkunskapfådjupare sättett personerom

MalenajournalistenjagDärför harbemötandet.upplever gett
funk-antalbeskrivaintervjueruppdragSjöberg i ettatt genom

och be-de bemötserfarenheter hurtionshindrade avpersoners
handlas.

olikamedmänniskorintervjuer berättarhärdenI rapportens
bemötande. Tillsammansupplevelsersinafunktionshinder avom

förstå-känsla intemänniskorsbildintervjuerna mötaattavenger
sig behöva. Destöd defå detsvårigheternaochelse att anserav

sidan kandet åhur slitsamtintervjuade berättar attvaraenaom
ifrå-oförståelse ochfunktionshindermedleva när möterett man

posi-påverkassidan kanå andrahur tillvarongasättande, och om



tivt försöker förstå. Dessutom för Malena Sjöbergnär man en
diskussion varför det kan bli det blir i Hon fun-möte.ettom som
derar också kring varför med funktionshinder påsättspersoner
plats, handikapplats, i många sarmnanhang, kring myndigheter-

ofta mycket traditionella handikapppå och kring hurnas syn re-
gelverket tolkas på lokal nivå. bär titelnRapporten Kontrollerad
och ifrågasatt med med funktionshinder.intervjuer personer-
Materialet helt och hållet Malena Sjöbergsär eget.

För förstå och kunna föreslå åtgärder det viktigtatt är att se
utifrån olika utgångspunkter. visarRapporten verklighetmötet en

den verklighet med erfarenhet funktionshinderpersoner egen av-
upplever finnsi naturligtvis ocksåDet verklighet.mötet. en arman
Anställda har ofta besvärlig arbetssituation många gångeren som

kan påverka bemötandet. kommerJag därför i vår attsenare
redovisa enkät behandlar anställdas arbetsförhållandenen som
och allmänna inställning i de här frågorna.

kommer bliRapporten mycket viktigt underlag i mittatt ett
fortsatta utredningsarbete. skrivenDen påär sättett som uppma-

till eftertanke och reflektion framförallt till debatt ochnar men
diskussion. förhoppningMin den skall användas i detär att
offentliga samtalet och i samspråk märmiskor emellan.

Stockholm i april 1998

LindqvistBengt
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först"De de kan köra oss"testar överom

Inledning

först"De de kan köra liggertestar De sigöverom oss.
så lågdnivåde kan och sedan det vår br°är atten s a

och aga."över

det"Är demokrati vi lever i det finns handläggarenären
inte använder de lagar och regler våra valdasom som

riksdagsledamöter har instiftat"

Dessa två uttalanden sammanfattar de viktigaste budskapen i in-
tervjuerna i den här De människor kommer tillrapporten. som
tals har olika livssituation, olika personlighet, ochtemperament
funktionsnedsättning, så alla har liknande upplevel-gottmen som

bemötande från offentligt anställda Det till ochärser av personer.
med ord och uttryck återkommer gång på gång:samma som
"Man måste för få det behöver", fårargumentera "Manatt man
inget överklaga" ,"Det så mycketutan energiatt klaratar att av
alla dessa duster". De också samfällt det harsäger blivit svå-att

få det behöver för livet ska fungeraatt bra. När jagattrare man
frågat vad detta beror på har det vanligaste varitsvaret
"okunskap" och "rädsla". därefterFörst har del de intervju-en av
ade nedskärningarna i offentliganämnt sektorn.

Mitt uppdrag intervjuer medgöraatt med funk-var personer
tionsnedsättningar och försöka fånga hur de upplever bemötandet
i olika sammanhang, framför allt de offentliga. Det har varit ett
svårbegränsat uppdrag. Varje människa har sitt liv, sin bakgrtmd,
sin samhällssyn, sina förväntningar på tillvaron och sitt sätt att
uttrycka sina ettupplevelser. Dessutom finns det antal olikastort
funktionsnedsättningar påverkar tillvaron och olikasom ger
behov stöd. Vad ska spegla for riktig skildringattav man ge en

deKan intervjuer jag gjort fånga något bara vad justän deannat
Ärintervjuade tycker det huvudöver möjligttagetpersonerna att



bilder bemötandet i Sverige i slutetvaska fram 1990-sanna av av
månader och antal kortatalet på bara möten Jaett ettpar genom

intervjuerna har varitAmbitionen med några nedslag igöraatt
och fånga antal just viktiga inteverkligheten Detröster ärett nu.

generellt och vadslå fast vad individuellt i varjeär äratt somsom
viktiga urskilja i berättelserna,berättelse. deDet är mönstretatt

återkommande upplevelserna bli kränkt och ifrågasatt,att attav
sig behöva.bli nekad det stöd man anser

med har berättat sina erfarenheterjag talat då-De mest om av
ligt bemötande. Alla har naturligtvis också haft goda ochmöten,
de finns också med i berättelserna. det goda bemötandet skaMen

förväntadet normala, det vi ska kunna i kontak-vara som oss
myndigheterna och sjukvården. därför detmed Det vik-är ärten

framför allt det dåliga bemötandet synligt.tigt göraatt

intervjuatsharVem

möjligt fåtal olika funktionshin-har bara varitDet att ta ettupp
der. Alla handikapporganisationer har inte kunnat få med "sina"

försökt intervjupersonerjag har välja så inter-attgrupper, men
mångsidig bild bemötandet.vjuerna tillsammans Jagger en av

livssituationerhar efter skildra kan kärmas igensträvat att som
eller sjukdomar.människor med andra slags skadorockså av

här urvalIntervjuerna mångaär möten.presenteras ett avsom
i denna inledning och i det avslutande diskus-Resonemangen

bygger intryck och erfarenheter från allasionsavsnittet på samtal,
bara från de publicerade intervjuerna. gäller cita-inte Detsamma

inledningen och avslutningen. har intervjuati Jagten personer
funktionshinder och utvecklingsstörning,med psykiska personer

med synskada respektive hörselskada och haräven en person som
funktionshinder. har talat medbåda dessa Jag ärpersoner som

elöverkänsliga, och har träffatJag män-stammar.en person som
rörelsehinderniskor har olika orsaker och gjort intervjueravsom

har och tannsjukdomar,med celiaki respek-som mag-personer
med HIV-smittad.tive allergi, harJagärsamt en person som

också talat med antal föräldrar till barn med olika funktions-ett
hinder. dem intervjuerna handlarDen åräryngsta treav som om
och den äldsta i sextioårsåldern. de intervjuadeNågra har valtav



och framträder med förnamn sittatt ett annat änvara anonyma
verkliga.

flesta deDe framträder i de intervju-trettonav personer som
har jag fått kontakt med handikapporganisationerna.erna genom

Två själva kontakt med mig sedan de läst utred-togpersoner om
ningen i sin handikapporganisations medlemstidning. En deav
intervjuade fick jag kontakt med sedan han skrivit brev till utred-
ningen. de intervjuade kändeFyra jag sedan tidigare och valdeav
dem för intervju kontakt med någon handikapporganisation.utan

intervjuadeDe har valts därför de har kunnat ochattpersonerna
velat ord på sina upplevelser bemötande. valdessätta De alltsåav

därförinte de skulle ha erfarenhet dåligt bemötandeatt större av
funktionsnedsättningmed i allmänhet. Deflestaän depersoner av

intervjuade har förmågagod tala för sig och förutsätt-att även
ningar känna till sina rättigheter, och tillhör därför rimligenatt
inte särskilt för dåligt bemötande.är utsatten grupp som

fyraI intervjuerna vi föräldrar till medmöterav personer
funktionshinder. detNär gäller barn det viktigt del för-är att ta av
äldrarnas upplevelser, deras berättelser handlar hur både deom
själva och barnen bemöts. bemötandeDet föräldrarna får speglar
också samhällets på människor med funktionshinder. Föräld-syn

berättelser också bild hur människor interarnas ger en av som
kan föra sin talan bemöts samhället. Antingen de bamäregen av
eller det de riskerar bli allra förär då-att mest utsattavuxna som
ligt bemötande.

Bland de intervjuade finns alltså de mycket väl kan förasom
sin talan och reda på sina rättigheter. Människor intetaegen som
kan det finns med sina föräldrar. Men kan befara attgenom man
det finns många för dåligt bemötande deär utsatta änsom mer

finns med här. deDet förväntas klara sig själva,ärsom som men
inte alltid nås den information de behöver, har svårtsom av som

framsig till myndighet och ochrätt sedanatt ta fårätt attperson
del sina rättigheter. svårigheterDeras kan bero funktions-påav
hinder, dålig svenska, låg utbildning eller utsatthet andra skäl.av

finnsDet också många inte har några sådana svårigheter,som
inte med i någon handikapporganisationär och därförmen som

saknar kontakt med andra de kan dela erfarenheter med ochsom
få stöd Många dem har sannolikt svårare de intervjuadeänav. av

få kunskap sina rättigheter och möjligheteratt ochpersonerna om
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dem upplever dåligt bemötandeskäl mångadet finns att tro att av
med samhället.kontakteni

bemötandetbildDen partens avena

upplevelser bemötande.intervjuade berättar Per-De sina avom
bildhar för detde mötena.mött mestanog en annan avsonerna

intervjuades berättelser, inte tagit kon-på dehar lyssnatJag men
för höra deras version.inblandade tjänstemärmenmed detakt att

för-upplevelser har varit viktiga,intervjuadesdeDet ettär som
fe-vetenskapliga sammanhang brukar kallasihållningssätt som

det arbetssättet jag riskerarnomenologiskt. Svagheten med är att
missuppfattning och felaktighet det gäl-föra vidare någon näratt

lagar, regler, praxis och tolk-djungeller fakta. Det är aven
behöverde yrkesverksamma och de stödningar både somsom

mig kontrollera sådanaharska ha Jag ansträngt attom.grepp
kan slunkit igenom.fel hafakta, någotmen

många läsare dystra och pessi-Intervjuerna kommer göraatt
till och med skeptiska. begripligt lä-mistiska, kanske Det är om
"Är det verkligen så här och besvärligtfrågar sig: tungt attsarna

det Vi vill intefå den hjälp behöver Kan sant" trovaraman
därför har funktionshinder.blir bemöttsämre ettattatt manman

säkert också undra hur människor orkarläsare kommerMånga att
kraft få stöd till fungerandemycket tid och pålägga så att en var-

det därför viktigt ha i min-läser intervjuernadag. När är attman
intervjuadesbara liten del de liv ochdet här ärnet att en av var-

sina kontakter med myndigheter ochdag. har berättatDe om
livet i sin helhet, inte de delar tillva-sjukvård, inte om om avmen

kraft och livslust. Funktionshindret inte livet,där de hämtar ärron
krånglar till livet, särskilt oförståelse ochdet när mötermen man

okunskap.
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ElisabethNär mötte

socialförsäkringsnämnden

.
Fredrik och hans Thérésesystrar. till vänster och Anna till höger.
Foto: Majlis Jansson
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Vårdbidragen de svåraste ärendena vi har. hadeBästär varit-
vi inte hade haft några handikappade bam. Eller hurom

Platsen sammanträdesrum på försäkringskassa,är ochett en
den just sig ordföranden i socialförsäkringsnänm-äryttratsom
den. Elisabeth Johnsson, till de barn, detettmamma av som vore
bäst vi inte hade, sitter alldeles till mig och i luft-vänsterom om

mellan förnimmer jag hennes reaktion på ordföran-rummet oss
dens ord. hon inget.Men Det här inte platsen för någonsäger är
diskussion och mindre för något ifrågasättande nänmden.ännu av

har fått tio förHon minuter lägga fram sin sak och förklaraatt
varför hon har ansökt helt Vårdbidrag och överklagat det nejom

hon fick för månaderåtta sedan.som
tiden för dettaNär med socialförsäkringsnänmdenmöte när-

made sig kände hon hon inte litade sinpå kraft föra sinatt att
talan, honså bad god följa med och berätta Fred-vänegen en om

riks funktionsnedsättning och familjens situation. självVärmen är
till tonåring med omfattande funktionshinder, aktivettmamma en

i Riksförbundet förRBU, rörelsehindrade barn och ungdomar,
och har några gånger tidigare följt med föräldrar stöd denärsom
träffat socialförsäkringsnämnden. För kunna riktigatt nu ge en
bild hade hon besökt familjen några gånger fåttoch uppfatt-en
ning hur mycket hjälp Fredrik behöver jämfört med treåringarom

funktionsnedsättning.utan

handskrivnaTio sidor

Fredrik har muskelsjukdom innebär han behöver hjälpatten som
med allting. ElisabethNär och hennes Mikael söktenästan man
Vårdbidrag beskrev de på tio handskrivna sidor hur Fredriks
funktionsnedsättning krånglar till livet för honom och hur framför
allt Elisabeths tillvaro påverkas det.av

Elisabeth tycker de flesta föräldrar det svårt be-äratt attsom
skriva hur mycket merarbete de har på grund sitt barns funk-av
tionshinder. svårt sinDet vardag "utifrån".är Huratt vetse egen

vad därför barn behöver hjälp och vadgör att görman man man
därför barnet har funktionsnedsättning flesta föräldrarDeatt en
tycker inte heller behöva så negativ bild arbetetattom ge en av
med barnet. Men så spelreglerna och inte beskri-ut,ser om man
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och svårigheter så minskar chansen få detproblemalla attver
stöd behöver.ekonomiska man

för försäkringskassanhar alltså beskrivitföräldrarFredriks att
vill har skenor och rol-själv, gå. Hanhan inte kan gå gärnamen

bäst och helst med hjälphjälp, gårtill sinlator av mamma,men
hans lederMuskelsjukdomen stelaeller görstorasystrarna.pappa

för behållaoch återbehöveroch Han träna, träna träna attsvaga.
vill till exempeldet i lek. Hanmuskelmassa, ochsin gör gärna

bara ihop bitarna själv, intelegobitar, kanmedbygga sätta tamen
och hjälpaalltså alltid finnas till handsmåsteisär dem. Någon

de det humöret eller känner pådet påFredrik. Systrarna när ärgör
alltorkar både det ochjust då intesig annatatt sommamma

vardags. för det detkvällarna till Menpåmåste ärmestagöras
Fredriks sida.finns vidElisabeth som

livetinnebär veckopendling. DetjobbMikael har görett som
lös-det finns ingenför Elisabeth,slitsamtännu annanmenmer

tjänajust Någon måstealla fall intening, i sägerpengar,nu.
håll ochMikaels föräldrar bor påElisabeths ochBådede. annat

till vardags.rycka inkan inte

ocksåyrkesarbetaVill

egentligenveckan.trettio timmar i DetdagisFredrik på ärär mer
honvill yrkesarbeta också, ja,Elisabethorkar,hanän men

funktionshin-dem harha barndet dyraremåste, när ettär att av
till därförminskat sin arbetstid 44justder. harHon attprocent,

Fredrik föddes har Elisabeth inteSedanorkar jobbahon inte mer.
yrkesliv, och har arbetsgi-tidigare i sitteffektivvarit lika nusom

orgelbundenhetde här årens islut pådet måsteattsagt varavaren
Elisabeth tagit ledigt föravbrotthar blivit mångaarbetet. Det när

behandlingar och undersök-Fredrik på sjukhus,medatt vara
skolas in på dagis, vilkethan skulleningar. Eller när togsnarare

Elisabethdet brukar. såtvå, veckorhalvår görän treett som
"lediga" dagar, måndag och tisdag,på sinamycket hon hinner

till exempel behöver talaordna då. hongår inte Omallt attmen
bostadsanpassningsbidragförhandläggaremed kommunens

sin dyrbara arbetstid,telefontiden och ringa påmåste hon passa
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onsdagar mellan nio och tio. Myndigheternas och handläggamas
telefontider också fråga bemötande.är en om

Förtroendeläkaren vid försäkringskassan konstaterar i sitt ut-
låtande Elisabeths ansökan Vårdbidrag hon haröver barn-attom

halvtid. Men veckan med bamsmå har inteän 40omsorg mer
timmar, och168, 138 dem finns Elisabeth vid Fredriksutan av
sida.

Nej, det inte riktigt hon sig. gårär Jag på salsa-rättarsant,-
kurs, så två timmar i veckan jag borta från hemmet Flickornaär
brukar hand Fredrik. Jag går tillsammans med väninnata om en

också har barn med funktionshinder. förraFast veckanettsom
kunde vi inte gå, för då hade varken hon eller jag någon barnvakt.

här glimtarna familjensDe och särskilt Elisabeths liv behö-ur
läsaren få för kunna ha liten aning hur det känns förattver en om

henne sitta hos socialförsäkringsnänmden och försöka fåatt nu
ledamöterna höja hennes halva Vårdbidrag till helt. Detatt ett är

skillnad på kronor i månaden, innan skattenett tusen ären par
dragen, så nämnden har viss makt familjens liv.överen

med socialförsäkringsnämndenMöte

kort tid före socialförsäkringsnämndensEn fick jag kontaktmöte
med Elisabeth för intervju bemötande. blevDetgöraatt en om
alltså tillfälle få konkret exempel på hur mellanett att ett möteett
socialförsäkringsnämnd och förälder kan till.gå refererarJagen

just exempel, inte typiskt ellermötet representativt.ettsom som
Handläggaren försäkringskassanpå hade fått i förväg jagveta att
skulle komma dit tillsammans med Elisabeth och nämnden fick
också mitt ärende.veta

Vi alltså kommer in i sammanträdesrum-är tre personer som
där ledamöterna redan samlade. Ordföranden sig ochmet är reser

i hand. Några de övriga ledamöterna nickar knappttar oss av
märkbart. Vi blir anvisade platser i änden långttre ettena av
sammanträdesbord. fyraDet platser på varje sidaär tomma om
bordet mellan nänmdledamötema och Elisabeths låtvän,oss. oss
kalla henne "Stödperson", skämtsamt det känns litesäger att av-
lägset ordförandenoch vi ska sitta där. Stödpersonenattupprepar
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minuter. ledamot bläddrarberättar i tio En iut attser somna, en
tittar klockan efteroch på några minuter.sina en annanpapper

följs så ordförandens ord det bästAnförandet attav om vore
fanns några handikappade bam. Därefter frågar hondet inteom

vill tillägga något. Elisabeth först nej, be-Elisabeth säger menom
Fredrik ofta vaknar på Ordföranden frå-sedan nätterna.rättar att

får hel "Nej," Elisa-hon någon gång natt.sova en svarargar om
frågar ordföranden. det händer, minhalv natt "Ja,beth. En om

Elisabeth. berättar sedan FredrikHonhemma,"är attsvararman
och inte kommer loss eftersom han inteofta in sig i täcketsnurrar

ochkraft i händerna. vaknar då ochhar tillräcklig Hanarmarna
blir rädd. det otäckt",därför han "Ja, måstegråter sägeratt vara

i den åldern oroligt."ordföranden, bam"men sover
ledamöterna tillfälle ställa frågor. harfår de andra IngenSå att

Elisabeths tid slut.fråga. Sånågot äratt
sig, hon så vi dörrenhade redan bestämtDe säger stängtsnart-

vårdbi-bakom blir inget heltsammanträdesrummet Dettill oss.
drag.

Nämnden sig inte ha fåttdet inte heller. ansågblevDet veta
föranledde ändring i det tidigare beslutet. Däremotnågot som

kompensation förden del vårdbidragethöjdes ärsom en mer-av
Fredriks funktionsnedsättning. Varkengrundkostnader på av

på försäkringskassan har träffateller handläggarennämnden
Fredrik.

kraftMöten tar

handläggare har till uppgiftmyndigheter ochmedMötena attsom
Elisabeth har haft många sådana dehjälpa på krafterna. mötentar

Alla inte slitsarnma detta med social-åren. såärtresenaste som
alla energi. Bemötandet viktigt,försäkringsnämnden, ärtarmen

och sårbar, förklarar hon.därför såäratt utsattman
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påAlla med myndigheter krafterna.möten tar Bemötandet viktigt eftersomär-
så sårbar,och Elisabeth Johnsson.är utsatt sägerman

SjöbergFoto: Malena

söker hjälp därförJag jag behöver, för min och fa-att att-
miljens vardag ska fungera lite bättre. så mycket kraftDet tar om
handläggaren då "ja, jag hur det medärvet attsvarar vara ensam

bam", eller Fredrik"men så och så mycketär söt,tre ger er
glädje" kommentarer, Elisabeth fått den tiden. Hursenastesom
ska jag kunna förklara för dem så de begriper vad det handlaratt

och hur vårt liv verkligen Ochut fått nej,närom, ser man som
oftast får, ska käckt samla krafter och överklaga.man man nya

För något år sedan sökte Elisabeth parkeringstillstånd, det vill
parkera i med handikappsymbol. blevsäga Det nej,rätt att ruta

och avslaget motiverades med Fredrik inte har någraatt men av
sina gångsvårigheter. Elisabeth skrattar uppgivet motiveringen
och tycker den goddag yxskaft. själv,Hon ska bäraäratt som
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de honvarje dag, räknas inteFredrik och matkassarnabåde men
gångsvårigheterFredrikshar av

mycket de här åren. utvecklaslärt sig ManElisabeth har tre av
hon.funktionshinder, konstaterarmedha barnatt ett

Fredrik nyfödd.jämfört med DetannorlundaDet ärnärär var-
han börjar bli jagjobbigarefysisktvisserligen när större, mennu

det här med socialför-skinn påskaffat mig Tahar näsan.mer
sammanträde till exempel. gången vå-säkringsnämndens Första

föra min talan,orkade jag intedit,gade jag inte gå egen mennu
bådaklarar jaggångnästa nog

påbemötande BBGott

Mikael få bam med funk-Elisabeth ochförsvårtDet att ettvar
blevtacksamma hur defortfarandedetionshinder, överärmen

ABC-klinik.Södersjukhusetsföddes påFredrikbemötta när
får gåshud hon be-berörd honfortfarande såElisabeth blir näratt

det.rättar om
bröst såg jaglägga honom på mittbarnmorskan skulleNär-

kände paniken komma,ben.fel med hans Jagnågotdetatt var
fel medElisabeth, det någotlugnt:barnmorskan "Ja, ärsamen

medmig. bar inte iväghonom hos Delade honoch såhans ben"
det viktigaste.felet benen Jaginte påde tycktebarn,vårt att var

och springerofta barnetdedet, för jaggladså att taröver vetär
mycket för framti-kan skada såsituationer, och detiväg i sådana

ögonkontakt och han lågvi fickpigg ochFredrikden. söt,var
ben.vågade inte titta på hansvimig timme. Menkvar hos en

Läka-inte lika positivt.Elisabeth hade på BBNästa möte var
inte försigtill henneskom fram attsäng, satte pratanermenren

bra ochpojken lever och mårnågotbaraoch lyssna attutan sa om
skrivit på diagno-där hon hadenotislapplämnade gul namneten
kvar och stavade sig ige-Elisabeth låghon.Så gick ensamsen.

Congenita.Artrogryposis Multiplexobegripligadetnom
tillMikael och Fredrikåkte Elisabeth, Karo-Efter dygnett

Södersjukhu-med barnmorskan påtillsammanslinska sjukhuset
set.
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viktigt, mycket viktigt ha henneDet med den gången.attvar-
Vi kände totalt oförmögna, Elisabeth. Barnmorskansägeross
blev länk mellan det gamla och livet.som en nya

"Barnhabilitering, avd stod det dörren2" på till det livet.nya
började inte bra. det inskrivning, medDet Först överläkarevar en

sköterska närvarande. Elisabethoch ville kvar, ochstannaen
hänvisades till för föräldrar våningar honMenett rum sex upp.

hon ville hos Fredrik,stod på sig, hon ficktrots att veta attvara
det mycket besvärligt ordna. "Vi får någon har tidattvar se om

hämta sköterskan suckande.säng",att en sa

ingentingSpecialistema berättade

följde månad med undersökningar och fotografering förSå en
Elisabethmissbildningsregistret. minns den lilla kroppen naken

sjukhusduk. far och barn tillbringadepå Mor, varje daggrönen
från sju på till på eftermiddagen på Karolinskatremorgonen
sjukhuset. Flickorna, åtta och tio år då, fick klara sigvarsom

älva efter skolan.
Elisabeth och Mikael den Specialisten efter denmötte ena

andra. berättade för dem vad de undersökte, varför, ellerIngen
vad de korn fram till. Fredriks hjärna undersöktes med ultraljud

frågaoch Elisabeth minns hon ville "har han hjärna"någonatt
vågade inte.men

de första dagarna skulle ortopeden undersökaNågon Fred-av
britsrik. blev lagd på med och Elisabeth tyckteHan atten papper

hon baddet såg kallt och så han skulle få ligga påsträvt ut, att en
handduk. såg på minen och hörde på bådeHon läkarentonen att
och sköterskan tyckte hon mycket besvärlig.att var

det obehagliga ortopedenMen undvekmest Ögon-attvar-
kontakt med och inte någonting vad hon skulle göra.oss, sa om

tyckte hon hade stenansikte. PlötsligtJag drog hon till hårtatt ett
i Fredriks ben, och jag ropade högt. Mikael höll hårt mig forom

lugna mig.att ner
Idag har Elisabeth god kontakt med ortopeden och har funderat
del det där första hemskapå mötet.en

förstår det jobbigt förJag läkarna skadatäratt mötaatt ett-
barn. jag tycker det förskräckligtMen föräldrar påär viatt att
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förstå dem i den situationen.något ska Vi ska förstå desätt att
förtvivlan.inte orkar vår och känslan kan jag fåDen imöta oro

andrakontakten med handläggare på håll också. ska förstå de-Jag
situation det inte finns tillräckligt med försvåra när attras pengar

hjälp vi behöver. Och jag måste själv sköta sådantdenge oss om
egentligen tycker deras jobb. jag behöverjag Detär ärsom som

hjälp, jag får hjälpa dem det ska bli gjort, för de har intemen om
tid och resurser.

Hitta avlösare till exempel. Familjen har till tio timmarrätt
veckan. har haft flicka det fungeradeavlösarservice i De en som

studera och hadebra med, så började hon inte tid längre, ochmen
inte orkat leta efter någon har frågatElisabeth har Hon LSS-ny.

hon har behålla de timmar honhandläggaren rätt attom som nu
fått konkret Elisabethinte använder, har inte något harsvar.men

frågan personlig assistent till Fredrik.också tagit Detupp om var
Fredrik så och så mycketdå hon fick kommentaren är sötatt ger

Fredrik och mycket glädje,glädje. heltDet är söt sä-är sant, ger
hindrar inte det skulle lättareElisabeth, det att attvarager men
någon hämtade och lämnade ho-orka med vardagen annanom

tillsammans med honom timmardagis och några påpånom var
eftermiddagarna.

ocksåfinnsGoda möten

Handläggarengoda i Elisabeths tillvaro.finns ocksåDet möten
stadsbyggnadskontor, till exempel, komfrån kommunens som

Fredrik behöver.för vilken anpassning intres-hem Honatt varse
och konstaterade direkt trösklarna skulle bortserad och kreativ att

höj- och sänkbart handfat.och Fredrik behövde ettatt
frågadeblev så himla glad Får vi det, jag. be-Jag Utan att-

Tänk, slippa lyfta Fredrik han skahöva överklaga när tvättasatt
och tänkte gällde detborsta tänderna. Jag på näratt attnu passa

behövdeshon här, så jag det handtag vid ytterdörrenatt ettvar sa
och i Fredriks så han kan förflytta sig självledstång atten rum,
lite grand.

till vissa funktionshindrade,stöd och service trädde i kraftLSS, Lagen 1994.om
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ljuspunktEn kris- och samtalsteam. Eli-ärannan omsorgens
sabeth träffar psykolog gång i veckan och det betyderen en
mycket för henne.

behöver jag inte förklara allting,Där de tycker inte minaatt-
känslor konstiga.är

Kristeamet har tid alla föräldrar har barn medtaatt emot som
funktionshinder och känner de behöver någonatt att pratasom
med. Samtalen kostar ingenting och väntetiden till första besöket

förmånad Elisabeth.var en

Elrullstol kampnästa

Fredrik behöver elrullstol eftersom han har mycket hän-en svaga
och blirder kamp, Elisabeth.Det harHan tvånästa sägerarmar.

rullstolar och två rollatorer. Uppsättning ficktvå han närnummer
han hade varit på dagis i halvår. behövsDet rullstol ochett en en
rollator både där och hemma. första tiden fraktadeDen Elisabeth
rullstolen och rollatorn till dagis varje måndagsmorgon och däri-
från varje fredagseftermiddag.

Hittills har Fredrik fått de hjälpmedel han behöver, detmen-
så jobbigt få dem. Allt ska kämpa för, inte bara hjälp-är att man

medel, allt ska ansöka, förklara varförMan det behövs,utan
ifrågasättande, få försökaavslag och igen. också såDetmöta är

ständigtslitsamt in människor i min krets och i mittatt ta nya
hem. skulle vilja slippa alla dessa kontakter,Jag de såär utmat-
tande. Gång på gång måste sitta och nutid, dåtid ochprataman
framtid.

Häromdagen kuratorn från habiliteringscenter hemmavar-
hos Vi talade Fredriksmig. skolstart Han knappt år ochär treom
det dags börja planera. Efter inskolningen dagispå jagär att vet
vilken tid det med alla kontakter och förberedelser. kura-Närtar

hade hade jag igåtttom ont magen.
föräldrarMånga har barn med funktionshinder tycker attsom

det skulle bra med kontaktperson, någon inte ärvara en som an-
ställd myndighet,vid fristående. Den skulleärutanen personen
hjälpa till med alla kontakter föräldrarna behöver ha. Elisa-som
beth tycker tanken låter bra, det svårt fåatt äratt attmen menar
den fungera.att
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nyfödd de all hjälp finns habilite-Fredrik påNär attvar sa-
trodde kuratom där skulle hjälpa mig med allaringscenter. Jag att

slutändenhar bett henne ibland, i blir det i allakontakter. Jag men
vid telefonen. min bästa kontaktperson.fall jag sitter RBU ärsom

och frågar, det finns ingendit jag ringerDet är annan.

förståelse mellan föräldrarDjup

träffa andra föräldrarallt få har barnviktigasteDet är att somav
funktionshinder. Sjukgymnasten på habiliteringscenter harmed

mellan de fem familjer hon känner harförmedlat kontakt som
Fredrik. har Elisa-diagnos Genom RBUbarn med samma som

träffat andra föräldrar till barn med rörel-Mikael ocksåbeth och
sehinder.

Även blir med alla, så det sådantinte nära vän är ettom man-
djup förståelse mellan hand-stöd. finnsoerhört Det en oss, som

erfarenhet aldrig kan ha. jag frågarläggare Närutan en an-egen
det"har barn med funktionshinder "hur ärettnan mamma som

"idag det bra" eller "idag det fördet honså räcker är ärsvararom
precis vad det handlar ochvill bara tjuta".djävligt, jag Jag vet om

hur det kärms.
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bestämmer PaulsVem pengaröver

Paul Ljungstedt, till och Pervänster, Arne Johansson bor i Täby.grannar
SjöbergFoto: Malena
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Får jag köpa CD idagen-
Paul vänder sig i dörren just han ska gånär Om stundut.om en
ska han träffa sin kontaktperson. skaDe hitta på något trevligt,
kanske gå och hamburgare. Han ställer fråganäta till Kim Pär-
blom, arbetar på gruppbostaden där han bor. Paul Ljungstedtsom

han själv får bestämma sina ñckpengar,vet att över han vetmen
också han har svårt hålla i dem, och behöveratt Kims hjälp föratt

ha något kvar i slutet månaden. Och så haratt de kommit över-av
han ska för kunna köpaatt saker någonatt störreens om spara

gång, han vill hagärna stereo.en ny
Kim har ingen hindra Paul köparätt CD-skivor hanatt att när

vill, han har för diskutera ekonomi med Paul ochattmen ansvar
försöka få honom hantera sina klokt.att pengar

Men det svårt, Kim och Paulär nickarsäger instämmande.-

Överenskommelse om pengar

Det händer Paul går till ochatt och köperposten tar ut pengar sa-
ker berätta det. hanMen Kimutan att blir besviken, för dåvet att
bryter han deras överenskommelse, går på Paul ska haut attsom
hundra kronor i veckan sig med, och deröra ska kommaatt att

han villöverens användanär mer.
I jag på köptenär du CD-spelare försemestersomras var en-

4.500 kronor, påminner Kim. Fyra fem hundra kronor, dettusen
inte klokt När det finns braär CD-spelare för dryg tusenlapp.en

Okey, det bra du kvalitetsmedveten,är att är men...
Kim skakar huvudetpå och Paul ler lite skamset. Han såär

glad sin fina CD-spelare,över och han tyckernär musikatt ärnu
det viktigaste i livet, tjejer, så ska han välnäst få spela med bra
ljudkvalitet. Kim tycker frågan Pauls besvärlig.att ärom pengar
Han bara ska stödja och ändå det lätt det blirär han be-att som
stämmer.

Paul har lägenhet i gruppbostaden Resedan i Täby. Deten är
fredag eftermiddag och kaffestund hos Pauls Per Arnegranne
Johansson. Vi sitter tillsammans med Kimtre för att prata om
samarbete och bemötande i gruppbostaden. Paul har suttit lite på
språng, och ska han alltså sig iväg och träffa sin kontakt-nu ge
person.
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timmefrån jobbet för någonhemkomPaul och Per Arne se-
han iarbetsuppgifter, iblandlite olikahardan. Per Arne rensar

gruppbostaden.vid Hansi trädgårdenjobbar haniblandskogen,
arbetar iPaulkontaktperson.också hansarbetsledare ettär

förstaför-paketerar hanVallentuna. Justiindustrihus nu
på till exempelhänger påiblandsådanabandstavlor, väggensom

arbetsplatser.

låstdörrenforAnsvar äratt

gruppbostad ibodde i43. Deoch Per-ArnePaul 34 årär samma
lägenhetvarsin påfyra har desedan årochVallentuna förut,

påmed handla, gåhjälpbehöverResedan. Per-Arne postenatt
hjälp. Paulockså litebehöver hanPåoch del annat. morgonenen

frukost.inte alltid Atthinnerälv, tvättadetklarar ätamesta men
med.få hjälpbrukar hanhan, så dettyckerknepigt,fönster är

försenad där-då. blirjobbet då och HantillförPaul kommer sent
rik-skalägenhet intetill hansdörrenoroligför han är attatt vara

känner efter mångaför det ochsjälvhartigt låst. Han ansvar
tillhänder det tågetIblandhemifrån.han gårinnangånger att

till stationen.kommerhan äntligenhar gåttVallentuna när
Kim.orolig,du väldigtförutblivit bättre, sägerharDet varmen-

halvtimme.dörrenoch kände påstod duEn enmorgon
Paul.halvtimme,Nej, inte protesteraren-

orolig för någonVad du Atttiden.personaleni ärJo, togen-
inska gå

lite.Ja,-
funderardu dig kansketill kännerlåsdu fårOm tryggare,ett-

och känna på dörrenståduockså kommer ännuKim. Eller att
längre.

intePaul inte litar på. Han ärDet är oro-somgrannarnaen av
borta, förhanlägenhetgå in i hanspersonalen skalig när äratt

för det.reglerde harhan vet att
städa, för-förfår in i lovlägenhet vi gåbaraDet attutanär en-

med hyresgästenskommitviharklarar Kim. Det överens om
sådant.kan besluta Mensjälv intedärför hangode att omman,

demregler.med den Hosslarvadet lätt sortensär att somen av
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bor här började det bli så vi bara ringde på och gickatt in utan att
på vi har bättratvänta svar, men oss.

Personalens oro

Kim och hans arbetskamrater på Resedan behöver ganska ofta
diskutera hur de ska bemöta dem bor där. De har personal-som
konferens vecka och det kommer ständigt frå-varannan upp nya

bemötande. Det kan handla personalen orolig förattgor ärom om
de boende ska fara illa. Per-Arneatt tycker till exempel attom

sitta och fika året sitterHan visserligenute pårunt. utedyna,en
han sitter längeså personalen blir orolig och tjataratt och bermen

han ska gå in.att
Men Per-Arne går inte Åin förrän han själv vill, Kim.säger-

sidan får vi inte tvinga honom, å andra sidan har vi förena ansvar
de bor här mår bra, och Per-Arne kanatt bli sjuk kylan.som av
Paul personalen järnvägs-att ta genväg överoroar genom en

spåret han och springernär tillär tågetsent ute på Demornarna.
försöker få honom hemifrångå så tidigt han inteatt behöveratt
jäkta och den farliga har inte lyckatsta vägen, riktigtmen

finns femDet lägenheter i huset där Per-Arne och Paul bor. De
andra bor där också Tjugotre är frånmän. deras husmetersom

finns hus ingår iännu gruppbostadett och där borsom samma
både och kvinnor. Per-Arnemän och Paul trivs bra. Tillrätt var-
dags arbetar de från halv nio till halv fyra. Tidigare lagade Paul

själv på eftermiddagen tillsammansmat med personalen. Han har
gått matlagningskurs och lärt sig laga sådant han gillar, pizza,en
köttgryta, köttfärssås. köperNu han färdig och det Per-mat, gör

också.Ame Per-Arne gillar ha ordning omkring sigatt och försö-
ker städa själv. PaulFör blir det ofta rörigt därhemma. Han
glömmer bort koppar och tallrikar han har ställt undersom

och då tjatar Kimsängen, städning. Paul blir hanom vetarg, men
han behöver puff då och då föratt hålla sin lägenhet triv-atten

sam.
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stödbehöverPaul mer

såskulle behövadagen,hjälptimmarPaul har tre mer,menom
skulle vilja hadet. Hanbegärahonomhjälptharpersonalen att

kvällarbåde påpersonalen,imed någonfåtid att ensamvaramer
helger.och

ärenden,skötapåsakerhjälpbehöverPaul göra stan,att-
Åland, gillar,hansådanttillbiljard,spelabio,på turta somen

Kim.timmar,mycket på sägerintehinner tremanmen
Täbybiblioteket itillgåmyckettycker cent-Per-Arne attom

ochHoodRobinbästtyckerband.på Hanlyssnaoch omrum
Tintin.

gång,få någonskullehär sä-de borönskarJag att resasom-
få frånoch det gårassistansdetdå behövs attKim. Men extrager

det intebetalardeliggerochtjatarkommunen menmanom
inte råd,harsocialtjänsten. DeellerLSSsiggärna, genomvare

Österåkers utvecklings-någraråd,harkommunde. Mensäger
Åkersberga tvåveck-nyligen påbor istörda envarsompersoner

med sig.personalfyrahadeochorssemester
i två år,gruppbostadResedanspåarbetatbaraKim har men

tiden.under den kortamärktsharinedskärningarna resurser
detviexempel. Närhjälpmedel tillfå attsvårtDet är att anser-

frånhit arbetsterapeutdetkommerhjälpmedelbehövs nyttett en
det intei regelsedanochtittaroch atthjälpmedelscentralen säger

till slut.detvi fåbrukarpåviMenbehövs. pressarom
där.bordrabbar democh detminskarPersonalresursema som

PaulochKim. Per-Arneför dem,viktigPersonalen sägerär-
kontakthar ingende andraofta, tvåföräldrarsinaträffar men av
födelse-inbjudan tillskickarkontakt,skapaförsökerVimed sina.

inte hellerhargodeinte. Deraskommer mändedagarna, men
varit här.har aldrigdemmed dem,kontaktmycket en av
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Jag önskar deatt bor här skulle någon gång,som Kimsägerresa-
Pärblom, påarbetar gruppbostaden Resedan. dåsom Men behövs det extra
assistans. och det svårt få.är Kommunenatt har råd.inte säger de.
Foto: Malena Sjöberg

Det svåraste med arbetet på gruppbostaden våldet ochär-
kränkningarna, tycker Kim. En de boende blir ofta våldsamav
och det innebär det behövs personal klararatt svåra situatio-som

Det många slutar efterär några veckor. höraAtt negativaner. som
kommentarer på också tråkigt.ute är Det händerstan folkatt sä-

"sådana skulle på institution" och i den stilen,ger annatvara men
det kommer från gamla människor.mest

Det roligaste med jobbet hyresgästernaär när glada. Dåär-
känner jag jag bra jobb.att gör ett

Gemensamt eller interum

Paul och Per-Arne önskar det fanns iatt deras husett rum som
där de kunde träffagemensamt, personalen och devar andra hy-
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få högretroligendeskulledetfannsdetMenresgästerna. om
medgruppbostäderflestai denämligendetSåhyra. gemen-är

utrymmen.samma
för dekostnaderna ut-fördelarKommunen gemensamma-

hyresla-enligttillåtetintefast det ärhyresgästerna,pårymmena
medkvinnatill ut-Dalén,Ingrid är ensäger mammasomgen,

Riks-inombostadskommitténordförande iochvecklingsstörning
FUB.ochungdomarbarn,utvecklingsstördaförförbundet vuxna,

gruppbostä-ihyrornafråganmedjustarbetarKommittén omnu
hyresgästföreningen.medkontakteroch harder

denbetala förskahyresgästernaintetyckerVi gemen-att-
fråga. Hy-lättingendetMengruppbostaden. äriytansamma

betraktaskanutrymmenreslagen som ensäger att gemensamma
tillförarbetenahyra.höjd Imotiverakankvalitetshöjning som

förbetalabörintehyresgästernaoklartlitedetstår att ge-LSS
vanligtdetäldrebostäder för atti ärutrymmen, menmensamma

det.hyresgästerna gör
debetydelse ut-vilkenocksådiskuteras gemensammaFUBI

hyresgästerMångavardagstillvaro.hyresgästemasiharrymmena
finnasdet skaoch Per-ArnePaul attliksom gemensammatycker

behövs.detocksåanhörigavanligt attDet attär anserutrymmen.
föräld-mångaförstårdet. Honförförståelse attharDalénIngrid

baradebliskabarnderasoroliga omensammaattär vuxnarar
devisat sighardetMen attlägenhetsin ge-har att varaegen

människor fårnödvändigablir såinte omutrymmenamensamma
indivi-frånutgårviktigabostad. Det är attsinstöd i mangottett

förutsätterlivsrum. Detprivat attfinnsdettilloch ettderna attser
harMångadet.behövermänniskorpersonalfinns när endet som

initiativ, förkunnaförstöd attbehöver tautvecklingsstörning att
saker.händaskadet

iordningi feloch tingsakertagitharhålldelpåMen manen-
PersonalenIngrid. stängerutvecklingen,viljasin styraatt anser

blihyresgästernahjälpaför attattdet rummetgemensamma
bestämda tider. Detpå vissatillträdehar deIblandsjälvständiga.

sin självstän-utvecklastödfåförstmåsteboende attdeabsurt,är
kanförstDåbehöver.depersonaltilltillgång näroch hadighet

liv.sittlevamöjlighetharde egettala attattomman
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Gruppen och individen

Det är smärtsam institutionskulturnär skaen brytas,process en
och grupptänkandet ska förvandlas till individuellt tänkande.
Både personalen, utvecklingsstörda och deras föräldrarvuxna är
skolade i den gamla traditionen.

Förändringen kan inte gå fort. Det också viktigtär det inteatt-
blir antingen eller, betonarett Ingrid. Alla människor behöver
både enskildhet och sociala kontakter.

Personalen i gruppbostädema minskar, samtidigt det blirsom
fler hyresgäster i gruppbostädema, allt på gnmd nedskärningarav
i kommunerna. Tidigare fanns det föreståndare i varjeen grupp-
bostad, har föreståndama för flera bostädernu och finnsansvar
inte längre med i det dagliga arbete. Hyresgästerna får alltså
mindre stöd till självständigt individuelltett liv. Om det bara
finns personal fempå hyresgäster på kvällarna finnsen det inte

för någon individualitet.utrymme
Personalen skulle kunna hjälpa de boende användaatt rätten-

till ledsagning och kontaktperson mycket de De insat-än gör.mer
till förär ska kommaatt ochserna saker.ut göra Detman är

också viktigt hur personalen organiserar sitt arbete. Det före-
kommer hela personalen arbetaratt i gruppbostaden på dagarna

hyresgästernanär på dagcenter.är På kvällarna alla boendenär är
hemma finns det sedan bara personal. Personalen städar ochen
sköter administrationen på dagarna, och det måste förstås göras,

jag undrar de alltid prioriterar demen läggerrätt sinaom när
arbetsscheman.

Informationsbrist

Ingrid ocksåupprörs beslutöver ofta fattasatt huvudetöver på
dem det gäller och informationen oftaatt utformas så den bliratt
obegriplig för med utvecklingsstörning.personer

Scheman förändras exempelvis de berörsutan fåratt- som
vad händer ochveta varför. Personer medsom utvecklingsstör-

ning har andrarätt få information,attsamma ha med sigsom att
sin gode stöd, och få tid på sigman ochsom sinaatt reagera ge
synpunkter.
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medtillsammansinforrnationsbristemadrabbasAnhöriga av
exempelvisnågonNärfamiljemedlemmar.utvecklingsstördasina

skrift-skyldig ettkommunen attLSS-insats äransöker geenom
beslutet.överklagaintedetdet går attförbeslut,ligt utan

ochtelefon,handläggarenvanligtdet attMen perär svarger-
gruppbostadlägenhet isökermed det. Densignöjermånga som

gruppbostäder,ingafinns"detfåexempelvis mensvaretkan
människorfinnsoch se". Detbygga, väntaplanerarkommunen att

tycksbeslut. Detskriftligtharinteochåratal ettiväntar enssom
Iinsats.ansökanbesvaramärkliga sätt enmånga att omfinnas en

påfrågapersonligprivat,ibeslutettkommun satte enuppman
anslagstavlakommunens

i for-bristerallt påframförberorförekommakansådantAtt
påinformeraförkrävs attIngrid. Detvaltningen, omsorgmenar

politisktutvecklingsstörning ärmed ensätt,rätt personermen
ochpolitikerdärHalland,iforskarstudieEnointressant grupp.

visarsedan,några årförintervjuades attnivåpå högbeslutsfattare
fråga.politiskbetraktarintedemmånga som enomsorgenav

Tideman,l997ochSandén
StockholmidetfannslandstingensNär ansvarvaromsorgen

hadeoch dagcentergruppbostadVarjekontaktpolitiker.kalladeså
vik-diskuteramed förkontaktkunde attdepolitiker ta"sin" som

besökaskyldighetocksåhade attKontaktpolitikemafrågor.tiga
föresla-och harbrafungeradedettyckerFUBemellanåt. attdem

igen.detinföra systemetgit kommunen att
Rinkeby,stadsdelenihandikapprådetiordförandeIngrid är

särskiltdetoch har ärinvandrare, sett attinvånarede flesta ärdär
funktionshinderharbehöver etthjälpfå densvårt manatt omman

land.frånoch kommer annatett
invandrarefördet lättareförbehövs göraattDet mestsom-

såMångainformation. ärbättrefunktionsnedsättning ärmed
allafåsvårtoch harrättigheter attsinaokunniga omgreppom

med. Detkontaktha ärbehöverdeinstanserochmyndigheter
försäk-ochlandstingetexempel kommunen,tillpåskiljasvårt att

samhällsorgani-svenskadenvidinte ärringskassan när vanman
få detförringaska attsvårareoch vartsationen att vetaännu man

handi-människorovanligt attinte trorDetbehöver. attärman
information påbehövsmyndigheter. Detkapporganisationema är
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invandrarspråken rättigheter och hur det svenska samhäl-om om
let fungerar.

främmandeI land

Fatma kommer från Kurdistan och till Agip,är ärmamma som
tolv år och har lindrig utvecklingsstörning. F hur svårtatma veten
det få det stöd behöverär inteatt känner till hurnärman man
samhället fungerar. För år sedan talade hon med kuratornett på
sitt habiliteringscenter hennes Agip behöveratt någonom son

kan följa med honom på sådant han vill på fritiden.görasom som
komKuratorn hem till familjen och berättade det finns någotatt

heter ledsagartjänst, kan ansöka från kommu-som som man om
Hon hjälpte också F kontakta kommu-atma att genastnen. genom

i sin skickade brev till Fatma. Sedan händetur ing-ettnen, som
enting. Under året har gått har Agip och hoppats ochväntatsom
undrat ledsagaren så småningom skulle uppenbara sigom som
skulle kurd, han själv, eller svensk.vara som

När kuratom kommer på uppföljningsbesök kan varken hon
eller förståFatma varför det inte har blivit någon ledsagarservice.
Varför har det inte hänt något på helt år Fatma säker påett är att
hon inte har fått något brev. kanHon inte mycket svenska själv,

Agips hjälper henne läsa alla brevstorasystrar kom-attmen som
från myndigheter.mer

Fatma inte förvånad situationen, honär haröver upplevt den
flera gånger förr. träffarHon vänlig lovar någoten person som
och sedan händer ingenting. Hon har talat det med andra in-om
vandrarfamiljer, och många har erfarenheter. Visst, honsamma

stödet inte kommer automatiskt ochvet att problemfritt till
svenska familjer heller. Hon har hört de själva får reda påatt ta
vilka rättigheter deras barn har och sedan ringa och tjata för att
barnen ska få det stöd de behöver.

2 18-0660
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och tjata"ringakan inte"Jag

kan i allaför också, dejobbigt demdetförstårJag äratt men-
inte det beror pådet.kan inte Jagoch tjata. Jagfall ringa tror att

invandrarfarniljer intemissförståndkulturellaochspråkliga när
inte riktigt blirvåra behovlovats. Jaghjälpfår den atttrorsom

därför vi intenedprioriteradeärenden blirallvar. Vårapå atttagna
tjatar.ochhör ossav

familjer har barnsvenskakontakt medvi hadeOm sommer-
vi skulle be-skulle vi Jagfunktionshindermed tror attveta mer.

allvar, Honpå Fatma.och blijämlikt sägerhandlas tagna mermer
harklass gång,i Agipsmedhar pratat annarsen menmammaen

eftersom hon kan såi klassenföräldrarnamedkontakthon ingen
svenska.lite

organisa-hört talashari Honmedlem FUB.inteFatma är om
villmed den. Honhaft kontaktaldrig gärna vetationen, mermen

kommer blihonsäker påintevad attFUB attärgör, menom
föräldrarna.med de andraintehon kanmedlem, prata

ledsagningordnafalli allakuratom mötelovar ettNu att om
habiliteringfrånnågonOchmycketkommunen närmed snart. nu
påsoffa Fatmafamiljensdärhemma i sägaattändå sitter passar

ochtycker både Fatmatalträning. DetbehövaskulleAgipatt
hadeAgip baratrodde tidigaresärskolan.i FatmaAgips lärare att

märkskurdiska språket,ljud i detdeluttalasvårt att men nuen
svenska. blirtalar Hanproblem hanharhandet näratt argsamma

förklararhonom.inte förstår Kuratomfamiljenoch ledsen attnär
finnstalträning Detfåskolbarnförganska svårtdet attär numera.

habiliteringensochskolorna längre,italpedagogeringanästan
alla fall rådetfår iförskolebarn. Fatmahjälperlogopeder attmest

och kura-stöd och service,lagenenligt LSS,talträningsöka om
till.hjälpalovar atttorn

skeendetpåverkainteKan

bor hamnarland därspråket i detkaninteNär manmanman
vad detriktigt förstårintesituationer däri ärpå gånggång man

kan-skeendet, fast detpåverkainte hellerkanhänder. Mansom
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ske handlar själv och Fatma berättarnärmaste.om en ens om
Agips dagis för förklara hur det känns: Agip hade detatt inte bra
på sitt dagis, han blev slagen några äldre bam, och fickFatmaav
dessutom känslan i personalen inte tyckte invandrare.att en om
Så hände något eftermiddag hon kom till dagis,när finnsen som
kvar i F minne fast det längesedan.atmas är

hadeJag just kommit in i hallen, så personalen såg inte mig,-
jag såg bordet där barnen och mellanmål tillsammanssattmen

med den personal verkade ha konstig inställning till in-som en
vandrare. Agip och några barn till ville ha fruktsoppa. Demer
andra barnen fick, inte Agip. Varför Jag stod där och sågmen
på, kunde inte något. Den veckansäga jag mycket.grätmen

försäkringskassanPå fanns det handläggare Fatmaen som
hade fått god kontakt med. Hon gick dit och hon ville bytaattsa
dagis för Agip. Handläggaren ordnade med dagis ochmöteett
följde med dit, fast försäkringskassan inte har något med skolfrå-

det blevMen ingen flytt förgöra. Agip, detatt fanns ingengor
plats och Fatma kunde inte något det.göraannan sa man,
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Assistans, hjälp atten vara mamma

två år.Joachim Hansär Carina Fast undrar hur det ska bli hanmamma när
Mångafyller försäkringskassortre. sätter nämligen förgränsen tillrätten

"småbarnsassistans" år.vid tre
Foto: Majlis Jansson
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CarinaNär Fast i femte månaden sökte hon personlig assi-var
för klara vardagen Efterstans någraatt veckor ficksom mamma.

hon ja, timmar88 i veckan diskussion, och månaderutan ett par
började hon använda assistans. Efter år ringdeettsenare en

handläggare från försäkringskassan och frågade hur det gick med
assistansen. Carina svarade det fungerade fint, och handlägga-att

"så bra, då får du förlängt år".ettren sa
kanSå det med rörelsehinder,när ärvara man mamma men

många föräldrar tycker inte alls de bemöts Carina för-att som av
säkringskassan. Tvärtom, många har tråkiga, kränkande erfaren-
heter berätta. Här någraatt är röster:

hadeJag hemtjänst för orka hand mina barnatt ta närom var-
ensamstående. Så flyttade jag ihop med och då tyckteen man,
kommunen jag inte behövde någon hjälp längre.att De tyckte att
han kunde hand mina bam.ta om

skildJag och kommunen har föreslagitär barnen ska boatt-
hos sin jag har fått sjukdom ochnär inte orkar såpappa nu en
mycket. vill få bortDe barnen från mig, för då behöver jag inte
assistans så många timmar.

jag fickNär min sjukdom och mitt funktionshinder föreslog-
kommunens handläggare min skulle sluta sitt jobb och bliatt man
personlig assistent åt mig. förklaradeJag vi inte ville det ochatt

vi dessutom inte skulle klara familjen på denatt lönen. finnsDet
socialbidrag, de då. Sedan föreslog de barnen skulleattsa om-
händertas jag inte klarade hand dem.att taom om

jagNär nyopererad och hade fått stomi hade jag kon-var en-
försäkringskassan.takt med Vi talade hur min vardag funge-om

rade och plötsligt handläggaren: "Du tänker väl inte skaffasa
barn"

Allt fler människor med omfattande funktionsnedsätt-unga
ningar skaffar bam. harLSS dem mod planera sitt livgett såatt

de verkligen vill ha det, och inte efter de begränsandesom ramar
många tvingades till tidigare. Andra redan föräldrarär desom när

får funktionsnedsättning, och del dem upptäcker dåen atten av
handläggare de inte tycker detmöter självklart deärattsom att
ska få stöd så de kan föräldrar påatt tidi-sättvara samma som
gare.
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på kampInställd

tackföräldraskapet bra, mycketbörjadedelCarinasFör vare en
hennes livsvillkor.förstodförsäkringskassehandläggare som

muskelsjuk-grundoch påhänderCarina har armar av ensvaga
Joachim, klä på honombyta blöjor påhjälpoch behöverdom att

fick barn klarade honoch henneshondeloch Innanannat. manen
assistans.sig utan

det väldigt svårt fåföräldrarandrahade hört ärJag attattav-
skulle bliinställd på detså jagbehöver,assistansden attvarman

jag hade tagit kontaktbra därförgick det såKanskekamp. atten
skrivaoch fått hjälpassistansföretag i förvägmed attett ge-en

harföräldrar redanansökan. LSSnomarbetad säger att per-som
spädbarn, ochlänge de harfå den utökad såkansonlig assistans

behöver hjälp påjagassistans innan. Menintehadejag
tillhör lagensmig, så jagska klä påoch jagtoaletten när person-

deneka mig assistansen,inte kunnatkanskehadekrets. De men
minainte hade förståtttimmar demig mindrehade kunnat omge

behov.
rörelsehindermednätverk föräldrarlitetmed iCarina är ett av

ochåretträffas eller två gångerlandet.håll i Defrån olika omen
arvsfonden för kunnafrån Allmännaanslaghar sökt startaattnu

hadeföräldrar. året Defå med fler Förraochverksamheten
handikapptidskrift,Svensktidning,RiksförbundsHandikappades

telefonsamtalefter det fick de månganätverket, ochartikel omen
frågor assistans.och alla hadelandet,föräldrar i helafrån om

särskilt debesvärligt,föräldrar har detmångaDet är som-
harensamstående Carinaensamstående. Enär mamma somsom

har hjälpmed sitt barn. Honkan inte gåkontakt medhaft ut av
ochhar två barnräcker inte.det Enhemtjänsten, ärman sommen

honom.barnen hosassistans de dygnnyskild behöver ärsommer
hankontakt med barnenblir det med hansorolig. HurHan är om

reumatism ochkvinna harfår fler timmar Eninte en syn-arman
blivit rörlighennes flicka såharhar assistans,skada. Hon numen

för kunna handha fler timmarmåsteoch vild taattatt mamman
kunna gå tillsammans.för de skahenne och utattom

gift hartalat med ochCarina harkvinnaEn ärsomsomarman
har varit hemma ialls.assistans Hennesbarn har ingentvå man

yrkesarbeta.ska han börja Detföddes,sedan barnenårtre men nu
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månader ochminsta barnet åtta måste hon på dagisär nu vara
medan arbetar därför de inte har assistans,någonatt trotspappan

förtidspension och hemma.har äratt mamman

årvidGräns tre

Carinas Joachim två år. undrar lite hur det ska bliHonär närson
försäkringskassorhan fyller Många nämligensätter gränstre. en

för till "småbamsassistans" vid år, då barnen klararätten tre anses
själva.sig

dåligt formulerad det gäller assistans till föräldrarLSS är när-
med funktionsnedsättningar, så kan tolka lagen så, sägerman
Carina. alla treåring inte klarar sig själv. PåMen vet att en en

faktiskt lättare med spädbarn med treåringardel det än närsätt är
rörelsehinder, dem behöver inte springa efter.har ettman man

också personlig assistans fårhar betonat inteI LSS ersättaattman
barnomsorg. föräldrardagis eller någon Men vi ärannan som

dagis fårtycker det viktiga, inte personligär ersättamotsatsenatt
assistans.

i omgivning har ibland felaktiga föreställ-Människor Carinas
hur det förälder med personlig assistans.ningar år attom vara

lärarhögskolan och det händer klasskamratergår påJag att-
ungefär: "Så bra du har assistans, då kan du läsa i lugnsäger att

hand Joachim". försöker för-och assistenten har Jagnär omro
inte någon barnpassning eller avlösarserviceklara assistans äratt

orka med mitt liv, hjälp för mig detför jag ska görautan attatt en
förklarar jag har inte tidJaggör när är attman man mamma. mer

andra. med lika mycket de deras barnläsa Jag är är näränatt som
Assistenten frambadar och leker. jagsätteräter, maten, men ma-

assistenten byter blöjor, det jag medär pratartar, men som
Joachim och har den känslomässiga kontakten.nära
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Stöd i med försäkringskassanmötet

väntade barn komNär Lena det dag hem två handläggare frånen
försäkringskassan. ansågDe Lenas assistanstimmar skulleatt
minskas eftersom barnets hade flyttat hem till henne.pappa

låg soffan de kom, forJag på jag ganska dålig i slutetnär var-
graviditeten. hade bettJag från BOSSE Råd Stödav en person

kommaKunskapscenterz hit och hjälpa mig i diskussionen,att
och det för hade det aldrig gått. Jag fick behållatur,var armars
mina ficktimmar och till och med lite på förnätterna attmer
kunna hand mitt barn då också.ta om

jag de kommer viljaMan minska min assistansvet att att om-
Linus blivitnågot år, Då kommer de vilja kalla assi-när större. att

för barnomsorg i stället, och då f°ar jag betala för den tillstansen
jag helt inställdkommunen. Så på få bråka för få behållaär att att

behöver.den assistans jag

Slåss för varje hjälpmedel

kontakterna med hjälpmedelscentralenMen har varit be-ännu
svärligare.

Vi har fått slåss för varje hjälpmedel jag behöver for att-
kunna hand Linus. behöver elrullstolJag kanta om en som man
komma golvet med. "Sådana finnspå inte längre", ordina-ner sa

på hjälpmedelscentralen. Jag de åtminstone har fun-tören vet att
nits, jag fick hjälpså BOSSE igen med ringa och frågaatt runtav

olikapå älpmedelscentraler. Sist ringde tillvi den central där de
hade sådana rullstolar inte finns längre. Och där stod isagt att en
lagret har jag jag hämtadeDen När den talade de flera gångernu.

för vad denmig kostar.om
har skötbord fungerarLena bra för henne. Att sådanaett som

finns fick hon god Det får hon inte låna,vän.veta utanav en

2 Råd,BOSSE Stöd Kunskapscenter arbetar med information, rådgivning,-
utbildning och stöd i frågor personlig assistans, bostad, arbete ochom annan
personlig service.
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för kunna hålla Linus köpte honAmningskudden ochhyra. att
de orkade inte bråka den också.älva,hennes omman
tjej har cp-skada liksom jag. fickkänner HonJag en som en-

amningskudde, levde ifinns så hondetinte tron attattveta en
eftersom hon inte kunde hålla barnet älv.inte kundehon amma,
hjälpmedelscentralen ville lånavände sig till ochLena vat-en

babysimkunna bada och gå på med Linus.tenstol för att
jag pratade med. "Vattenstolar fri-skrattadeDå ärpersonen-

inte "Vad ska dutidshjälpmedel och sådana skrivs ut", hon. hasa
aktivitet" blir ledsen,du ska med på Man sågångnästa envara

motarbetad dem har till jobbkänna sighemsktdet är att av som
frågar varför inte f°ar det be-Ochhjälpa näratt man manmanen.

hon fel besked, skade inte.så Dessutomhöver, gav mansvarar
fritiden. Killen firman till-få hjälpmedel till påvisst kunna som

behöverrådde mig alltid jagverkar vattenstolama sägaatt att
skull, inte för tillsammansför min träningshjälpmedlen att vara

för då får jag inget.med mitt barn,
hon ska betala för den, och harvattenstolenharLena mennu,

välgörenhetsfond.sökt bidrag från en
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Låt hörselskadade barn hörselskadadevara

fårBarn med hörselskada ofta beröm de lyckas fungera hörande.när som-
Vad det för självbild De behöver i stället stöd hörselskadade,attger vara

Helene Engh.säger
Foto: Helge Rubin
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sedan Helene Enghs dotter, två och halvtveckornågraFör ettvar
barnkalas. Och Helene insåg till sinsitt livs förstabjuden påår,

ville följa med henne dit, hon inte vå-hon inteförvåning attatt
hade för sin hörselskada förden starka, ståttgade Hon, som upp

använda teckenspråk och sinbörjatår sedan,många pryttsom
i stället för den. Vadmed gnistrandehörapparat gömmastenar att

det det hon ville sinrädd förhon nu Inte gömmaattvarvar
fortfarande hörapparat med små blåhörselskada, nej, hon bär en

stenar.
viktigt Katja inte hardet såMen är att en mamma som ver--

lätt inte hänger med ikonstig, och detkar närgör man man sam-
det finnshur omöjligt det för mig höratalet. Jag närär attvet

Och på kalas, de låtermärmiskor imånga rummet. ungar
i kunde inte gå med på barnkalaset, såFredrikKatjas pappa

från kalas bara förinte behöva avståHelene måste, Katja ska
hörselskadad. Och Helene hade denhennes är turatt mamma

med på kalaset arbetar i hör-gången, mammorna som varen av
hon och Helene pratade medoch kan teckenspråk, såselvården

varandra.
henne kunde jag också få kontakt medMed teckenstöd från

frågade teckenspråket, det tyckerföräldrarna.de andra De om
ställa frågorockså mindre närgångetintressant.alla Det är attär

hörselskada.teckenspråket än en personsomom

iblandtolkBehöver

dagis.känner sig osäker på KatjasHelenehänderDet ävenatt
första föräldra-vi skulle gå på vårtjättenervösJag närvar-

det ville inte han.Fredrik skulle gåvilleJagmöte. att ensam, men
barnvakt, jag kunde inte skyllasin så påbadHan attvaramamma

hemma.jag måste vara
därför hon erfarenhet hur det kanoroade sigHelene att vetav

hörselskadadinte från början berättar hon blirbli. honOm äratt
det. börjar hon låtsas honoch svårare Dådet svårare sägaatt att

kärmer sig och utanför.blir missförstånd, och hon dumhör, det
inte bli på Katjas dagis. Helene beställdefick detSå

teckenspråkstolkar till föräldramötet för hon skulle kunnaatt
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iför alla skulle fähänga med och hon har hörsel-att veta att en
skada.

konfunderad.Personalen lite jag hörselska-De ärvet attvar-
dad, jag använder tal och inte teckenspråk jag kom-närattmen
municerar. ñck förklara för dem min hörselJag räcker föratt

jag klararsamtal i mig med teleslinga det någraärattenrum, om
samtalar, jagstycken måste använda teckenspråkatt närmensom

blir fler.det
döv före femårsåldem,Helene blev på någon gångöraett men

full hörsel det andra hon barn. gick ihade på Hon vanlignär var
klass under hela skoltiden, ville absolut inte bli betraktad som

undvek berätta honhörselskadad och hörde dåligt. honNäratt att
mindre gick det ganska bra, det hände klasskam-även attomVar

roade sig med hennes och sedan skratta närratema att ropa namn
uppfattade varifrån ljudet kom.hon inte På högstadiet gick det

hade hörseln blivitdäremot inte alls bra. Då hon hadesämre, men
bestämt sig för inte hörselskadad hade därföroch lagtatt vara
hörapparaten i byrålådan. kunde inte följa med i karnratemasHon
samtal, ville inte erkänna det.men

bara skrattade med, nickedocka,blevJag en som en som var-
helt utanför. det blev diskussion jag alltid "jag inte".När vetsa

uppfattat migKompisarna måste ha inte visste någotsom en som
ha verkat väldigtoch inte tyckte något, jag måste konstig. Dess-

gick det dåligt i skolan.utom

Slitsam studietid

inte många människor med hörselskadaDet använderär som
teckenspråk, och då, i mitten åttiotalet, det färreännu änav var

Helene hade kommit i kontakt medidag. teckenspråketMen när
ochhon mycket barnvakt pojke döv.sattung envar som var

hade gått några teckenspråkskurser och kunde tillräckligtHon
mycket för märka det mindre jobbigt för henneatt att attVar av-
läsa teckenspråk tal. hon började SocialhögskolanMen påän när
försökte hon ändå med mikrofon och läppavläsning. berät-Hon
tade sin hörselskada för klasskamratema terminen börjadenärom
och frågade de ville ställa för henne användaattom upp genom
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mikrofonen och försöka inte tala i på varandra.att Det villemun
de.

Det gick bra första terminen det katederunder-när mest var-
visning, inte sedan undervisningen började innehållanär dis-men
kussion. fungerarDet inte i längden skicka mikrofonatt runt en
bland trettio Jag uppfattade ingenting det sades,personer. av som
blev ledsen och tyckte det fel på mig. Och klasskompis-att var

hade skuldkänslor för de inte klarade det de hadeatt lo-arna som
mig. Till sist förstod jag teckenspråkstolkningvat minatt var

enda möjlighet klara studierna. Mina klasskamrater blevatt tack-
slippa mikrofonerna ochöver jag självatt upptäcktesamma att

jag fick ork till umgås med kompisarnaöver påatt ochraster
kvällar. Tidigare hade jag lagt all kraft på lyssna och avläsa.att

ellerBerätta inte

Helene fyller trettio. Visst hamnar hon fortfarande emellanåtsnart
i situationer då hon måste hon ska berättaavgöra sin hör-om om
selskada eller hon ska chansa på kommunikationen kom-attom

gå bra ändå. idagMen hon ungefär i vilkaatt vetmer samman-
hang hennes hörsel räcker, milj måste ochnär ön honnäranpassas
måste ha teckenspråk. harHon vunnit den säkerheten och själv-
känslan hon kan ifrån. Nästan alltid i alla fall...sägaatt

Men den säkerheten har inte barn och det därför Helene be-är
sin skoltid. har insettHon hurrättar mycket bemötandet frånom

de i omgivningen påverkar barns och ungdomars på sinvuxna syn
hörselskada. behöverDe förstöd bygga god själv-att upp en
känsla. höra dåligtAtt och inte kunna delta i samtal bäddar för
dåligt självförtroende, och många allt för dölja och förnekagör att
hörselskadan, eftersom det den orsakar såär mycket be-som
kymmer. barnenMen och ungdomarna får bättre hjälp attom vara
delaktiga behöver de inte hamna utanför så ofta.

nödvändigtDet föräldrar, lärare,är skolkonsulenteratt osv.-
bemöter barnet hörselskadat och inte hjälper till med fömek-som
andet. med hörselskadaBarn får väldigt ofta beröm de lyckasnär
fungera hörande. Vad det för självbild De behöver isom ger
stället stöd hörselskadade och ställa krav.att jagNärattvara
började gymnasiet gick jag till skolsyster och förbjöd henne att
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hörselskadad.enda skolan jag Detpåberätta för någon att var
det i dag, jagsäkert ungdomaralldelesfinns gör än ärmensom
med följa ungdomar-ska nöja sigdesäker påinte så attatt vuxna

börja tala med dem saken,skatyckervilja. Jag att ommannas
stödja i stället för tiga.bereddoch visa attär attatt man

klass får i regel någrahörselskadad elev i sinfårLärare ensom
innan skolåret börjar.funktionshindret Menutbildningdagars om

elevvårdspersonal och fritidspersonalsyo-konsulenter,skolledare,
behöver exempelvisFritidspersonalenutbildning.ocksåbehöver

saker de skaelementärasåbli medveten stängaatt av ra-somom
informerar något. barnbarnen eller Ettmeddedion när pratar om

barnhöra någotingen chans Menhörselskada harmed att annars.
sådant.måste tänka pådetill, detinte ärsäger vuxna som

förebilderVuxna

Södra Sverigessamordnare påLund ochiHelene bor är
finnselever.hörselskadade och döva Detförkunskapscenter ett

fem dövskoloroch landetsvidkunskapscentersådant var en av
hör-stöd till elever medhanduppgift i förstaoch deras är att ge

vanlig klass och till eleverhörselklass elleriselskada gårsom
hörselskadade. Kunskapscentrenochdövblinda ellerär syn-som

infor-pedagogiska hörselvård,landstingensmedsamarbetar ger
direkt.och till elevernatill föräldrar, lärareoch stödrådmation,

tillför syskon och barnteckenspråkskurserläger,ordnar ocksåDe
och personalfor föräldrarutbildningdöva, m.m.

tillarbetekunskapscentrensviktig delEn är att attseav
erfa-Heleneträffa varandra.elever f°arhörselskadade vet egenav

ja, det förviktigtrenhet det ärnär växer restenäratt upp,man
bamdoms-träffaviktigt för hennefortfarande ärvänneratt som

hörselskadade.
få träffaocksåoch ungdomar måsteHörselskadade barn-

få del vårbehöverbamdomshörselskadade. De ta avvuxna
dettillvaro fungerar, hurfå hur vårvuxenidentitet, är attveta

hörandemed hörande, leva medjobba tillsammansstudera och en
partner osv.

bemötande barn medjämföra samhälletsjag ber HeleneNär av
honsjuttiotalet hon barn,och påhörselskador idag när sägervar
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det mycket har blivit bättre.är Familjernaatt får bättre stödsom
barnen små. får kunskapDe vadnär är skadan innebär, ochom

hörselvården dem rådet lära sig teckenspråk, åtminstoneattger
det gäller barn med hörselskada.när Det finns bättre möjlig-grav

heter för föräldrar lära sig teckenspråk och det finns förskoloratt
för döva och hörselskadade bam med döv och teckenspråkskun-
nig hörande personal.

i skolan harMen det blivit Då det självklartsämre. attvar-
det skulle färre elever i klass där det fanns hörselskad-vara en en
ad elev. Idag går hörselskadade barn i klasser med trettio elever,
och det för arbetssamt för både elevernaär och läraren. De am-
bulerande hörsellärama, stöd för lärare och elever, blir färreett
och färre i kommunerna.

Hörcentralen älskad och hatad

Hörcentralen viktig inrättning för allaär har hörsel-en som en
skada, och därför älskad, hatad och omdiskuterad.är

verkarDet alla har liknande erfarenheter därifrånsom om-
och del komiska. harJag Varit med påär många läger för barnen
och ungdomar, och varje gång de får diskutera eller spela sketcher

hur det hörselskadad så spelasär den härattom vara scenen upp:
kommerMan till hörcentralen för få den delenatt en ny propp, av

hörapparaten plastavgjutningär De plockarörat. utsom en av
in i förapparaten, avgjutningen,stoppar örat göraatten gegga

och sedan börjar de med en Det har hänt migprata många
gånger, och det tycks ha hänt alla blirMan både och full iarg
skratt. Vi hör detinte därför vi därutan apparaten, är är
Samma sak händer hos öronläkama. plockarDe ut apparaten,

sig synhåll för titta in isätter och börjarutom att örat, De ärprata.
visserligen inte specialister hörselpå på öronsjukdomar,utan men
i alla fall...

hörapparatUtan Helene hörselskadad.är Med hörapparatgravt
fungerar kommunikationen i lugn miljö. Hon har också lätt av
avläsa tal och hon övertygad detär påverkar bemötandetattom

henne.mot
Om hör jag och måstesämre än "va" hela tiden isägaman-

samtal tycker människor det jobbigtett och bliräratt sämreman



52

bemött. gamla föreställningenDen den hör dåligt liteatt ärsom
dum finns kvar. rädslavår bli betraktadeMen dummaattnog som
handlar också mycket vår självkänsla. Om berättarom egen man

hörselskada, ochsin visar förväntar sig omgiv-att attom man
ningen ska hänsyn till den, så behöver inte oroligsåta man vara

andra ska dum inte hänger med.är näratt tro att man man
inte Helene berättar sinDet så hörselskada i allaär att om

förekommersammanhang, och visst det hon under samtalatt ett
förstår hon ha uppfattat felmåste något och goddagatt svarat yx-
skaft. det händer brukar hon funderaNär på det kan fåom passera

förklaraeller hon behöver hon hör dåligt.attom
händer människor omkringDet börjar skratta ochatt nmt att-

uppfattatjag inte har vad hänt eller Det lättärsagts. attsom
då, jag brukar frågakänna sig dum så vad de skrattar åt. jagNär

skrattade jag med vad det handladeutan att vetavar ung om, men
det försöker jag låta bli nu.

Digital förhörapparat vem

Både i Sverige och utomlands pågår det intensiv forskning fören
utveckla hörapparatema, och de digitala fantastiska,äratt nya

fick förenligt Helene, halvår sedan. hör betydligtHonettensom
den med de hörapparater hon haftbättre med tidigare. digi-Deän

tala dyra och inte alla, alla behö-ärapparaterna passar men som
få möjlighethörapparat bör sådan, Helene.att prova enver anser

lyckades bli de få utvalda.Hon en av
dem,hade hört talas kan ställa in dem precisJag attom man-

efter hörselkurva. jag frågade hörcentralensin Så på jagegen om
inte få dekunde Nej, under utvärdering, audionomen.ären. sa

frågade jag inte kunde få med ochJag utvärdera och efterom vara
lite tvekan hon med motiveringen jag har jobb medatt ettsa
många sammanträden. undrar det verkligenJag handladeom om
mina sammanträden eller jag fick därför de jagatt vet attom en
kan ställa krav.

bra vad vill ha innanDet beställer tid påär att veta man man-
hörcentralen, får kanske hjälpmedel det gamlaannars man ur
vanliga sortimentet, konstaterar Helene och visar faxmedde-ett
lande hon skickade till hörcentralen för någon månad sedan.som
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vill så kallad liten mikrofonHon pröva crossapparat,en en som
i det hör fångarpå. ljudDenöra sämstsätterman man upp som

förkommer från det hållet och det till hörapparaten i andraöver
Helene har tagit reda på apparatmärke, försälj ningsställe ochörat.

pris och förmedlat allt till hörcentralen. Hon har fått tid om en
och då kanske hon får det hon vill ha.månad,

fråga,aldrig, kan bara och hoppas.Man Jagväntavet man-
exempel inte lyckats få den trådlösahar till blinksignalen tillnya

telefon. kostar för mycket,ytterdörr och Den vissa lands-anser
stället har de kommit hem och fula lamporting. ochI satt upp

det verkligendragit sladdar överallt. blivit billigareHar än att ge
jag kunnat med migmig vid alla flyttningar deapparat tasomen

åren Katja liten behövde jag också teletracer,Närsenaste var en
med mikrofon vid hennes eftersomvibrator jag intesängen

kunde höra hon skrek i sitt jag på nedervåningennärom rurn var
fick ingen,eller i trädgården. jag i mitt landsting detMen ärute

dövblinda kan få sådan. förstårbara inte det,Jagpersoner som en
handlar bara låna sålänge barnet litet.det äratt apparatenom

ändå människor med hörselskada i fårHelene tror att stort sett
Alla behöver texttelefon fårde hjälpmedel de behöver. som en

för del och för någon anhörig. det gällerNärapparat egen en
texttelefonema gäller regler i alla landsting därför deattsamma

statligt Elever f°armed särskilt anslag. i grundskolan ibetalas ett
fasta teleslingor i sitt klassrum, och på gymnasiet får deregel

utrustningar. på kan det inte harbärbara Så sätt sägaett attman
Helene. bara det finnsblivit med åren, Det detärsämre attanser

bättre hjälpmedel idag för tjugo år sedan, ochmycket än om man
bra tala för sig får inte alltid tillgång till detinte påär att man

därför det för dyrt. Och teleslingoma i offentligabästa att anses
sorgligtlokaler fortfarande kapitel. mycket vanligtDetär ärett att

fungerar, det händer detde inte och gång på gång byggsatt nya
lokaler teleslingor.utan
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bristvaraTeckentolkar en

viktigaste hjälpmedel, teckenspråkstolkama,Döva ärpersoners en
Efterfrågan tolkar ökar hela tiden, alltflerbristvara. på personer

tolkanvändare,med hörselskada tillkommer och alltfler dövasom
hörselskadade ungdomar skaffar sig högskoleutbildningoch och

tolk under studietiden. finns teckenspråksutbildning,behöver Det
tolkutbildning och arbetstillfällen, inte tillräckligtgott om men
med teckenspråkslärare och tolklärare.

ganska många söker till tolkutbildningenDet är som men-
därför de inte tillräckligt duktigainte kommer in på tecken-äratt

finns tolkar tolkutbildning tecknar bra,språk. Det utan som men
teckenspråk och det brist. ska intehar svårt avläsa Deäratt en

tolka till teckenspråk också till tal dövbara kunna närutan en
har hävdats det förvill delta i samtalet. högaDet ärattperson

skulle få flerkrav tolkutbildningen, vi tolkar de sänktes.på att om
fråga vilken kvalitet vi vill ha på våra tolkar,detMen är omen

kvalificeradeHelene. Teckenspråkstolkar måste förvaramenar
hörselskadade ska kunna delta lika vill-döva och påatt personer

åsikter ska kunna nå och bli respekterade.kor och för derasatt ut
förutsättning för bra bemötande.fungerande tolktjEn änst är etten

påPrivilegierad jobbet

blev händer det mycket sällan hon kännerSedan Helene attvuxen
dåligt bemött sin omgivning. privilegierad i sittsig Hon ärav ar-

de flesta hörselskadade har brabete, jämfört med Honpersoner.
hjälpmedel, hennes arbetskamrater kan teckenspråk och hon ar-

hennes personliga erfarenheterbetar med frågor där delär en av
yrkeskompetensen. Många människor med hörselskada har det

besvärligt arbetet. har svårt få förståelse för sitt funk-på De att
tionshinder, de missar information därför ingen tänker påatt att

blir förbigångna vid vidareutbildningarde inte hör, de och tjäns-
tetillsättningar och hanmar utanför samtalet kafferasterna.på
Jämfört arbetssituation Helenesmed mångas arbetsmiljöär ett

det gäller bemötande.närmönster
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tänkerhon däremot på sin barndom ochNär ungdomstid
hon fick igenomtycker hon gå många svårigheter honatt som

handlarborde ha sluppit. det hon hade behövtMest fåattom
hörselskadad,känna det tillåtet hon inte be-att att attvar vara

krafter till försökahövde använda sina hörande. För He-att vara
lene och många andra människor med bamdomshörselskada har

blivit det de saknadeteckenspråket under uppväxten.svaret, som
Helene kom tidigt i kontakt med det och gick kurser för läraatt
sig. insåg hon skulle komma behöva det hennesHon att att om

fortsatte bli Identitetenhörsel döv skrämde hennesämre.att som
inte, hon tyckte det svårare hörselskadad. Andra iatt attvar vara
hennes generation bär på bitterhet. känner sig luradeDe påmer

tillhörighet och fungerande kommunikation.en en
flesta hörselskadade-Idag slipper de barn den Detuppväxten.

har hänt det gällerdet viktigaste bemötandet, för detnärär som
förhar betydelse älvbilden och självförtroendet.så stor

välj teckenspråk idagFöräldrar er

det döva och hörselskadade barn skulleansågs bli lataFörr att
vilja lära sig tala de fick tillgång tilloch inte teckenspråk. Påom

inse hörapparatersjuttiotalet började inte hjälperattman om man
och måste få använda språk kandöv,är att ett somman man se

kommunicera och lära sig någonting. Dövskolanför kunnaatt
och börjanbörjade bli teckenspråkig, i åttiotalet blev tecken-av

dövas första hörselska-språket offentligt erkänt språk. Mensom
inte dit, inte de hadedade bam räknades hörsel-ens om en grav

eller hörselklass.skada, gick i vanlig klassutan
Idag valfriheten Teckenspråket inte främmande förär större. är

väljerde flesta föräldrar, och många dövskolan för sina barn. Det
har medfört frågor ställning till för dövskolan äratt tanya som
teckenspråkig. del hörselskadade barn använder liksomEn

ochHelene omväxlande tal tecken, beroende ljudmiljön ochpå
omständigheter. problem skolorandra Det på någraettses som

där håller hårt på det inte ska talas på dövskolan eftersomattman
utanför då.de döva hamnar de hörselskadade barnenFörärsom

obegripligt bli tillsagd inte tala,det lika obegripligtär att att som
det för döva barn inte ha tillåtelsegång teckna.att atten var
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självklart barn kan höra använder hörselnDet ochär att som-
det rationellt. fåtalet Det måste de Helene.när är göra,mest anser

naturligtvis läraSedan måste barnen alltid respektera demattman
alltidinte hör, teckna döv närvarandenär ärensom person 0 s v.

får inte i bästa välmeningMen ställa denman ens ena gruppens
andras. litebehov den Frågan laddad, har vi börjatärmot men nu

den skola.diskutera på våröppet
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Teckenspråket trygghetenär

på vårdhemmetPersonalen där Johan teckenspråkRosengren bor, kan och
Åkehar kännedom dövblindhet. Hans föräldrar och Harriet föroroligaär attom

vårdhemmethan ska förlora dem skanär snart avvecklasnu
Foto: StormAnders
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Daniel har fått det allra viktigast för honom,är tecken-som en
språkig omgivning. bor iHan gruppbostad där personalen kanen
teckenspråk och har kunskap dövblindhet.om

Daniel 21 år. detNär dags för honomär lämnaattvar
Örebro,Ekeskolan i landets enda för bamresurscenter ärsom

blinda och har flera funktionsnedsättningar, hans föräldrarreste
i länet för hitta plats där han kunde bo och få denrunt att en om-

vårdnad han behöver. Socialnämndens chef med, och till-reste
konstaterade de Daniel inte skulle ha det bra i någonattsammans

de gruppbostäder fanns i länet.av som
Slutligen blev det gruppbostad på Mo Gård för Daniel. Moen

Gård för döva och dövblinda.är Det liggerett resurscenter vuxna
Östergötland,i Finspång i så det bit från hemmet iär atten resa

Skåne, det det tycker Daniels föräldrar.är värt, Han trivsmen
med livet och kommer hem till sina föräldrar med jämna mellan-

mm.
Daniel inte hans tillvaro i gruppbostaden hängervet att trygga

på skör tråd, hans föräldrar sig. Daniel har personligen men oroar
assistans försäkringskassan och kommunen betalar degenom
andra kostnaderna på Gård.Mo Men avtalet mellan Mo Gård och
kommunen gäller bara i Efterår. det kan kommunens politikerett

de inte vill betala längre.säga att
år.Lars 30 Han synskadad och döv, och på hans dagcen-är är

finns det bara i personalen kan teckenspråk, hanså harter en som
inte fått möjligheter Daniel kommunicera. Närattsamma som

gick iLars särskolan ordnade hans teckenspråkskursmamma en
för personalen. han sedan börjadeNär på dagcenter lovade kom-

hans föräldrar han skulle få personal kunde teck-attmunen som
enspråk, blevså det inte. Föreståndaren inte intresseradärmen av

personalen lär sig teckenspråk flerså kan medatt Lars.att prata
kursEn startade i sanden. Bristen kommunikationpåutsom rann

märks på humör,Lars hans slårHan sig självsäger närmamma.
han inte blir förstådd.

Utsatta och beroende

Daniel och Lars två mycket människor.är heltDe bero-utsatta är
ende föräldrarna och andra i omgivningen förståratt deras be-av
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lära sig såtill de fårochsignalerderastydalär sighov, attser
möjligt.teckenmånga som

synskadadebådelandetifåfinns är gravtDet sompersoner
barndomen.döva frånellerhörselskadadeochblindaeller gravt

behövsutvecklingsstörning. Detocksåhar ettflestaDe enga-en
kommunicera.demförarbeteihärdigt sättoch attettattgerat ge

inteoch detkommunikation,bristfälligmycket ärfårflestaDe en
skada sig älva.medLars,deovanligt attatt somreagerar

det hand-dimensionersärskildabemötande får närFrågan om
Männi-talan.föra sinsvårthar såmänniskorlar att egensomom

kommu-bra livvärdigt ochfådövblinda kanskor ettär omsom
personal där deanställa kompetenttillanslår attresursernerna

ocksåbehövsverksamhet. Detdagligasinade har ettoch därbor
delpersonalen. Enochföräldrarnamellansamarbetenära vuxna

träffaoch kanhemkommun,singruppbostäder iidövblinda bor
för fåanhörigafrån sinalångtboAndra måsteofta. attfamiljsin

teckenspråk.personal ochkunnigtilltillgång
träffa-dövblindaochtonåringarföräldrar tillEn vuxnagrupp

ömsesidiga bemö-detochsamarbetettalahelg fördes att omen
SverigesFöreningenpersonal. Detochföräldrarmellantandet var

Janko,Ann-Marieträffen.ordnadeFSDB,dövblinda, somsom
samtalen.deltog igruppbostadarbete ii sittdövblindamöter

föräld-gruppbostadspersonal ochsällanmyckethänderDet att
Föräld-varandra.bemötande medochsamarbetediskuterarrar

med det,varitaldrigharhelgenden härträffas omrarna som
dis-individuella planbarnsderassammanträdenfrån närbortsett

värdefullt fåskulledettycker attFöräldrarnakuterats. att vara
vadochvärderingaroch talaochpersonal i lugnträffa omomro,

det skulleocksåvarandra. Desigförväntar atttror varaavman
ochvad de tyckerpersonalenförföräldrarna sägaförlättare attän

tänker.
sigpersonalsällsyntlikaAnn-Marie det sätterEnligt attär ner
skullemångafrågor,sådanadiskuterarochtillsammans trots att

personalde flestaövertygadockså ärvilja. Hon attär somom
föräldrar.samtal medsådanahauppskattaskulle att

fungerar be-personal inteföräldrar ochmellansamarbetetNär
sådantolikaoch tyckertänkeri regel pådet att somommanror

denkännerprestigekampblikanviktigt. Detär om vem somen
personalen. För-ellerföräldrarnabäst,dövblinda personenvuxna
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åldrarna har varit med under hela och känneruppväxten sitt
barns historia, personalen tillsammans med henneär ellermen
honom varje dag. Det kan också handla inte har talatattom man
med varandra vad föräldrarna har bestämmarätt och vadattom
de kan ställa för krav.

fårVad föräldrar lägga sig i

Får föräldrarna till exempel lägga sig i sina barns klädsel Det-
kan låta struntfråga, det det inte,är Alicesägersom en men
Andersson, till Cecilia, 22 år. Cecilia får lätt skavsårmormor om
hon har på sig något sitter för hårt, så hon ska helst ha mjukasom
byxor. jagNär det till i personalen,säger ansikte ansikte,moten

fungerarså kommunikationen, dethon hör inte ligger någonatt
kritik bakom. Men hon sedan i sin skanär informera de andratur
i personalen kan det uppfattas på kanskeDe tänkerett sätt.annat

har hon"Nu klagat på kläderna igen," och så kan det till irri-växa
tation och bli i personalgruppen.prat

Det nödvändigt vi anhörigaär har dialog medatt en perso--
nalen, jag lite rädd det ska bli konfliktär jagatt närmen tar upp
någonting, fast jag jag inte borde behöva rädd för.vet att vara
Orden så viktiga i vårt samarbeteär med personalen, och det blir
lätt missförstånd, Alice Andersson.säger

Jag inte jag längre känner Johan bättretror vadatt än perso--
Åkenalen Rosengren,gör, säger till Johan,är 28 år.som pappa

Vi ofta till personalen därsäger han bor de får bestämmaatt när
det handlar Vardagsbeslut.om

Åke och hans hustru Harriet mycket nöjda medär Johans
gruppbostad, de bekymrade hur det skaär bli i framti-övermen
den. Johan och två andra hyresgäster delar lägenhet, där de haren
varsitt och kök och vardagsrum. finnsDet flergemensamtrum
gruppbostäder i område, med sammanlagt hyresgäster.25samma

harDär Johan bott i tolv år, och hemmastadd ochär Kom-trygg.
har planerat bygga gruppbostädemaatt så ochmunen attom var

får lägenhet i stället for bara Men gruppbostäder företten en rum.
25 på område likamed vårdhem, och deär skapersoner samma
avvecklas de åren har riksdagennärmaste bestämt.
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tycker dehär och inspekterat. Jaghar varitSocialstyrelsen att-
bara för det borska läggasalltstelbenta attsäger attär nersom
område.handikapp på Menmedmänniskormånga mansamma

dövblind-problematiken medhelaska förstådeinte krävakan att
Åke.het, säger

kompetensenmistaRädda

ställe.hitta Mensig påJohan läraåratal för nyttDet ettatttar-
föräldrar tyckeroch viBåde Johanpersonalen.viktigastedet är

rädda mista derasoch vihan bor,personalen därmycket är attom
varitPersonalen har påskingras.gruppbostädernakompetens om
förutbildningscenternordisktDanmark,Dronninglund i ett per-

har.inte mångautbildning,och fåttdövblinda,försonal somen
dövblind i sinenda hyresgästenblir denJohan ärOm som-

utbildad påpersonalenFårdet dåhur gårgruppbostad, ärsom
kommer detkvar då, ellerdövblindhetteckenspråk och nyvara

rädd detspecialkunskap Jagnågoninte harpersonal är attsom
till det.finnas någrainte kommer att pengar

Åke därfrån personalenbemötandefår fintJohantycker ettatt
bor.han

tillexempel inte åka hemtillJohan övervillefredagEn oss-
för detföräldrar,omskakande förlitehelgen. Det varossvar

handet visarvi glada,Samtidigthände.detförsta gången attvar
självständig.han ska bli Denvilloch vibor,där hantrivs att

fanns hos honomdet någonsnabbt tillpersonalen sågsnälla att
bemötandekallar jaghelgen. Det gottöver

nedskärningartydliganågrahar inte käntföräldrarJohans av
sin del.föroch försämringar sons

märkt. Vi har frågatdet har vii kanten,kommunenMen naggar-
jobbigare, ochde har fått detför dem,det gårpersonalen hur om

bra.det gårde attsvarar
personal med.sjukhus följerin påläggasJohan behöverNär

Åke sjukvården också. Per-goda erfarenhetenharHarriet och av
kunskap förderasoch hjälppå demlyssnarsonalen atttar av

Åke Harriet tycker där-ochsjukhuset.det bra påJohan ska ha
funktionshin-omfattandebarn med såharföräldrar,emot att som

handföräldrapenning defåborde kunnaJohan,der när tarsom
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sina sjuka bam, de Johanäven när behöverär ha sinaom vuxna.
föräldrar hos sig han sjuk.när är

ÅkeFör och Harriet har kontakten försäkringskassanmed flm-
bra. Andra föräldrar har fåtträtt läggagerat mycket tid ochner

kraft på få den hjälp de måste ha för orkaatt med vardagsar-att
betet.

Inga-Lill Klippsjö och hennes själva assistenterär sinman
Lars.son

Två försäkringskassans handläggare här vinärav var an--
sökte assistans första gången. De såg hur det går till viom när
hjälper Lars, min tid och jag fick fyllamätte i listor minöver
effektiva arbetstid, det vill jag bytte blöjor,säga hjälptenär ho-

Handläggarnaäta ansåg vi behövdeatt 101 timmar,attnom osv.
socialförsäkringsnänmden minskade med trettio timmar i sittmen

beslut. sittaAtt och få kontakt också effektivnära arbetstidär när
hjälper människa dövblind. Socialförsäkrings-ärman en som

nämnden kanske inte förstår det Men handläggarna viattsa
skulle överklaga, detså gjorde vi och fick 101 timmar till sist.

Barn synskadade och har andraär funktionsnedsättningarsom
kommer till Ekeskolan för utredning, Lars litennärmen var var
det aldrig någon berättade för Inga-Lill och hennessom attman
det finns något heter Ekeskolan.som

Det med hjälp också har dövblintvar ettav en mamma som-
barn vi fick kontakt med dem. Lars 16 år han kom ditnärsom var
första gången. Genom den fick vi kontakt med föräldra-mamman
föreningen i FSDB också, tack och lov, för den viktig.är

harLars aldrig varit korttidshempå heller. För det ska fun-att
behöver han ha med sig personal kan teckenspråk ochgera som

det ligger på hans föräldrar ordna det. Men de har aldrigatt hittat
någon lämplig så de har fått klara sig den hjälpen.utanperson,

God behöver kunskapman

öräldraansvaretF för dövblinda barn finns kvar för andraänmer
barn, de vuxitäven Månganär dövblinda ocksåärupp. personer
utvecklingsstörda, och ska då ha god regelI detären man. en av
föräldrarna. Men föräldrarna tänker också på framtiden. Vem ska

de inte finns längreöver närta För del syskon det självklartären
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syskonenvill inte beföräldrarmångadet ansvaret, omatt ta men
medföräldrarnaMångafrågan.inte självade tar som varavupp

hänvisadeska blideras barntankeninföroroligaträffenpå attär
vill barnenvalt.inte har Deföräldrarnagod atttill sommanen

vad detintresserad och någotfå godska vetär omsommanen
ekono-god barahadeTidigaredövblind.innebär att manenvara

"sörja förocksåuppdragetiidag ingårmiskt att per-menansvar,
kommunensFöräldrarnalagen.idet heter attsonen", ansersom

ochgodededettänka påska män,överfönnyndare när tautser
funktionsnedsättningdenutbildningfårdeför att per-omansvar

har.sonen
de inte kännermångaför sågodfinns de attDet är mansom-

godlästeförälder. Jagberättardem, varsomen personomen
kundevadtjänadeHantill 34 gott pengar, menompersoner.man

Överförmyndarenklaga hoskanoch en Manförhan uträtta var
tyckeroch detsittintegode tarattnär ansvar,mannenanserman

märmi-det gällergruppbostäder böripersonalen göra närjag att
anhöriga.har någrainteskor som

landLaglöst
harbarndomendövblinda frånflesta ärDe sompersonervuxna

utvecklings-ocksådemMångaår.i mångavårdhem ärpåbott av
från vård-flyttatallahargod Nuoch har nästanstörda man.en

förförändringarinnebäroch detgruppbostädertillhemmen stora
Janko,Ann-Marieberättar ärpersonalen,ochbåde dem som

dövblindagruppbostad förpersonal påförhandledare vuxnaen

personer.
medochutgångspunkterandrafrånska arbetaPersonalen ett-
Vi skamänniskors hem.vi iarbetartidigare. Nusynsätt änannat

harindividersjälvständigahosvi arbetardembetrakta somsom
ställerde självaservice.vår Men nästanoch behöverlivegetett

sig Män-aldrig fått lärahar deför det göra.krav,aldrig några att
detformadesitt livi helavårdhembott påhar ärniskor avsom

för demOchoch livssyn.värderingarpersonalensprägladeoch av
kananhöriganågraaldrigdetäldre finns nästanär som varasom

sitt omdömehar baraPersonalendiskussionspartner.personalens
hittade skaeftergåinlevelseförrnåga sättsin när ett nyttoch att
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bemöta människor.att Vi arbetar liksom i laglöst land, ochett vi
har vårdhemsideologin bara tio år bakom Var finnsoss.
rättssäkerheten för dem vi ska hjälpa

I vardagsarbetet blir det ofta svårigheter någon behövernär
hjälp denutöver personalen i gruppbostaden kansom Dege.
flesta bor där kan inte själva uttryck för desom exempelvisattge
vill ha ledsagare för kunna någonting.att göraen Personalen gör
det de bäst för hyresgästerna,ärtror får inte själv begäramen
LSS-insatser. I kommunen där Ann-Marie arbetar, liksom i
många andra kommuner, har bestämt det godeatt ärman man

ska begära LSS-insats när behöversom insatsenen personen som
inte kan det själv. degöra I flesta fall det föräldrarnaär ärsom
gode sina barn, så ligger i praktikenman ansvaret på dem. Det

svårt för de föräldrarär gång följde läkarnas råd lämnasom en att
ifrån sig sina barn. De flesta läkare sådana råd långt in pågav
l960-talet.

Föräldrarna har i regel varit god för sina barn i alla år,man-
det finns de inte har träffat sitt barn på fyrtiomen år, berättarsom

Ann-Marie. kommerDe kanske på besök gång året elleren om
ringer enstaka gånger. Många gamla,är och ska de plötsligtnu

aktiva gode och skötamän och ställningvara i frågortapapper
personalen har skött i alla år. Personalen intesom hur de skavet

bemöta föräldrarna och hur de ska hantera sitt försökaattansvar
föräldrarna delaktigagöra i sina barns liv. Föräldrarna viktiga,är

de delär historia, de inteen även har haftav personemas om
någon egentlig kontakt med varandra på många år. Vi försöker
försiktigt dem komma på besökatt och träffa sittuppmana vuxna
bam, det svårtär hur mycket viatt skaveta tryckamen på. Det
kan väcka hos föräldrarna,smärta de inte får någon hjälpen som
med.

3 I8-0660
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Personligt ombud livet lättaregör

L.

Peter Svensson gladär hanatt har sitt personliga ombud, Sonja Miiros. De
lyssnar på henne på mig, såän och kanmer hon bestämmelserna, han.säger
Foto: Malena Sjöberg





69

Livet skört för Karin, Peter ochär Henrik. De särskilt beroendeär
bli bemötta med förståelse och inlevelse,att och far illa närav

människor i deras omgivning inte begriper sig på deras svårighe-
ter.

ÅngestenKarin ofta ledsen. bestämmerär hennes tillvaroöver
och alltid tillfällenpå slåväntar henne. Peter blir lättatt ner arg.

missförståndEtt eller kommentar kan honom rasande,göraen
och kontakterna med människor inte känner honom blir be-som
svärliga. Henrik har vårdats i psykiatrin och haft helvete sedanett
han femton år. Nu han 21 och börjar må bättre,är harvar men
fortfarande mycket rädsla bemästra.att

För Karin, Peter och Henrik och tolv andra i Helsing-personer
borg har livet ändå blivit lite lättare sedan de fick Sonja. Sonja
Miiros deras personliga ombud, anställdär RSMH:s, Riksför-av
bundet för Social och Mental Hälsa, länsförbund i Skåne. Hennes
arbete bara projekt, landetsär ännu tio projekt medett ett av per-
sonligt ombud. Ombuden ska hjälpa med psykiskapersoner
funktionshinder i kontakten med myndigheterna, samordna insat-

och till de får den service och det stöd de behöver.attserna se

Permanenta de personliga ombuden

Permanenta de personliga ombuden Det måste du skriva, det är-
viktigast alltav

det förstaDet Karin vi träffas förär samtal.säger när Stödetett
från Sonja betyder mycket för henne. Hon får hjälp ringa svåraatt
telefonsamtal och hon känner sig inte så hon har nå-utsatt närnu

vid sin sida. Karin år.57 Hon har haft kontorsarbeteär hosgon
kommunen i 33 år, först heltid och sedan halvtid, står detmen nu
klart arbetsgivaren vill bli med henne.att Hon har varit mycketav
sjukskriven åren. På vårama har hon fått ångest ochgenom
depressioner i flera månader och gjort det omöjligtvaratsom att
arbeta, och har hon varit sjukskriven i år.nästan ettnu

Förra hösten frågade personalchefen hon hade funderat påom
hel förtidspension, hon svaradeatt ta nej. behöverHonmen ar-

betet för komma träffa människor och haatt någotut, göra.att
hadeHon också fått medicin hon trodde på, så honen ny som

ville fortsätta arbeta.att
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mindå, därförljusaresåg litedet när-tyckteJag attutatt-
skulle sluta. haråratal, Jagförföljt mig iharchef,maste ex-som

har jagfast hangångerförflyttats mångaempelvis är sär-vetat att
hjälp med arbe-inte fåttoch jag harförändringarkänslig förskilt

förstå-Chefen hade ingenför myckethaftjag har göra.attnärtet
inte mår braperioder, och jagdeprimerad ijagför närelse att var

bara.jagmig, då gråterförsvarajag intekan
chef har nå-chefen eller någonVarken den närmaste annan-

med minahjälpa migskulle kunnahur demiggonsin frågat pro-
företagshälsovårdenpersonalkonsulent påfannsdetblem. Men en

hemsk. harför Jagchefenifrånmig ochstöttade när varsasom
de åren.fram tillarbetskamrater,stöd någrahaft senasteockså av

bortaArbetsuppgifterna var

jobbet förtillbaka tillKarin komsedanårför några attvårEn när
arbetsuppgifterhennesfarmssjukskrivningefterarbetsträna en

ochdatornoch tränade påställetikvar. Honinte längre satt
för mycket Se-hadedearbetskamrater göra.sina atthjälpte när

personalchefen hadeefter dettillbaka,kornhongången attnaste
arbetstiderförtidspension, hennesville haintehonfrågat varom

harKarineftermiddagarna.jobba påskullehonändrade så att ar-
därför detåri mångapå dagarna ärnio ochmellan attbetat ett
yrkesarbete. Påmedorkaför henneenda ettattsättet

förändringarBåda dessamyckethoneftermiddagarna trött.är
med henne,bliarbetsgivarenförsök frånhonuppfattar att avsom

få henne att upp.ge
förtids-beslutförsäkringskassanspåArbetsgivaren väntar om

ti.ll sin arbets-tillbakainte kan gåhonKarin inserochpension att
be-skulle hondagar, sedanfungeraskulle baraplats. Det ett par

honKanske måstehon.sig igen,sjukskrivahöva säger ge upp nu.
det.tänker påhongråterHon när

aldrig varit såoch jag harmedicindos,minfördubblatharJag-
kastadbli påsjälvmord jag Det är smärtsamtär attnära nu.som

efter 33 år.sophögen
Karins si-har diskuteratförsäkringskassanochArbetsgivaren

hennehenne ellerinformeravarandra,med göratuation utan att
behandladet olagligtdiskussionerna. Hondelaktig i är attvet att
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sekretessbelagda uppgifter så och har sökt hjälp hos facket, men
stödet därifrån har varit dåligt. Karin har ringt till Handikappom-
budsmannen och berättat sin situation. Där har hon fått vetaom

finnsdet arbetsmarknadslagar skydd i sådanaatt lägen. Detsom
finns också regler kränkande särbehandling, Karin harmot men
aldrig känt någon lag har skyddat henne.att

Kontaktpersonerna viktiga

Tre gånger har Karin fått sluten psykiatrisk vård. Det innanvar
Karin fick kontaktperson och hon säker på detär tackäratten

kontaktpersonen hon inte har behövt sjukhusvård devare som se-
femton åren.naste

Det underbar kurator, ordnade så jag fick minattvar en som-
första kontaktperson. kuratornDen de få harär tagiten av som
mig på allvar, jag kan räkna dem på handens fingrar. Läkarenena
jag har också sådan, han lyssnarär och bryr sig mig.nu en om

jagMen har många i sjukvårdenmött har betett sig krän-som
kande och förnedrande.

Karin har haft många kontaktpersoner sedan lagen korn till,
och har hon två samtidigt. På tid har velat ifrånnu tasenare man
henne för och Sonja Miiros har hjälpt henneatt fören spara att
hon ska få behålla dem. Två gånger har Karin överklagat eftersom
de så viktiga för henne. behöverär Hon det alltid finnsveta att
någon hon kan ringa till livet blir svårt, ochnär hon förklararsom

det besparing för samhället.är Kontaktpersonernaatt har inteen
mycket betalt, plats i sluten psykiatrisk vård kostarmen en mas-
sor.

Det har blivit svårare och svårare för Karin fåatt attpengarna
räcka. fleraDet år sedan hon köpteär kläder eller något tillnya
sitt hem.

har ingetJag jag har betalatöver när hyran, medici-maten,-
och räkningarna för el, TV och telefon. Vissa månader måstenen

jag låna mina för klara denvänner sista veckan.att Min lönav
och halv förtidspension inte så mycketär För några åren pengar.
sedan minskades pensionerna också. blevDet flera hundra kronor
mindre i månaden och det märks har lite.när man
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sjukförsäk-karensdagama iblirEkonomin sämreännu av
slippertio gånger på årsjukringen. Om änär ett manmerman

med den elfte gången, tiofrån ochkarensdagenvisserligen men
Karin tyckerharmycketlöndagar närär ontutan om pengar.man

hon sjuk sju, åttakarensdagenslippahon borde när ärävenatt
försäkringskassan hänvisar till lagen.år,gånger på ett men

de inte kanstelbent inrättning.Försäkringskassan Attär en-
varit det i många år, så desjuk och harmyckethelheten Jag ärse

migfuskare.jag inte någon Detbegripaborde är tar mustenatt ur
överklaga.ochoch kämpahålla påatt

för överleva ochvarit kamptjugo åren harDe attsenaste en-
alltid har blivit illa bemött. Kan-jagkännsfå hjälp. Det som om

det inte gnällighetmänniskor förståfördet svårtske äratt attär
inte frivilligtdet, leverhur jag harjag berättarnär manmenom

fobier och ångest.onormalt liv medhärjag, såettsom
allvar därförblir påså jag inteocksåkanDet tagenattvara-

föreställningen hurmedintemitt utseende stämmeratt manom
målar migpsykiska svårigheter. Jagharska när storaut manse

kläder.och smutsiga Detinte trasigaoch haroch håret ärtvättar
självförtroende jagdet lillafin, det räddarmigviktigt för att vara

har.

ilskanlängredämparInget

halvåret.medicin dettagit någonhar intePeter Svensson senaste
ocksåden, det betyderlevahan kangladHan utanär över att men

konstlade medel. be-några Justinte dämpashans ilskaatt nuav
bliofta, för henne får han på.träffa Sonjahanhöver arg

psykiatrinshan blev påmedicinslutade öppen-Han närta arg
vårdsmottagning.

ochvarje vecka hämtajag skulle kommahade bestämtDe att-
onödigt dit så ofta ochdet gåtycktemin medicin. Jag attatt var

fjortonde dag. "Nej, det gårfå kommajag skulleföreslog att var
hadede. vårasdu har något göra", Iinte, och det braär attatt sa

blåsa idit. Då måste jagstarköl jag komdruckit tvåjag när en
medicin. struntade jagfick jag ingen Dåoch sedanalkoholmätare

den.i
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Sonja Miiros håller med det handlarPeter ochattom om ren
särbehandling.skär
Andra till apoteket och hämtar sin medicin.går måstePeter-

för få ochtill psykvården den, dessutom varje vecka.gå Ochatt
andra blåsa för fåinte behöver vi vår medicin. ingenPeter äratt

och demissbrukare det på öppenvårdsmottagningen.vet
har förtidspension sedan något år och tyckerPeter han kla-att

ekonomiskt. Bostadsbidragetsig bra har visserligen sänkts derar
för hansåren, hyran tvårummare låg. harHanärsenaste men

"socialförvaltningeningen hemtjänst, jag inte behöversäger att
det", förklarar han. på det flesta myndigheterPeter han harär arg
haft kontakt med. ofta problemDet uppstår för honom och då

tycker han det bra Sonja finns.är attatt
lyssnar på henne på mig, och så kan hon bestäm-De änmer-

melsema.

Henrik rädd för alltvar

familj har genomlevtHenrik och hans år sedansmärtsammasex
för sexuellt på konñrmationsläger.han övergreppett ettutsattes

förstärkteshar haft psykos, troligen han harHan atten som av
syndrom. har varit rädd, rädd för beröringHan ochAspergers

närhet, rädd för rädd för sin familj och för vårdpersonal ochmän,
mcdpatienter på de psykiatriska avdelningar där han varit inskri-

föräldrar har gjort allt de kunnat för hjälpa honom,Hans attven.
samtidigt de har fört kamp för han skulle få dia-rättattsom en

god behandling och riktigt stöd.gnos,
Idag mår Henrik bättre. bor hemma hos sina föräldrarHan och

har till hjälp timmar varje dag. läser engelska,Hantreen person
han mycket intresserad och får utveckla sina konstnär-ärsom av,

liga anlag.
Henrik hade fått diagnosOm och adekvat terapeutiskrätt-
början hadehjälp från både han och vi föräldrar sluppit mycket

lidande, hans Caroline. Henrik kom till barn-säger mamma en
psykiatrisk avdelning han blev akut sjuk, månad efternär en

Läkarna inte kontakt med någon hade kun-övergreppet. tog som
skap sexuella jag det berodde påövergrepp, tror ämnetatt attom

tabubelagt.är
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Henrik blev akut sjuk hadeRedan han rituellt beteendenär ett
hos människor harvanligt syndrom,Aspergersär somsom men

undersökte inte han hadeläkarna något neuropsykiatrisktom
funktionshinder. bedömdes schizofren ochHan drogades ivara

neuroleptiskastället med olika mediciner han inte mådde brasom
På tid har lärt sig i psykiatrin det finns mångaattmanav. senare

fått diagnosen schizofreni,felaktigt har fast de har Aspergerssom
betyder också de ofta har fått felsyndrom. behandling.Det att

behöverstället för neuroleptika människor medI Aspergers-
syndrom väl strukturerat schema hela dygnet, där de fåröverett

sig sina intressen,möjlighet åt Caroline. Henrikägna sägeratt
fickhade från början behövt det stöd han långt hjälpsenare, av en

pedagogiskt stödpsykolog och har kunskapav personer som om
han hade fått frånsyndrom. Om stöd början hadeAspergers rätt

rättsligaockså varit trovärdig i den hanhan utsattesprocess som
för.

psykiatrin patienterna inte ha något människovärde.I anses-
Henrik fick pennissionsförbud,hände han hadeDet att som om

brottsligt. Anhöriga har huvud ingengjort något över rätttaget att
sig. otäckt inse psykiatrin faktiskt vår f1-Det att attyttra var var

det fel på föräldrar, ochende. hade detDe att attsynen var oss var
ocksådärför Henrik blivit sjuk. läkare till HenrikEn attsa oss

neuroleptika i decennier.skulle bli beroende av
barnpsykiatriska avdelningenEfter vistelsen på den Henrikvar
tid han avdelningpå flera olika ställen. på där mångaEn var en av

senildementa. han rädd hela tiden.patienterna Där varvar
psykiatriskahan skrevs in i den slutna vården i Helsing-När-

borg ville vi med dagvård, så han kunde hemmapröva att sova
varje hade fungerat där han tidigare, han hade åktDet tågnatt. var

hand varjedit och hem på dag. läkaren vägrade,Men ochegen
hotade: "Henrik ska bo på avdelningen, blir det låst avdel-annars
ning".

blev läkaren bestämt och Henrik led mycket ochDet som
femlängtade hem. Klockan han sig därifrån i åsk-en morgon gav

väder och och kom hem två och halv timme fru-enregn, senare,
dyblöt och med skavsår fötterna.på det påverkade inteMensen,

läkarens beslut. fick Henrik inte träffa föräldrarSenare sinaens
eller sin veckor. Läkaren hävdadepå han blevtre attmormor

träffa sin familj. Föräldrarna beskrevs och kommen-sämre attav
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terades nedsättande på många ställen i hans journal, till exempel
neuroleptikan svåra biverkningar Henrik inte ficknär gav som

medel kunde inte hålla benennågot Han stilla, de hoppademot.
ständigt. plågsamt föroch rörde sig honom och svårt förDet var

föräldrarna Läkaren antecknade biverkningarna i journalen.att se.
sjuksköterska, badCaroline, honom minska neuroleptika-ärsom

biverkningarna,dosen eller medicin vilket noteradesmotge som
joumalen frånaggressivitet i journalen. Helsingborg står detI

föräldrarna hade högt känsloläge,också medan psykiatrin iatt ett
Lund berömde dem för deras hjälpa Henrik i hans svårasätt att
ångest.

Juristhjälp

besöksförbudetBehandlingen, bemötandet, och bristen på omsorg
den psykiatriska vårdavdelningen i Helsingborg gjordepå

föräldrar upprörda och förtvivlade. sökte vårdHenriks De annan
för honom, fick ingen hjälp. vände sig då till landstingetsDemen
förtroendenämnd, där lyssnade och dem rådet försökaattman gav

därifrån. Carolinefå bort Henrik och hennes skrev till hälso-man
och sjukvårdsdelegationen för få remiss till behand-att etten
lingshem i Värmland, de blivit rekommenderade. anlitadeDesom

Med hans hjälp kunde Henrikockså jurist. lämna avdelningen,en
bra behandlingshem och börjadekom till sedan studera påett

folkhögskola. Livet ljusare, arbetet med skaffa denär attmen
hjälp Henrik behöver inte har Caroline kampJustär över. nu en

få bidrag till studierna frånför han ska kommunen.att
finns beslut i regeringsrätten socialtjänstenDet ärett attom-

skyldig bidrag till kostnaderna någon har funk-näratt ettge som
behandlingtionshinder får utbildning och på folkhögskola. Men

de flesta kommuner känner inte till den skyldigheten, och inte vår
kommun heller, konstaterar Caroline. fattar handläg-Dessutom

beslut ha träffat den det gäller. också be-Detutan att ärgarna
svärligt med uppdelningen mellan ochLSS socialtjänstlagen i
kommunernas organisation. har kontaktOm med LSS-man en
handläggare vänder sig dit behöver hjälp,närman man men man
kan räkna med den kännerinte till socialtjänstlagenatt personen

den hjälp skulle ha till det.och fick detJag vetarättger en man
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här kommunernas skyldighet slump, och jag känner tillom av en
andra föräldrar har gettsom upp.

begickMannen Henrik femton år blevövergreppet närsom var
friad i i brist på bevis. Rättegångarna, hölls i flera in-rätten som

gällde fler det Henrik. Mannen till-övergrepp än ärstanser, mot
baka i sitt arbete, där han fortsätter träffa ungdomar.att

Söker inte myndigheterupp

med psykiska funktionshinderMänniskor har svårt få denatt-
hjälp de behöver och har till. Idag ska själva initia-rätt taman
tiv för få det stöd behöver, för de flesta medatt man men psy-
kiska svårigheter ligger det i problemens de inte sökernatur att

myndigheter, Sonja Miiros, personligt ombud för fem-sägerupp
Helsingborg.iton personer

det snårigtså vilka rättigheter harDessutom är att veta man-
vända sig for fåoch ska det behöver, de flestasåvart att manman

klara det, vi behövdeskulle inte mycket hjälp frånav oss av om
olika håll.

jobb hjälpa andra fåSonja har det stöd de behöveratt attsom
använder all arbetstid, hon inteoch hon direkt demägnarsom

ombud for, sighon personligt lära lagar och bestämmel-är att
och följa alla förändringar.ser

inte långa stunder jag har, de verkar ändåDet är men vara-
för jobbar försäkringskassan.längre dem på märkerJagän som

ibland inte har läst de nyhetsbrev från riksforsälçringsverketdeatt
jag har läst. Kontakterna med försäkringskassan miggörsom
det verkar de mina klienter varelser frånärmatt, tror attsom om

jag det neddragningar försäkringskas-Mars. Ja, påärvet att stora
personalen minskas och de blir kvar haratt attsan, som en

omänsklig arbetsbörda ibland. ändå jag tyckerMen kanatt man-
kräva de ska något behoven och livsvillkoren foratt veta om

Ävenmänniskor med psykiska funktionshinder. de ska ha tillrätt
de har problem i sittLSS dagliga liv, deras problemstoraom men

inte andras.utser som
händer handläggare frågar mina klienterDet "kan du påatt ta-

dig och knäppa knappar" eller "kan du åka buss"strumporna
Då tittar de på handläggaren hon tokig. Det klartärsom om var
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åka bussknappar ochknäppapå sigkande strumpoma,taatt
har kraftdet de intede inte Attproblem att taDeras görär att

buss.inte stiga påoch vågarpåsig sängen enmorgnarna,upp ur
drägligt liv.tillhjälpde behöverdärförDet ettär

lyssnarNyckelpersoner som

sällaninnebär hon alltmerarbetssätthar hittatSonja attett som
tid fruktlösahandläggarens påochklientensöda sin,behöver

försäkringskas-nyckelpersoner påskaffat sigharkontakter. Hon
vill för-lyssnar ochmänniskorsocialförvaltningen,och somsan

be-guld värda, ochdirektnummer,har fått några ärstå. Hon som
snåla telefontider.ochsittalängreintehöver passa

telefon.med mig Detaldrigmigockså lärtharJag att ge per-
bertelefonen, så jagnej ihandläggareförlättare sägaattär en

hjälp jaghar fåttklientOchträffa dem. ärfåalltid näratt nogaen
hur det harhjälpen och berättatacka förochringaalltidmed att

fåttnågon harsig delaktig ifår kännahandläggarensågått, attatt
ställerjagresultatdet blirvisamåste närdet bättre. Jag att nu

för-både påjag ringer,suckasdetkrav. Jag närså många attvet
definns ocksådetsocialförvaltningen,ochsäkringskassan men

sitt jobb.hjälper demjagförstår göraattattsom
arbetsförmedlingen.medkontaktnågonknappastSonja har

för det,klienterminavill intejagmeningslöst, utsättaDet är-
hellertycker inteflestajobb.får något Deändå intedeeftersom
derasbli bättre imåstemycketfinnsviktigt, detdet äratt som

jobb.påbörja tänkade kaninnantillvaro ett

viktigastKrishj älp
Lands-ombud Lund ochipersonligtNylander,Lennart ärsom

Miiros haroch Sonjai Skåne,RSMHMaths Jesperson,krona,
personligtmedskåneprojektenfrån de tvådelrapportskrivit en

främst behövdevad deblandklienternafrågadeombud. De annat
krishjälpbehövdesvarade defjärdedelarochhjälp med,få atttre

med problem ikom hjälpandra platssjuka. Påblev akutdenär
samlevnadsproblemochtredje platssläkten, påochfamiljen sex-

ensamhet.fjärde platsoch på
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Sonja personligt ombud för femtonär det finnspersoner, men
många fler i Helsingborg skulle behöva personligtettsom om-
bud. Sonja medveten hon i regel baraär får kontaktatt medom
dem har det drägligt, de medlemmar iär RSMH och harsom som
kunnat kontakt med henne, eller haft någon anhörigta hjälptsom
dem med det. Hon skulle vilja stöd fler, hennes tid ochge men
kraft räcker inte.

finnsDet många har det svårare, betalar medlems-som som-
avgift till RSMH, aldrig kommer på några och intemötenmen
släpper in någon. oftaDe kända myndigheterna, fårav men
ingen hjälp eftersom de inte begär någon. Så finns det andra, som
myndigheterna inte känner till. Jag dem på destan, attens ser ser
far illa, kan inte hjälpa dem.men
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Sverige,ibättreDet är men...

e
så glad och tacksam attfrån bara överjag kanhelvetetkommerJag vara-

årfrån för nio sedan.kom IranFarial Mayahi,Sverige,i säger somvara
Malena SjöbergFoto:
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läggerKyparen fram två matsedlar, med punktskrift ochen en
med vanlig svartskrift. hanNär sedan kommer med talarmaten
han bordetpå han ställer potatiskarotten. Vi sitter påom var en
grekisk i Stockholm, Farial Mayahi, Nidalrestaurang Issa och
Delzar Abdulkarim och jag för samtala hur blir be-att om man

invandrare ochmött synskadad.när ärman
Restaurangen inhyst i Stiftelsen Brukarhuset3är i Stockholm,

och hit kan synskadade och seende komma på någorlunda lika
villkor. Restaurangägaren får hyra lokalen under förutsättning att
synskadade blir bemötta på seende.sättpersoner samma som

Farial Mayahi kommer från Iran och har bott i Sverige i nio år,
Nidal flyttadeIssa hit från Irak för sju år sedan och Delzar
Abdulkarim från Kurdistan för två och halvt år sedan. Allaett tre
hade sina synskador de korn hit. Farial harnär varit synskadad
sedan hon bam, medan Nidal och Delzar har krigsskador.var

"Jag kommer från helvetet"

Rätt i vårt samtal de klart har litesnart gör andra förvänt-att man
ningar på bemötande jämfört med svenskar tidigare harnär man
levt med krig, diktatur och mycket nedvärderande på allaen syn
människor med funktionshinder.

kommerJag från helvetet, så jag kan bara glad ochvara-
tacksam i Sverige, förklararöver Farial. Mitt livatt har för-vara
ändrats och blivit mycket bättre, det innebär inte detatt ärmen
lätt. Alla invandrare har svårigheter, och vi har dubbelt efter-upp

vi inte Särskilt i början, inte kan någon svenska,närsom ser. man
känns det både döv och blind och okunnig.är Desom om man
första åren kände jag verkligen jag i andra människorsatt var
land, och jag tyckte allt ni lite mystiskaatt var

När börjar lära sig språket blir det mycket bättre. Dåman-
börjar förstå sig på märmiskorna, samhället och livet här. Numan

3Lika villkor tanken bakom Brukarhuset,är för allmänheten,är öppetsom men
där verksamheten bedrivs på synskadades villkor. Brukarhuset stiftelseär en som
funnits i fem år. kanDär synskadade hantverkare och konsthantverkare få lokaler,
arbetsbiträde och administrativ hjälp. kanMan också sig praktisktägna annat
arbete och få hjälp hitta arbetsplatser for arbetsprövningatt och träning.
Brukarhuset också träffpunkt för synskadadeär ungdomar.en
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Sverige.synskadad i Jagdethur vetdeljag är attvet varaomen
alla fall intebehöver iheller,lätt härintetillvaron äratt men man

synskador. Detnågotmänniskorflestadeallting,förklara vet om
ide inte Iran.gör

det svårtdel svenskalärt sighar är attMen näräven enman
förklararFarialsynskada.harsamhälletiinkomma enom man

liv:sittexempelmed ett ur
svenskarlära kännakansynskadaInvandrare utan genom-

jagmig fastförväldigt svårtdetoch skola,dagis ärbarnens men
i skolan, påföräldrarnaandradehälsa påintekanvill. Jaggärna

och deinte demgår. Jagflickordär mina tarfritidsochdagis ser
kommitharhänt någonaldrigharmig.med Detkontakt attinte

fritidsle-ochmed lärarnakontaktbraharhälsat. Jagochfram
förhjälpbehöverjagpåintetänker attde attdama, nogmen

föräldrarna.andramed debörjakunna prata
blirdemärktNidal hareller sämreDelzarFarial, attVarken

invandrare. Däremotdedärförsynskadadeandra ärattbemötta än
där-invandrareandrabemöttablivit ände hardetycker sämreatt

det bemö-alltsåerfarenhetsynskadade. Deras är attdeför äratt
synskadahar änpåverkas attfårtande att enmanavmerman
exempel känttillharland. Allafrånkommer treannatett avman

kanintebli för denkanmottagandetsvenskavalhänt dethur som
andra.invandrare påtill sättstödetdel somta sammaav

kunskapingenvilja,God men

under-helaseende ochblandinvandrareförsvenskalästeJag-
fanns godNidal. Detberättarsåg,påbyggdevisningen att enman

kunde inte.de Närmig,den förlärarnavilja hos att menanpassa
de andra såtidningsartikel tillkopieratexempel hadetillde en

gjorde det, sådemig. Ochfördenalltid även närde inteläste upp
lika villkor.undervisning påinte någondetvar

syncentralen.tolvveckorskurs påavslutatnyligenharNidal en
käppteknik och ori-blandrehabilitering,fått tränathar annatHon

till-borhemma. Honanpassningenmedhjälpfåttentering och
varitköketnyligen harända tillsföräldrar ochmed sinasammans

punktskriftmärkningfåtthonharhenne. Nuföroanvändbart



bland på kryddburkama och spisen och kan laga till-annat mat
med sin har ocksåHon fått bättre belysning.sammans mamma.

Det fanns god vilja hos lärarna att undervisningen Nidalnär Issaen anpassa
läste svenska, de klarade det inte särskilt bra.men
Foto: Malena Sjöberg

har varitJag rädd mig utomhus och bara litat påröraatt-
och har jagMen gå till bussen till-tränat attmamma pappa. nu

med heminstruktör, så kan jag gå själv.snartsammans en
Allt behöver lära sig flyttar till land blirnär ett annatman man

svårare inte och främstFörst lära signär svenska,att närman ser.
inte kan det i skrift.man se
Och tänk på allt har med den svenska vardagskulturensom-

allt sådant andra lär sig tittagöra, påatt attsom genom svens-
kama, Farial. hade ingenJag aning nisäger att stoppar matenom
i med hand förrän någon berättade detvänster harI Iranmunnen

också gaffel i hand, in medvänster stoppar matenman en men en
sked har i höger hand.som man

På Brukarhuset får invandrare chans lära sig sådantatt som
inte hör till den vanliga rehabiliteringen för synskadade. kanMan
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Brukarhuset kompenserar bristerna.uttrycka det så Bru-också att
Nidal, Delzar och Farial. tyckerlovord Därkarhuset får varma av

från personalen, och får stödgenuint intressedede möter ettatt
bra får de sådantliv i Sverige på Därordna sitt sätt. vetaettatt

synskadad, de inte hartillviktigt känna ärnärär att man somsom
håll.fått från något annat

käppteknikVit käpp utan

besök syncentral iexempel sitt första på Sve-tillFarial minns en
rige.

farms ingen tolk jag komdå, deti SverigeJag närmenvar ny-
hjälpmedel, det enda jagvisste ingentingsyncentralen.till Jag om

punktskrift. klocka fickkäpp och Någonihört talas Iran varom
inte hade någon.borde ha jag Däremotfast dejag inte, sett att

käppteknik.litekäpp ochfick jag viten
andra synskadadekvar då och såglite minhadeJag synav-

demtyckte inte jagrädd, jagdär. blevmed käpp Jag att var som
inte blind Så jag bestämdeheller, jaginte bli detoch ville var

tillbaka till syncentralen.aldrigmig för att
med sin lilla dotterramlade Farial iårMen trappaett ensenare

hon velatförstod hennesi famnen. Hon sämre änatt syn var er-
med,hon hade kontakt,socialsekreteraremochkänna, attsasom

få hjälpmedel och stöd.syncentralen igen fortillhon måste gå att
anpassningslärare.fick hjälpmotvilligt, ochgjorde det,Hon av en
hjälpmedeloch småbandspelare någrafick ocksåHon att an-en

vända hemma.
klocka meddet ingen någotFortfarande som sa om envar

for hon hade ingen aningfrågade inte,punktskrift. Och Farial om
fyra honklocka fick hon först årfarms. Sinsådana näratt senare,

fått fickminne, där honhar ocksåtill Stockholm.flyttat Hon ett
och sådant hon behöveranteckningar, telefonnummertala inkan

också fått del nödvändigaNidal och Delzar harkomma ihåg. en
och telefonbok. Personvågklocka, almanackahjälpmedel, som

de köpt älva.och hartennometer



Sá något uppehållstillståndlänge inte har får inga hjälpmedel.man man-
sjukvårdingen rehabilitering, ingen mästeoch ingen medicin, denutom man

ha för överleva, Delzar Abdulkarim.att säger

fick i åtta månader innan jag fickJag enda hjälp-vänta ett-
medel, och det finns många får längre, berättarvänta ännusom
Delzar. Så länge inte har något uppehållstillstånd fårman man
inga hjälpmedel, ingen rehabilitering, ingen sjukvård, ingen me-
dicin, det måste ha för överleva.utom attman

inföddamånga svenskar arbetslösaDet idag, blandär ärsom
invandrarna andelen och bland invandrare medär ännu större
funktionshinder den allra Delzar bankchef i Kur-är störst. var
distan tills han blev synskadad, och tid innan han flyttade tillen
Sverige han lärare på skola för synskadade.var en

vill jobba här också, vadJag ska jag flestagöra De in-men-
vandrare städar eller diskar vad de har för utbildning, viän men

synskadade kan inte sådana jobb.är tasom
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svenskkunskaperTelefonist utan

arbetsförmedlingendel kontakter med ochhar haft helFarial en
Ami, tid. jag ber hennearbetsmarknadsinstitut, Närvarit på en

därifrån hon försiktigt honerfarenhetersinaberätta säger attom
sig sedan så diplomatiskt hon kan:och uttryckerinte vill klaga

lite nonchalanta." Farial fickdekanske kan"Man säga att ut-var
har betraktatsyrke traditionellttill telefonist,bildning ett som

synskador, särskilt kvinnor.för medlämpligt personersom
för mig också, fast jag intedet lämpligtde tyckteSå att var-
det dröjer ändå länge innansvenska. kan jagkunde Nu mer, men

få jobb telefonist.möjligt för migskulledet att somvara
det fannsFarial ha börjat läsa på KomVux,skulleI år men

började, så hon tyckte dettill henne termineninga böcker när att
försöka.meningslöst attvar

utbildningsbidrag och ingen lön. På Amijag ingetSå harnu-
socialbidrag, det vill varken jagsökade jag måstesäger att men
hans lön.så vi lever påeller min man,

riksför-medlemmar i Synskadadesoch FarialDelzar, Nidal är
bemötta ochtycker de har blivit väloch allabund, SRF, tre att

svenskarhar de lärt känna ochdär. SRFOmhändertagna Genom
synskadad.livsvillkoren i Sverige Detkunskapfått när ärmanom

möjligheterrättigheter ochfå vilkaockså lättare vetaär att man
Mångamed andra synskadade.har kontakthar sommanom

med i därför dediktaturländer går inte SRFfrånkommer äratt
gäller till exempelförening.organisera sig i någon Deträdda att

Farial, hur mycket de gårfrånkommer Iran.många vetsomsom
handikapporganisationen, harutanförståmiste attom genom

frånmed nyanlända sitttagit kontaktgångernågra personer
democh berättat för SRF.hemland om

erfarenhet, hon har skaffat ledar-nyligen fåttFarial har en ny
förändring i tillvaron för alla,ledarhundhund. fåAtt är storen en

Farial fick fundera ochförberedelser,och kräver extra nogamen
intesin eftersom de muslimer ochdiskutera saken med ärman,

hem och berHundarska ha hund hemma. ettanses orena man
Farial hennes be-det finns ochaldrig i hem där Menett manen.

ledarhund den religiösamedstämde väger äntyngreatt nyttan en
läran.
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Familjen ska klara sig själv

invandrareMånga kommer från länder där harman en annan syn
handikapp. Oftapå har både den har funktionshinder ochettsom

de anhöriga inställningen familjen ska klara sig själv och inteatt
hjälp från samhället. Farials också så ibland. Närta man resonerar

hon till exempel började tycka hon behövde ledsagarserviceatt sa
hennes "det behövs väl inte, du har oss".man

jag min familj inte alltidMen har tid jag behövervet att när-
hjälp. vill jag inteDessutom till besvär nödvändigt,änvara mer

jagså beställde ledsagare i alla fall, och tycker min detattnu man
bra.är

Farial,Både Nidal och Delzar råkar för trista kommentarerut
från sina länder. Delzar kan få frågan "är du blind"mänav egna

folk han på följt någon kommentar hanmöter gatan, attav av om
borde hemma. Farial råkade för sak honstanna närut samma en
gång på bio för iransk film.attvar se en

tyckte förstås det uppseendeväckandeDe jagatt attvar var-
frånpå bio Många mitt land tycker kvinnor och handi-män att

kappade inte ska lämna hemmet.

Prestation bostadsformedlingenav

Nisses, arbetar BrukarhusetPer O på har kontakt med mångasom
invandrare med synskada. erfarenheterHans bekräftar det som
Farial, Delzar och Nidal berättar.

har inte upplevt invandrareJag med synskada bliratt sämre-
bemötta andra synskadade. kan berättaJag positivt exempelän ett
från nyligen där jag med. kvinnaEn bor med sinmöteett var som

hade sökt förtur bostadsförmedlingen,på och därmamma an-
strängde de sig verkligen for hjälpa dem få varsin bostad.att att

lyckades hitta två lägenheter bredvidDe varandra så ochatt mor
dotter kunde ha varsin bostad och ändå ha kontakt. Ennära pres-
tation tycker jag.

Nisses har ocksåMen Per O negativa erfarenheter bemö-av
tande invandrare med synskador. En ensamståendemot tre-ung
bamsmamma hade börjat läsa på sökteKomVux socialhjälpsom
för klara ekonomin. fick ingaHon i stället rådetatt utanpengar

skaffa sig mindre lägenhet fyran hon hade. kan inteHonänatt en
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fåbetyder hon måste kampenvilketfortsätta läsa, attatt ge upp
förtidspension, konstaterarAlternativet Perjobb i framtiden. ärett

Nisses.O

Svårt företagstarta

några hade fö-invandrare med synskadaNisses kännerOPer som
här också och dethemländer. villsina Dei utövastarta egetretag

hakar. Eftersom de inte kännerdet finns mångayrke de kan, men
for dem skaffa dei Sverige det svårtmänniskorså många är att

ha.referenser de måste
rehabilitering Brukarhusetkurser och får påflesta gårDe som

invandrare villalla, både svenskar ochAmi.vidare till Nästangår
jobb.allt hahelst ettav

jobb idag,svårt skaffamedveten detJag är attär att menom-
för hjälpa märmi-konkretsällan någottycker Amijag gör attatt

för och skickar folkde lätttyckerskor med det. Jag att uppger
gäller svenskar lika oftadet kanskekurser,vidare till mennya

invandrare.som
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Viti ekteaçiet äraste att res-
w

självErik Eriksson har elsanerat sitt studentrum med speciellt filter framförett
ståltrådsnätdatorskärmen, jordkablar och framförseparata glödlamporna.

Foto: Bernt Lindberg
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På höstterminen i började det hända konstiga saker medsexan
Erik. kom till skolan på måndagsmorgnarna,Han fick iontmen
huvudet och mådde så illa läraren skickamåste hem honomatt
efter några timmar. hemma vecka, sedanHan i skolanvar en en
vecka och måndagen därpå hände sak. fortsatte efterDetsamma
jullovet blev lärareoch Hans såg hur hans kinder blev röda,värre.
han började kallsvettas, skaka i kroppen och illa.må

läraren fick Eriks hadeNär blivit elöverkäns-veta att mamma
lig månader tidigare blev bilden klar förnågra henne, hontrots att
knappt hade hört talas elöverkänslighet tidigare. Det iom var
slutet april och eftersom Erik gick sista årskursen i mellansta-av
diet och skulle byta skola till hösten, fick han läsa hemma resten

med lärarens ochterminen kamratemas hjälp. föräldrarHansav
ordnade snabbt elsanering hemma, därså mådde han bra.

hadeEriks och också misstänkt det handladeattmamma pappa
elöverkänslighet. Erik hade fått dator i julklapp och blevenom

alltid dålig han vid den. gick till läkareDe detnär satt en som sa
läkare inte kan bli sjuk el.många säger, att mansom av

på"Vi trodde Erik"

Järntorgsskolan iEriks lärare på skrev sina erfarenheterNora ner
efteråt. Redogörelsen slutar så här: "Vi trodde självklart på Erik
och elsanerade hans miljö. Erik blev bättre och det viktigt." Attär
Erik råkade ha just den läraren just det läsåret, då hans elöver-

känslighet började visa sig, kan ha betytt mycket för hans liv. Det
låter dramatiskt och det det. den elöverkänsligFörär är ärsom

bli ochdet avgörande trodd respekterad.mest att
Erik ErikssonIdag 21 år och utbildar sig till lärare i grund-är

skolan. Många barn elöverkänsliga har det svårt i skolanärsom
och det blivitErik inte har bättre sedan han barn.tror att var

undantag. Vad skulle det blivitJag mig skolanär ett av om-
inte hade elsanerat finns många elöverkänsligaDet människor

därförsitter i skogen i sina bilar de blir så sjuka deute attsom av
elektriska fälten finns överallt i samhället.som

Erik blev trodd från början och fick med sig exempel påett
bemötande och omhändertagande. Nästa skola, högstadiet,gott

följde exemplet. Skolledningen och elevvårdsteamet planerade i
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tid för Erik skulle kunna börja där. byttes iLysrörenatt ut ett
korridoren utanför.klassrum och i höstterminenMen börjadenär

visade det sig han hade hörselskadad klasskamrat be-att en som
teleslinga. slinganhövde påkopplad blev Erik sjuk, hanNär såvar

måste byta klass.
både de elektriska ochMan magnetiska fälten och demätte
fannslägsta värdena i hörrirum hade få elledningar iett väg-som

och golv. fick Eriks klass sitt hemklassrum. fickDär ocksåDegar
där Erik hade lektioner i bild, slöjd, hemkunskapett grupprum

och musik. Ibland han ibland undervisades han till-ensam,var
med del klassen. hanI ocksågrupprummetsammans en av var

klassen använde video ellerTV, bandspelare. Han åtnär resten av
eftersom han inte kundesin där, i matsalen. detFörmat vara

klasskamratdet någon hämtade och till-åtmesta matensomvar
med honom.sammans
laborationer kunde han inteNågra med på, så den prakti-vara

fick kompensera med teoretiska kunskaper.ken han Men prao
lågstadieskola med brafick han, i elmiljö. hade alltsåDet ord-en

ganska bra för Erik, det hände ändå då och då hannats attmen
lärarvikarieblev sjuk. räckte inte hade blivit in-Det att en som

eller video i närhetenformerad använde TV hans klassrum.av

lösningar tillsammansHittat

gjordes förSkolan konstaterade det Erik inte kostadeatt som mer
förvad det brukar kosta elever med andra fysiskaän att anpassa

funktionshinder. Anpassningen betalades kommunens skolsty-av
länsskolnämnden och den kallade förstärkningsresurs-relse, såav

skolorna hade tillgång till då. Biträdande rektorn skreven som en
redogörelse vad skolan gjort för Erik skulle kunna gå där.över att

står det bland "Problemet för Erik och för iDär skolanannat: oss
elöverkänslighet dåligt känt. Men ly-att attvar var genom vara

hörda för Eriks problem och dem allvarpå har vi tillsammansta
hittat lösningar och samtidigt skaffat kunskap vi gärnaoss som
delar tillmed andra i liknande situationer." För många ele-oss av

med elöverkänslighet och deras föräldrar det önskedrömärver en
sådan inställning i skolan.mötaatt en
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glad skolan hänsynJag till mig,är över att tog summerar-
Erik. visst jag isolerad.Men hade baraJag klassrummet ochvar

mig skolan har jag inte Ochröragrupprummet att resten sett.av
det inte alltid mina kompisar tyckte det så kulattvar nog som var

sitta med mig i och Ibland gjorde de detäta.att grupprummet nog
för bussiga.att vara

ErikNär började gymnasiet elsanerade skolan klassrum ochett
friggebod på skolgården, där Erik och fick delsatte upp en en

undervisning. Kommunen betalade skolskjuts mellan ochNora
Lindesberg eftersom Erik inte kan åka buss. blirHan sjuk lys-av

och medpassageramas freestyles och bärbara telefoner.rören
ÖrebroEfter gymnasiet sökte Erik till lärarutbildningarna i och

Falun och kom in på båda.
kontakt med dem och berättadeJag min elöverkäns-tog om-

Örebrolighet. visade de inget intresseI elsanera. FalunIattav sa
"harde du kommit in ska vi naturligtvis till du kan gåattnu se

här
.

Lågenergilampor besvärger

Med elöverkänsliga familjemedlemmartvå har Eriks haftpappa
anledning skaffa sig kunskap elsanering och arbetaratt om nu-

i företag mätningar och föreslår åtgärder. Hangörettmera som
konstaterade vad behövde på lärarhögskolan i Falun. Igörassom
aulan till exempel farms lågenergilampor och dimmersystem,
båda mycket besvärliga för den elöverkänslig, så detär togssom
bort. finns detDessutom teleslinga, den kan Erik stängaen men

han ska där.närav vara
Elsaneringen kostade många tusenlappar det aldrigmen var-

någon tvekan skolanpå det skulle berättar Erik. Detgöras,attom
finns personal i skolan har del besvär el, och ärsom en av man
medveten det kan komma fler, både studenter ochattom an-
ställda.

Erik det underlättar hans sak hans kommertror att när pappa
dit med sin kunskap och sin mätningsapparatur.

tyngdDet kunna frekvensanalys ochstörre göraattger en-
berätta hur starka de elektriska fälten bara "jag kla-är, än sägaatt

inte i det här rummet". Det så lätt avfärda. Omäratt attrar vara
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folk för visste hur mycket elektricitet de sig medresten omger
skulle fler oroliga.nog vara

Erik bor i studentrum i Falun, och det fungerar vecka iett en
har belysning skärmarHan de elektromagnetiskataget. en som av

fälten och nätfrånkopplare, kopplar bort spänningen i led-en som
ningarna lamporna släckta. korridorkamraterHans och denär är

bor och under honom ombeddaöver är attsom vara sparsamma
med titta och lyssna musik,på TV på och det respekteras. Näratt

fårdet kommer hyresgäster de information Eriks situationnya om
bostadsföretaget.av

det gjorts mycket förMen underlätta för Erik iäven attom
studentbostaden och skolan, så måste han åka hem till sina föräld-

varje helg och i helt elsanerad miljö för inte bli sjuk.attrar vara
Eftersom inte kan åka ochhan tåg buss måste han köra bil och det
blir dyrt. har sökt handikappersättning och bilstöd frånHan för-

där tyckersäkringskassan, han inte han får något be-att gottmen
mötande.

frånNej försäkringskassan

har merkostnaderJag på grund mitt funktionshinder,stora av-
försäkringskassan inte på mig. har bil,Jagtror ärmen egen som

ganska bra elsanerad, studielån räcker inte för hålla sigett attmen
med bil och åka mil varje helg. Försäkringskassan32 nejsäger
därför de jag inte har tillräckligt stödbehovatt att ett stortanser

jag har läkarintyg där det klart beskrivet vilken hjälpärtrots att
jag behöver.

Erik har överklagat beslutet, länsrätten har kommit tillmen
slutsats försäkringskassan. Erik känner inte till någonsamma som

elöverkänslig har fått handikappersättning. Jo,person som en
kommer han på, så dålig han behövde käpp.atten man som var
Erik har sökt bilstöd också. Försäkringskassans regler säger att

ska kunna få det har väsentliga svårigheter anlitaattman om man
allmänna kommunikationsmedel, därför till exempelatt man an-
vänder rullstol, bockar eller käpp. detSå har blivit därnej också.
Erik har inga svårigheter på bussen eller tåget,sigatt ta upp
hans problem han inte kan där bli sjuk.är att utan attvara



95

talathar med handläggaren på försäkringskassan,Han och för-
klarat han inte kan studera han inte får ekonomisk hjälp.att om
"Då får du väl sluta studera och jobba ihop lite i stället",pengar
svarade handläggaren. Erik har klargjort för försäkringskassan att
han har valt bli lärare därför han det finns skoloratt att vet att

har elmiljöbra och där han alltså kan arbeta. utbild-Utansom en
ning skulle han bli förtidspensionär eller tvingas arbeteta ett som
han skulle riskera bli sjukatt av.

ingen sjukdom""Detta är

krånglar till förDet livet Erik och många andra el-ärsom som
överkänsliga framför allt elöverkänslighet inte formelltär att ännu
betraktas sjukdom. Människors finns, desymtomsom en men
flesta forskningsprojekten på området har inte kunnat finna något
samband mellan och de elektriska fälten.symtomen

finns del projekt visarDet det finns samband,att etten som-
de försvinner i mängden. Forskarna visserligenär överensmen

människor påverkas elektriska fält, enligt de flestaattom av men
resultaten ska vi inte bli sjukaså del blir, sägersom en av oss
Erik. anslagen till forskningDe elöverkänslighet gårstörsta om
till dem studerar psykologiska förklaringsmodeller. finnsDetsom
forskning visar trettio dem sjuka bliratt ärprocentsom av som
bättre psykoterapeutisk behandling.av

Medan forskningen farpågår människor illa. "Det möjligtär
inte kan bli sjuk el, då det något jag bliräratt annatman av men

sjuk av", kvinna, har "snurrat isäger runten som
försäkringskassekarusellen" med sjukpenning, sjukbidrag och
misslyckade rehabiliteringsförsök.

inte du elöverkänslig""Säg äratt

Eftersom elöverkänslighet inte klassas sjukdom mångasom anser
försäkringskassor det omöjligt sjukpenning eller för-äratt att ge
tidspension till med den diagnosen. Maja-Lena Westrinpersoner

bor46 år, i Stockholm och amalgamförgiftad ochär elöver-är
känslig. tid fickFör sedan hon rådetten av en annan person som

elöverkänslig: du"Vad inte till försäkringskassanär gör, säg att
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du elöverkänslig. Beskriv bara dina problem, slutar duär annars
socialfall"som

jag vill inte luras, ochMen jag vill inte sjukskriven. Jagvara-
vill bli frisk och kunna jobba igen, Maja-Lena.säger

för framtid.Hon har planer sin villHon utbilda sig i akupres-
samma teknik och lära akupunktur, arbetarsur som men man

med tryck på olika punkter på kroppen i stället för med nålar. De
för utbildningen har åtminstone tidigare desagt ärattsom svarar

intresserade elsanera sina lokaler för fler elöverkänsligaatt attav
ska kunna utbilda sig där, försäkringskassan inteärpersoner men

beredd betala Maja-Lenas utbildning.att
outhärdligtHennes liv svårt beskriverHon sig lag-är nu. som

lös i sitt land, flyr för hitta fristad. frista-Deneget atten som en
den finns ibara det vill där det inte finns några el-säganaturen,
ledningar nergrävda. hon talade med sinNär läkare detattom
bara hon mår ganska bra föreslog läkaren hon skulleär ute att ta

utomhusj obb.ett
kan jagDet visst det finns något, jag kan jobba medgöra om-

vad helst, jag blir frisk. det förstaMen problemet är attsom om
jag inte mår bra i mitt hem eftersom jag inte fåratt egetav vara
det elsanerat. inte många elöverkänsligaDet fårär personer som
det.

fyra, fem timmarJag dagen. Jag cyklar ofta tillär ute om-
Bergianska trädgården och vid kan inteJagär vattnet. tanere
buss, färdtjänsttunnelbana eller på grund elen och mobiltele-av
fonerna. fasar för vintern, ska jagJag då Jag måste köpavar vara

kläder. Igår gick jag på och letade efter skorstanvarmare en
stund, och sedan jag dålig dagen. vimlarDetrestenvar av av
människor med mobiltelefoner.

När Maja-Lena har varit i känner hon sig alltidute naturen
starkare, fysiskt och psykiskt. Men hon varit inomhusnär en
stund kommer ångesten smygande. börjarDet vibrera och bränna
i kroppen, förvirradhon blir och hon måste kännerNu honut. att
hon håller blipå och rädd förlora meningen medsämre äratt att
livet.

Jag kan inte känna mig det minsta stolt mig själv. Jagöver-
bara till besvär, jag självständig ochär stark.är attsom van vara

Det tröstlöst alltid behöva fråga folk de har påslagenär att om en
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mobiltelefon med sig och det går elektroniskastängaattom av
mobiltelefoneroch kommer till någon.närapparater man

och fyrkantigaRädda

flestaMaja-Lena tycker de människor verkar någotatt veta om
tandvårdsskadorbildskärmsskador, och elöverkänslighet idag.

allmänhet förståVisst har de i svårt kan bli så sjukatt att man
de ifrågasätter det inte.hon, Mötena med myndighetersom men

däremot ofta svåra, och hon har funderat varförpå många of-är
fentligt anställda bemöter henne så dåligt.

kanske kombination personlig oförmåga hosDet är en av-
somliga och problemen inte godkända sjukdom. Män-äratt som

nyfiknaniskor så olika. del och vill förstå, kan kännaEnär är
empati och leva sig in i andras situation. Andra rädda och fyr-är

jagkantiga. aldrig vilken ska jag träffarJag Närmöta.vet sort en
från förstamåste jag utgå det den jag haräratt sortenny person

Ibland det ibland inte.med. så, händer ocksåDetärgöraatt att
träffar handläggare verkar ha empati och förståelse,somman som

sedan visar sig bara ytlig vänlighet. snällt,De pratarvara men se-
blir det intedan mer.

problem med den här sjukdomen denEtt så sår-är göratt en-
blir inte sjuk därför psykiskt sårbar,bar. Man äratt man som

blir sårbaramånga läkare många och deprimeradetror, men av
sjukdomen.

"Är det jag knäpp"ärsom

Sårbarheten det svårt uthärda de hoppas skagör näratt som man
kunna hjälpa okunniga och oförstående. Många har berättatären
hur det självkänslan.på andra inte det berät-När påtar tror man

"Äreller inte det på allvar, börjar tvivla själv. det jagtar, tar man
knäpp, ingen blir sjuk lysrör." Tvivlen, bådeärsom annan av

och andras, förstärks kan ha olikaså mångaattens egna av man
och de kan skifta så snabbt. dagen kanEna måsymtom att man

ganska bra, ligger i och gråter, har ochnästa sängen ontman or-
kar ingenting.

4 18-0660
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slutsatsen problemen psykosomatiskaläkare drarMånga äratt
sina föreslårmänniskor berätta och därförde hörnär symtom,om

kvinna träffatpsykiater. många läkare hadebesök hos En somen
elöverkänslig från dem.fått intyg på hon Försäk-treatt var av

förtroendeläkare Ville ändå ändra diagnosen tillringskassans att
psykosomatiska.symtomen var

jag inte har träffat ochkan läkare inte talatHur som ensen-
diagnos varkenmed telefon ställa sådan Den under-i ären

kränkt,riktig. kände mig djupt kvinnan.byggd eller Jag säger
ingen förklaring och ingen diagnosLäkarna har att ge oss.-

hur vi ska dethjälpa och inte lära leva, måstekan inteDe ossoss
Maj Läkarvetenskapen fortfa-vi reda på älva, a-Lena. ärsägerta

och mutter-nivån det gäller elöverkänslighet,rande på skruv- när
läkare inte på våra problem bara därför de inteoch många atttror

respekterar alltiddem i någon bok. inte vikan studera De attens
till exempel i sitt mottagningsrumhar problemen. De emottar oss

påkopplad. flesta elallergiker har svårt gå tillmed datorn De att
finnshuvud eftersom det lysrörsjukhuset över apparater,taget,

överallt.och datorer
sjukskriven inte för sin elöverkänslighet,Maja-Lena är nu,

skadat allvarligt.hon har ramlat och För-därförutan att ryggen
rekommenderade henne nyligen delta isäkringskassan att ett re-

gick första honoch Maja-Lena dit. såg ihabiliteringsprojekt Det
kan du surfa på ochskylt: "Här Internet", påreceptionen var en

träffade läkare mycket hastigt,två datorer.disken stod Hon en
i huset.kunde inte kvarvaramen

Maj och jag talades vid första gången måddedagen a-LenaDen
sig till och med lite hoppfull, för liteganska bra. kändehon Hon

fråndag skulle hon få besök arbetsterapeutav ensammasenare
rehabiliteringsprojektet hon inte kunde besöka. hade talats vidDe

Maja-Lena tyckte det lät honi telefonen och att som om var en
kan förstå.människa som

Mår påbättre bergstoppen

Sedan har Maj och jag kontakt många gånger under den tida-Lena
Ofta honjag arbetar med dessa intervjuer. ledsen. harHonär

ingenkontakt med många människor, tycks kunna hjälpamen
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i sin lägenhet, eftersom honelsaneringfår ingenhenne. Hon
hon behöver skaffa bilelallergisk. inserinte Honofficiellt är att

blirfrån provkörbort Honkunna kommaför stan.att menen,
åker till veckaliten stund. Norgeefter bara Honsjuk den enenav

mycket,god och upptäcker hon mårmedtillsammans vän atten
skulle hon kanske kunnapå bergstopp. Därbättremycket uppe en

till det första detkan hon flytta Norge Förbli frisk... Men är
andra, skulle honhar inga detflytta, och hon Fördyrt att pengar.

känner sig desperat. Ekonominsjukpengen ditmed sig Honfå ta
möblerna,auktionsfirma värderalåterproblemen. Honär ett enav

till bil ochdem för fåsälja delkan honkanske att pengar enaven
psykolog,får också kontakt medleva Honlite att enav.mer

haft svårt.har det såeftersom hon
omprövning hennes sjukskrivning. Skaförblir det dagsSå av

inte kan sjukskrivensjukskrivning honfå fortsatthon när varanu
officiellt inteoch diagnosen elallergilängrebara för ryggen

med sinmed läkaren, rädd blirädd förfinns Hon mötet attär av
levaVad ska hon då avsjukpeng.

taktik från min sida,det krävs någonkännsDet sortssom om-
tillfälle,dra fram vidi rockärmenjag ska ha rättattettatt meness

har jag inte.det

veckanbemötandeBra senaste

ska tryckas.dagarna innan dettaringer migMaj a-Lena
har fåttmed i jagvill det ska kommaJag ettrapporten attatt-

läkaren ochveckan inte såbemötande den Detbra är attsenaste
jag elallergisk, deplötsligt påförsäkringskassan ärtror att men

bortstött förut.kärmer mig inteinte längre. Jagprotesterar som
sjukskrivahon inte kundepsykiater,Läkaren, är attsasom-

alladäremot for depression.elallergi, Jagmig för tror attmen
förde har fått legitimt skällättnadens suckdrar över ettatten

sjukskrivning.
blir lång sjukskrivning ellerinte detMaja-Lena änvet enom

försäkringskassan de ska ordna detsjukbidrag, ärsäger att som
för henne.ekonomiskt bäst
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Så slipper Maja-Lena kanske den akuta ekonomiska Inu oron.
den situation hon måste hon sjukskrivning förär acceptera psy-
kiska problem.

Jag det kommer bli svårt få jobb, 47 år ochvet att att att psy--
kiska problem, vill ha då Men jag har inget val. Sjuk-vem en
skrivningen förändrar inte heller något det gäller min elaller-när
gi. får fortfarande inteJag någon elsanering eller någon hjälp att
byta bostad. jag har i alla fall fåttMen bra bemötande den sistaett
tiden.
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behövde inte bråka såFörut mycketman

l
måsteMan såvaksam att inte blir lurad. Samhälletvara man sparar pengar-

på de barn behöver mest stöd, föräldrar inte uppmärksamma ochärsom om
páredatar deras rättigheter, Britt-Marie Boberg,säger till Ann-Christinvänster,

Boyton Carinaoch Netzén.
Foto: Malena Sjöberg
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och Malin Boberg fjorton år och AndersPierre BoytonNetzén är
omfattande funktionshinder och ihar gårDe trä-tretton. samma

ningsklass i Göteborg.
oktober sitter deras på caféet i Dalheimerskväll iEn mammor

bemötande och sin och barnens vardagstill-talarhus och omom
Malin och Anders behöver hjälp med allting,Både Pierre,varo.

kontakt med sjukvården, har igenomhar mycket gått mångade
färdtjänst, behöver hjälpmedel ochoperationer, använder anpass-

kunnahar personlig assistans. skullening och Deras mammor ar-
administrera allt har med barnens funk-beta heldag med att som

de vill ha liv också,tionsnedsättningar sågöra, ettatt annatmen
yrkesarbetar allade tre.

for börja med det positiva, harpersonliga assistansen,Den att
familj liv.förändrat emas

börjat leva normalt liv, det svårt varjevi har såNu ärnär ett-
inte kommer, Britt-Marie,assistentengång säger ärsom mamma

och bytt blöjor i fjorton år och dettill Malin. harJag matat nu,
fortsätta med, jag vill inte längre Malins lek-kan jag varamen

varken hon eller jag. less på spela spelkamrat, det orkar Jag är att
och leka med dockor.

valde låta kommunen ordna Malins assistans.Britt-Marie att
tyckte hon, visar det sigkändes välkänt ochDet tryggt, men nu

får sköta mycket administrationen själv honhon ändå så attatt av
sig efter assistansanordnare.funderar på att en annanse om

från vi har fått den, såde assistansenOm närtar oss nu rasar-
Ann-Christin, Anders kan fort-familjens liv, Jagsäger mamma.

administrationen,ha för småbarnsvårdensätta att menansvar
få lämna till någon så mycket möjligt,måste jag annan som nu
börjar bliAndersnär stor.

för assistansenOro

Ann-Christin, Britt-Marie och Carina talar hur oumbärligom
assistansen och finns hela tiden med i samtalet. Gång påär, oron

for känslangång de uttryck det de har fått, nej kämpatatt somger
till, kan ifrån dem helst.sig närtas som

Mycket har förändrats de fem, åren.senaste sex
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inte bråka mycket,behövde så Carina, PierresFörut sägerman-
ideligen påminna folkmåste vad ärmamma, men nu man om som

deras uppgift. höstas hade rektorn inte ordnat skolskjutsI till
Pierre skolan började. skjutsade honom själv iJag två veckor,när

påminde jag rektorn fleraoch under tiden gånger saken,om men
ingenting hände. Till slut blev jag och dag skol-nästaarg, var
skjutsen ordnad. jag vill egentligen inte bråka och skälla,Men det

behöver jagmycket energi, och den till Pierre.så Nu-tar spara
jag ibland vidare till någon överordnad, eller frågar åt-gårmera

chef, de förstår allvar.minstone så det Detärär att attvem som
jag lärt mig efter fjorton århar

inte tid och kraft människorVi föräldrar kan åtägna som-
inte försöker förstå, Ann-Christin. Vi råkar inte barasäger utens

kränkande bemötande.för besparingar, också förstaDeutan sex,
sedan Anders blev skadad diskuterades aldrigsju åren ipengar

oftaföräldrarnas det händer räckteFörutnärvaro, men numera.
argumenterade, handläggarna accepteradedet näratt man man

förklarade vad behövde och varför. de det inteNu säger attman
och det hjälper inte hur väl behöver detfinns några manpengar,

så jobbigt alltid bli bedömd. Försäk-ansöker Det är attom.man
exempel, ha kartongvisringskassan, till måste våraav papper om

omprövningar. begriper varför.och ändå de inteJaggörungar,
Anders fyllde tolv behövdes det intyg för vi skulle fåNär ett att

till föräldrapenning Anders sjuk, fast debehålla när ärrätten vet
omfattande funktionsnedsättning.han haratt en

Lurad på hjälp

intemåste vaksam så blir lurad. SamhälletMan att manvara-
de barn behöver stöd vi föräldrarpå mestsparar pengar som om

uppmärksamma och reda på deras rättigheter. finnsinte Detär tar
handläggare och politiker vill undanhålla hjälp,många som oss

Britt-Marie. assistansen infördes fick vi tjugo timmarNärsäger
det fantastiskt. har vi timmaroch jag tyckte Nu 92 och detatt var

bättre med Malins behov stöd.stämmer av
i veckan, berättar Carina. frågade för-Vi har 45 timmar Jag-

säkringkassan hur många timmar jag kunde få. "Vad kan din
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handläggaren. kan ligga själv",frågade "Han svarade jag.son"
förälder,"får tänka på du handläggaren."Du äratt sa

lurad, Carina, Ann-Christin, har fått 111Du är säger som-
i veckan till Anders.timmar

Carina, jag blir så alltjag jag skaJa, tröttsägervet, men av-
själv,ska reda på allt kunna alla lagar och förbe-klara. Jag ta vara

ringer skaredd och laddad jag Jag påstridig och fårnär upp. vara
positivt mitt och Pierres liv. jag har fåttinte något Omsäga om

eller riktigt glad någon gång, så får jag inteärgott natt,ensova
får inte den hjälp jag behöver eftersom jag inte kandet. Jagsäga

måla livet i inte det ganskaDet även årär svart,svart. om
grått.

bristen hjälp och stöd.blir livet påGrått mest av
hälften så jobbigt förälder tillskulle inteDet att ettvara vara-

med funktionshinder samhället det stöd det skabarn om gav som
slapp allt ifrågasättande borde inte be-Tänk Detgöra. om man

med svåra funktionshinderhövas det gäller barn så våra,när som
säger mammorna.

får hjälp med hjälpmedel. fårDet Mansämst ärman nog-
kan fårallt, fast barnen inte Pierre sinapå Närvänta.vänta

sin korsett efter halvår har han redan börjathandskenor eller ett
fåroch sitter han ochdet, såväxa snett ont.ur

för barnhjälpmedel slut i september,anslagKommunens tog-
finns det bara hjälpmedel tillåretberättar Resten avmammorna.

skulle kunna detakuta behoven. enstakade Man ärtro att ettmest
det inte. flerai budgeteringen, så år harmisstag Iärmen pengarna

hösten. Personalstyrkan har också skuritstagit slut tidigt på ner.
särskild i telefonen,finns ingen detDet utanperson som svarar

teknikerna ska och laga hjälpmedlen. Det ärgör anpassasom
klart vi får på älpmedlen det så dåligt organise-vänta när äratt
rat.

snabbt ska det gå där, Britt-Marie.Och när är sägerman-
korsettMalin skulle in nyligen, och det löpande-prova en var

gällde. Vi hänvisades tillbandsprincipen sal, ochstorsom en
Malin lades på något liknade bårvagn. skulle allaFortsom en

och inprovningen klar skulle vi likakläder snabbtnär utav var
och plats för Malin blev spänd dennästa. nervösa stäm-ge av

och blev svårare vanligt fåningen, det på henne klä-ännu än att
dema.
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mycket till för skolanInte övers

Carina, Britt-Marie Ann-Christinoch har inte mycket till övers
för sina barns skola.

ganska meningslöst för AndersDet i skolan,är sägeratt-
hans tack han harDet assistentär attmamma. vare en egen som
han lär sig och har det bra där. fårnågot inteDet säga,man men

och elevassistentemaså det. negativaLärarna tillär attvar
Anders fick assistent. trodde hanDe bara skulleattegenen

henne, och blev det ocksåså han tittade oftaacceptera ett tag, ner
någon försökte kontakt med honom. tycker inteJagnär taannan

det så konstigt, han hade äntligen fått någon i skolanatt var
förstod har fåtthonom han mycket bättre självför-Mensom nu

troende och människor han inte känner.ävensvarar som
Vi medvetna lärarna och assistentema inte har nå-är attom-

jobb, eftersom alla bam i klassenlätt behöver så mycketgot
hjälp, barn med omfattande funktionsned-Mensäger mammorna.
sättningar behöver kontinuitet och goda för skolanattro, resurser

bli meningsfull. Pierre, Anders och Malinska har bytt både lärare
och assistenter många gånger sedan de började skolan.

verkar så stressigt och oplanerat, Britt-Marie.Det sägervara-
året hade de datalärare. skulle börja arbetaFörra Barnen meden

fotograferade för fotonadator. Vi hemma skulle läggas in påatt
diskett till Malin och alla entusiastiska. så för-Menen egen var

det ingetdataläraren och blev det. ska blisslärarenNuavsvann
försvinna, det kommer bli svårt för läraren hinna med denatt att
träningen också.

till och med i barnens kontaktböcker lärarenDet ärattsyns
stressad, konstaterar ofta:Det står "Hej, idag har vimammorna.
inte hunnit det vi hade tänkt" eller "Idag hinner jag integöra
skriva något särskilt".

Ann-Christin, Carina och Britt-Marie har intrycket sjuk-att
gymnastiken har skurits de åren. Varje fårbarn barasenastener

halvtimmes sjukgymnastik i veckan.en
mindre i verkligheten,Det förklarar Carina. Förstär ännu-

och främst får de ingenting på hela och de inte iärsommaren, om
skolan det deras tid för sjukgymnastik, så blir det inget dennär är
veckan. året fick Pierre hjälpmedelFörra för kunna stå. Nuett att

det oktober, och i förra veckan använde han det för förstaär
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Är träningen Badat har hanmening med dådet någongången:
eftersom ofta varitden här tenninen, han hargjort gångbara en

undrar vad han i stället. lyssnarjag Handålig och Men görtrött.
ofta. så bekvämt lägga Pierre iband, det de Detpå ärgör attnog

ingenting. puffligger bara där och kräver Enpuff, för hanhans
individuellt utformad.stol,mjuk ärär somen

dag, det finnshar skolskjuts varje mångabarnenDe tre men
jämfört med den kollektivtrafikinskränkningar i servicen som

till. Andra bam åker spårvagn ochskolelever har tillgångandra
för elever medhalv sju varje dag,gratis till klockanbuss men
alla andrabara skolresoma gratis,funktionsnedsättningar är resor

har med fritiden inteavgift för.betalar Resor göra ärattsomman
skoltid.tillåtna på

i princip åkförbudfunktionsnedsättningar harmedBarnen-
sjukvård eller har med LSS-insatsergällerförutom attresor som

såAnn-Christin. det händer något påOmsägergöra, morgonen
vanliga tiden,följa med skolskjutsen på denbarn inte kanatt ett

barnet. inte tillåtet ringaföräldrarna skjutsa Detmåsteså är att
olikaden och skolskjutsen betalas ifärdtjänst, eftersomefter

budgetar.
inskränkningar i servicen krånglarfinns mångasåDet som-

Anders har nyligen fått sling-Ann-Christin.till livet, suckar en
han åker skol-den får han inte ha medstyrd elrullstol. Men när

eller ihan ska använda den hemmaväljaskjuts, så vi måste om
skolan.

kunskapFörsämrad

uppdelad i stadsdelsnämnder i tiokommun har varit 21Göteborgs
Britt-Marie kunskapenAnn-Christin, Carina ochår. attanser om

funktionsnedsättningar har försämrats medmed omfattandebarn
mellanoch det skillnad i kunskap LSS-decentraliseringen, är stor

stadsdelsnämnderna. bättrehandläggarna i de olika Det attvore
de. Uppdelningen har gjortspecialkunskapen, ocksåsamla menar

ha kontakt med fler instanser: stadsdel-föräldrarna behöveratt en
gäller socialtjänstenssnämnd det ärnär ansvar, en annan som

det gäller skolfrågorresursnämnd för Särskolan och habili-när ett
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teringsteam det gäller träning, behandling, kuratorskontakternär

m.m.
Ann-Christin har kontakt med LSS-handläggare honen som

Ågrenska,uppskattar. Anders har fått möjlighet åka till häl-att ett
för barn med funktionshinder utanför Göteborg,socenter var

sjätte också fåtthelg. har sjukgymnastikHan två gånger i Veckan
utanför skolan. fick det så kalladHan råd- och stödinsatssom en
enligt efter dom i länsrätten.LSS en

Ann-Christin aktiv i GöteborgsföreningRBU:s och oftaär ger
tips till andra föräldrar.och stöd

Göteborg uppdelat i stadsdelsnämnderInnan det lät-var var-
hjälpa föräldrar. kunde jagDå till exempel berättatare att att

fåttAnders hade avlösarservice och råda dem också begäraatt
det. kan aldrig säkerNu på bedöm-görattman vara man samma
ning i varje stadsdelsnämnd det gäller till LSS-insatsernär rätten
och reglerna kring dem.

Tråkiga erfarenheter sjukvårdav

Britt-Marie, Ann-Christin, Carina och deras barn har tillbringat
otaliga timmar på sjukhus, och de har oftare blivit ledsna gladaän

bemötandet där. vi kommer inMen på det vill Carinaöver när
allra först berätta hon just har kontakt med bra läkare påatt nu en
sin vårdcentral.

respekterarHan lyssnar, mig och verkar förstå vad jag säger.-
fantastiskt, detDet har förstås visat sig han harär attmen person-

lig anknytning till handikapp. släktingEn till honom harnära ett
barn med funktionshinder.

Carina har också tråkigaMen erfarenheter. minnsHon gången
Pierre låg på sjukhus och hon där med honom.när var

åkte hem litenJag stund för duscha och under tidenatten-
kördes för fotograferinghan iväg för undervisning, frågautan att
mig. gång jag lämnade honomEn hadestundnärannan en perso-
nalen honom fel sondvälling, så han kräktes.gett att

Ann-Christin berättar tillfälle Anders plötsligtnärettom en
dag verkade glida in i medvetslöshet.

Vi åkte in till sjukhuset. mycket dålig,Han och försvannvar-
in i medvetslöshet gång på gång. Personalen kom och tittade på
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gjorde ingenting.honom gånger, "Du känner honomett par men
och fyrtiode. Efter timme minuter kom ochbäst", någonensa sa

få komma in till doktorn.vi skulle Då hade Anders pigg-snartatt
och jag vi i doktorntill, jag så ochnat att att struntarvar arg sa

du kan väl inte bara åka hem"hem. de då, deåker "Men sa som
hade brytt sig han dålig. Så jag fickinnan inte såattstrax om var

hem Andersjag på risk.skriva på att togett papper egen
Sjukhuspersonalen ofta rädd för konstaterarvåra barn,är-

vid vi självaAnn-Christin. så viDe är när äratt tarvana ansvar,
blir alldeles hjälplösa. Samtidigt blir ifrågasattosäkra de man av

har blivitläkarna på jag inte med mina andra två barn.sättett som
funktionshindradevi på våra barn,De säger är experteratt men

sålänge vi har åsiktdet gäller bara de.samma som

ilskaFörsäkringskassan väcker

bor i kommun Ann-Christin, CarinaHallbergMats änen arman
liknande erfarenheteroch Britt-Marie, har behövaattmen av

för familjen och hans barn ska få stöd. Liksomkämpa göte-att
blivit och dethar han många gånger,borgsmainmoma ärarg

väcker ilska.framför allt försäkringskassan hanssom
Tänk jag fick lägga min kraft på Oskar ska ha det braattom-

försäkringskassan.istället för slåss med Tio all minprocentatt av
tillkraft går den kampen.

och har allvarligt hjärtfel. orkar inteOskar sju år Hanär ett
han behöver skyddmycket andra barn, och mycket ochlika som

sig frånför må bra. Oskars sittstöd Anna-Lenaatt mamma sa upp
hand honom han liten,arbete för hannär näratt ta om var men

yrkesarbeta igen. grundbörjade skolan ville hon På Oskarsav
arbetar hon inte heltid.hjärtfel

därför vi behöver trefjärdedels Vårdbidrag, varkenDet är ett-
eller mindre. Vi har haft fjärdedels och halva Vårdbidrag imer

olika perioder och besluten gäller bara kort tid, halvt elleretten
fick halvt blandår. Vi den gången jag skrev 74-ett annatett en

sidig inlaga socialforsäkringsnämndens beslut kvartsöver ettom
Vårdbidrag...

upprörd familjens ekonomi ska beroendeMats är över att vara
försäkringskassa råkar tillhöra handläg-vilken och vilkenmanav
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råkar få. finns barn har hjärtfelDet liknandegare man som
stad och har fullt Vårdbidrag.Oskars, bor i samma

tycker försäkringskassans hållning vittnarMats prestigeatt om
och inkompetens, och det han också på sammanträde medettsa
socialförsäkringsnämnden där han för tid sedan.var en

Vad har ni för bakgrund frågade jag, då blev demen arga.-
oftaOch förtroendeläkama äldre inte har mycketär personer, som

kunskap hur barn med funktionshinder lever idag,om menar
Mats.

har hela bevisbördan""Jag

har haft kontakt med handläggare på försäkringskassanHan tre
sedan Oskar föddes.

juste, de andra har inte läst minaEn be-Demenvar papper.-
ifrågasätta,höver inte jag har hela bevisbördan. Os-göra änannat

syresättning blodet efterkar har fått bättre den senasteav opera-
tionen, och därför hävdar de han behöver mindre stöd. Menatt

fråga läkaredet fel, de borde Oskar behöver likaär vet,som
tidigare, han orkarmycket stöd lite Påäven görasom om mer.

femårskontrollen visade det sig hans grovmotorik försenadäratt
därför inte har orkat krypa, springa, hoppa ochhan sigröraatt

behöver hjälpandra barn. motoriken, för-Han tränaatt mensom
behöversäkringskassan han inte det. Vad de detsäger att vet om

inget Vårdbidrag för merkostnader, hanbegär inteMats anser
familjen har några sådana. Bilstöd fick de de hade sinnäratt

andra handläggare försäkringskassan ochpå på hartomtengarage
de fått bostadsanpassning från kommunen för bilen skaattsom

Oskar ska åka, han behöver bland skjuts tillnär annatvara varm
från vintern. liten elbil familjenoch skolan på En har köpt själv,
Oskar kan köra familjen går på långpromenad.närsom

har jag överklagat beslutet VårdbidragNu igen och detom-
ska bestämmas i kammarrätten jag ska få särskilt prövnings-om
tillstånd. jag inte får det, så blir det direkt.Om Expressen
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och räckerhenne i lerhittat läkareharAnna ögonen,som seren
detpå besök. Egentligen inte såhon kommerfram handen ärnär

har såfolkvett,bara vanligtmärkvärdigt, möttnärmen man
glad för varje bragjort blirrädslamycket Anna mötemansom

lycklig bemötandemärmiska. blirManmed över ettrentannanen
skulle situation, ochför givet ikanske ta annan oer-ensom man

skulle så djuptbemötande inte såradåligtledsenhört över ett som
annorlunda.livsvillkor varensom

förbemötande sedan hon tio årmycket dåligthar utståttAnna
HIV-smittad.honsedan fick veta att var

stödokunniga och det fanns ingeträdda ochallaDå attvar-
stänkskärmar degynekologerTandläkare ochfå. närsatte upp

sviken därförjag blev länmad ochmig, ochskulle undersöka att
då, och jagNoaks ark nyinrättatsåmänniskors rädsla stor. varvar

förtvivlan. inte därmed min Menför få hjälpringde dit att ens
första jag fick kon-bemötande.få till bra Dende lyckatshade ett

fåttberättade jag nyligenjagmed Närtakt veta attattman.var en
hanfå med någonoch behövdeHIV-smittadjag attprata savar

direkt detsmittad, så jag förstodskiträdd för blihan attattvar
jag försökte detstöd få där. gångfanns Nästainte något att var en

och sedanalla problem"svarade "ja, vi har vårakvinna som
inte på länge.ringde jag

HIV-smittad. Dåhon fick hon26 årAnna när veta att varvar
sexuellt honi år, hon fick denhaft smittanhade hon när varsex

och har lärtpair. hon 36 årutomlands och arbetade Nu ärsom au
relationer och sjukvår-själv, människorsmycket sigsig omom

den.
tilllyckades få flytta sin behandlingsedanår AnnaFör överett

i den lilla stad där hon bor.sjukhus från sjukhuset NuHuddinge
för fått bra lä-i sjukvården, hon harhon sigkänner tryggare en

kare.



112

från-Han utgår hur andra patienter har och hur hanreagerat
han själv skulle hantror HIV-smittad.att Vireagera om vore

känner inte varandra välså jag känner migän, respekteradmen av
honom. Han lugn och och det det honomär tilltrygg, är görsom

bra doktor. Han sig tid lyssna och lära känna sina pati-atten ger
enter.

Tid och saknasro

Tid och det saknarAnnaär i sjukvården.mestro annars som
Det sällan får sitta i medär någon har tidett tystman rum som-

lyssna. piperDet i personsökaren, knackar på dörrenatt och folk
springer och in.ut

tycker ocksåAnna det påfrestande ständigtäratt att möta ny
ipersonal sjukvården.

Ju kontakt måste ha med sjukvården desto jobbi-mer man-
det. händerDet till och med de byterär personal vidattgare en

och provtagning. Sist jag på sjukhuset för provtagningsamma var
berättade jag först for sköterska vilka hon skulle Såta.en prover
försvann hon, och efter stund dök det ochen upp en annan person
jag fick dra alltihop igen. oftaDet berättar för dem,är jag detsom

jag har kunskapen, och det jobbigt,är särskilt jag kän-är närsom
personalen lägger sin osäkerhet på mig. händeratt över Detner

fortfarande de inte hur de ska hantera min smitta. Deatt vet är
rädda frågaroch mig hur de ska göra.

Å andra sidan vill inteAnna överlämna sig och bli omhänder-
sjukvården. Hon vill exempelvis få vilka olikatagen vetaav me-

diciner det finns och vilka biverkningar de har och sedan vara
med och bestämma vilken hon ska ta.

blirAnna upprörd sjukvården slarvar med sekretessen.när
blirHon personalen i sjukhusets receptionnär ochöppetarg syn-

ligt klistrar fast gula lappar markerar blodsmitta på desom papper
gäller henne. Det sker så de står i kön bakom kanattsom som se

det, och hon tycker det mycket obehagligt.är Förstaatt gången
det hände ville hon inte till, eftersom alla isäga väntrummet
skulle kunna höra. Nästa gång gick hon in till personalen och bad
dem sköta hanteringen med de gula läpparna andra patienternär
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Personalen lovade,inte kunde det. sak hände nästase men samma
gång igen.

Kränkningar i sjukvården

sighar många gånger känt kränkt bemötandet i sjukvår-Anna av
första läkare frågade varjeden. gång de träffades, fyraHennes

hon hadegånger året, partner.om om ny
Till slut blev jag och frågade han hade frubytt sedanarg om-

vi sågs senast.
försökte gång sitt liv och fick träffa psykiaterAnna taen en

Efter läkarenefteråt. två samtal skrev antidepressiv medicin,ut
fast inte ville. behövde istället fåHon mycket sinaAnna prata om
försämrade och få hjälp medvärden, sin naturliga ilska och sorg.

tänker mycket på hennes liv kommer slutHon och hålleratt att ta
ordna det ska ske brapå så på så möjligt. Mensättatt att ett som

de flesta i hennes omgivning vill inte tala döden och det svåraom
omkring den, och det gäller på sjukhusen också.

får jag inteAktiv dödshjälp med någon Jagprata vet attom.-
förbjudet för läkarna aktiv dödshjälp, detdet inteär att ärge men

för tala hurförbjudet dem kan gå till vägaatt om man om man
vill det själv. behöver få minJag död, hur skagöra prata om men

hajag kunna hur jag vill det jag inte får med någonnärveta prata
detom

har i alla fall byggtåren nätverkDe Annasenaste ettupp om-
kring sig, henne nätverket finns blandIgör trygg. annatsom en
psykolog och kontaktperson. har fått bra hjälpHon social-en av
tjänsten, det hon själv har till omgärda sigär sett attmen som
med hon har förtroende for.personer som

tycker det viktigt bygga nätverk för hjälpJag äratt att ettupp-
innan blir sjuk. Alla HIV-positiva vill inte det,är göraman som

del de vill leva i inteoch tänka framtiden.påsäger att nueten
för mig det trygghetMen ha skyddsnät människoratt ettger av

hur jag fungerar jag frisk och jag sjuk, sånär är när ärvet attsom
de kan stödja mig i kris. Just jag ljusare på tillvaron. Jagnu ser
har tagit for mitt liv och det själv, jag har delstyransvar men en
kvar ordna. måste reda på hurJag ambulansvården och riks-att ta
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jobbigt sköta allt sådantfärdtjänsten fungerar. Det närär att om
skulle behöva hjälp någon.frisk.inte Jagär avman

försvinnerMänniskor

liv sedan hon fickhar försvunnit AnnasmångaDet vetaär ursom
hon ihop med honHIV-smittad. Killen,hon näräratt som var

tillsammans medSedan honbeskedet, försvann.fick var en annan
sedan, han försvann inte.slut för åri flera år. Det tretog menman

viktigfortfarande och han Hennesträffasoch han är vän.Anna en
chockade de fick honblevoch tvåföräldrar när veta attsystrar

familjen.komplicerat relationerna ioch det harHIV-smittadvar
familjeterapeut, ochtillsammans hossamtal allahar haftDe en

hon känner det be-med henne igenkontaktkanAnna attta om
hövs.

beskedetfick kontakt med hon fåttkurator AnnaDen närsom
försvann ganskasommarvikarie ochHIV-smittan snart.varom

efterpsykoterapeut bytte tjänstsamtalskontaktNästa somvar en
halvår.ett

svek, jag kände migdet inte någotderas aspektFrån menvar-
långvariga kontakterbehöverbåda gångerna. Manmycket sviken

chocktillstånd, inte sådanahamnar i ettnär varar parsomman
psykologfick jag kontakt medsedanmånader. två årFör en som

första vågade jag inteträffar regelbundet. åretfortfarande Detjag
mig. hankvar hoshan skulle Närlita på semestertogstannaatt

och krascha.flyga någonstans Menlivrädd han skullejag attvar
riktigt skönt ledigoch i detjag attär trygg, var varasomrasnu

från honom

handikappersättningRetroaktiv

glädjande besked handikapp-har fåtti dagarna AnnaJust ett om
Omkring i månadenförsäkringskassan. tvåersättning från tusen

helt nyligen hon fick honretroaktivt för två åroch Det är veta att
beklagade sig sinahandikappersättning.har till Hon överrätt

föreslogfor handläggare på Noaks arkomkostnaderstora somen
handikappersättning. hade detskulle söka Ingenhon nämntatt

tyckt det fel söka handi-skulle ändåförut, och Anna attatt var
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Åfrisk. andra sidan detkände siglänge honkappersättning så är
hon.med myndigheterna, Närkontaktorkar hadå säger manman

behöver.och få den hjälphävda sigsjuk det svårtär attär man
för bland medi-haft länge,haromkostnader AnnaHöga annat

till sjuk-psykolog, telefon,kurator,sjukvård,cin, resormassage,
med sjukhusbesöken.ark i samband HonNoaksoch påhuset rum

vissthandikappersättningen,glädjeinte högthoppar över menav
hon.förtidspensionen,få litebradet sägerutöverär att

försäkringskassantacka dem påringa ochfaktiskttänkerJag-
snabbt, detde skötte det såoch förfått denjag har ärför attatt

jag sökte.halvår sedaninte ettens
sedan hade honsin smitta för tio årbeskedetfickNär Anna om

universitetet. avslutadeutbildning på Honsinkvarhalvårett av
och fick jobb i turistbran-hon inte,klarade det fattarhonhurden,

företa-ochhon i hemtjänstenarbetadeEfter detschen. egensom
sjukskri-blevinte längre.orkade hon Honår, sedani någragare

hel delhonnyligen.förtidspension Menfickoch gör enven,
och honhenne mycket,intresserararbeteskapandeändå, som

arbetet med.diskuteranågonvilja haskulle attmentor,en
finns få,vilken hjälpförsäkringskassanfrågade attJag som-

jag skullejag tagit reda påharbesked. Nufick inget attmen
Arbetslivstjänster,heternågotfåkunna mentor somgenomen

blir jaginte Sådantförsäkringskassandet upplyste argom.men
pa.

ofta för sigsjuk.bli Annalätt ärDet ärnärär att manensam
förkylningstider hontänka.tid Ihar mycketsjälv och är mestatt

lätt lungin-förkylning blirförkyld.bli Enför intehemma, att
flammation.

kännerträffa människor inteslitsamtockså såDet är att som-
bådemed hemlighetleversituation.min Jag rörtill somen

ibland vad jagMänniskor frågarmitt yrkesliv.sociala liv ochmitt
undrar dejag arbetslös. Dåoch jagmedarbetar äratt var-svarar

arbetsmarknadsåtgärd,med i någonstuderar ellerför jag inte är
jagså jaghöra jagfår jagoch så änär utatt ung ser yngresom

jobb.kan olikaför mig ochframtidenharär pröva
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rädslaMöter

Människors rädsla bland det svåraste förär Anna.
Jag varje dag leva med andras rädslaär for min situ-tvungen att-

ation, deras rädsla såra mig och deras överdrivna omtanke ochatt
medlidande. märkerJag många har frenetisk önskanatt atten
hitta lösningar mig, jag har bett det. Människorsutan att om re-
aktioner handlar förstås mycket deras existentiella ång-om egen

livet och döden. önskarJag de frågade mig iöver stället förest att
och försöka tolka hur jag känner, tyckertrösta och tänker.att
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läkarna Vi bara patienterFör är

någotNär Mia Sjöberg fick ñnnsveta det heteratt handikappersättningsom
gick hon till försäkringskassan för att "Varför ska duveta har det",mer.
frågade såhandläggaren, Mia gick hem igen.
Foto: Malena Sjöberg
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fickMia Crohns sjukdom kändesNär det först honsom om var
i världen ha den. Men på sjukhuset träffade honattensam om

medpatienternågra hon skulle gå med i Riksförbundetattsom sa
för och Tarmsjuka, gjordeMag- RMT. Det hon, och på det första

för medlemmar träffade hon fler likamötet nya som var ovana
och oroliga i den situationen hon själv. fick honDärnya som
också mycket hon hade och ingen på sjuk-veta nyttasom av som

hadehuset sagt.
Så det för alla, Elisabet. Man har aldrig hörtär nästan säger-

talas sjukdomen innan, och därför dentror ärattom man man
enda har den. flesta får inte hellerDe mycket läkarnavetasom av

sin sjukdom och hur livet ska bli. Och alla frågorom om som
har vågar inte ställa till dem.man man

Mia Sjöberg 29 år och blev sjuk for och halvt årär ett ett se-
dan. Elisabet Hägglund och fick31 ulcerös colit honär när var

år.sexton
bra tidpunkt i livetDet bli sjuk, Elisabetsägerattvar en-

osentimentalt. har aldrig haftJag vuxenidentitet frisk. Jagen som
det svårare bli sjuk trettio.är närtror att äratt man

Sedan knappt år har Elisabet stomi. mår bättre, livetHonett en
har blivit enklare, hon behöver inte längre åka till sjukhuset för att
få dropp med näring, salter och mineraler. Hennes väninnor håller

lära sig detpå lönt ringa till henne de ska gå påäratt att att när
krogen. kan honNumera gå med och bli sjuk.äta utan att

inte kan tala för sigDe som

Elisabet aktiv i Förbundet brukarRMT. rekommendera sinaär
medlemmar ha med sig någon stöd de går till doktorn,att närsom

Elisabet följeroch själv med ibland. Flera gånger har hon blivit
upprörd läkares bemötande dem fått sin sjuk-över gentemot som
dom nyligen.

läkare uppträdde heltEn annorlunda "veteran"mot än moten-
nybliven patient. hadeHan helt för denett annaten engagemang

visste vad det handlade verkadeDet det intesom om. som om var
lika viktigt med dem inte så bra på tala för sig.attsom var

Elisabet brukar råda människor inte få AT-att acceptera att en
läkare, det vill läkare under utbildning. därförIntesäga AT-atten
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läkare bemöter patienter därför de inte finns kvarsämre, utan att
på sjukhuset så länge. har allvarligNär kronisk sjukdomman en
behöver fåtryggheten komma tillbaka till läkare.attman samma

problemEtt många människor faktiskt inte vågarärannat att-
fråga tillde kommer sjukhuset. Jag sjukvårdsspråketnär tror att
skrämmer, det svårt lära sig de medicinska orden, detär att men
har läkarna förstå.svårt också märkligtDet sjukvårdenäratt att

lite vad sjukdomarså våra betyder för livet i sin helhet. Vivet om
måste få hur vi ska leva, det räcker inte få rådet inteveta att att
längre långa fibrer, det inte mycket läkarna kan hjälpaäta ärmen

med.oss
Mia har just börjat våga fråga, medan Elisabet sedan länge vå-

både ställa frågor och slå i bordet. de flesta liggerFörnävengar
det några år mellan de framstegen.

inser ska ha det härNär livet, då bör-att restenman man av-
jar fråga, Mia. honMen inte så bra påsäger än är sägaattman
ifrån, hon fick timmarså på doktorn honvänta när senastsex
skulle bli utskriven från sjukhuset. Elisabet däremot stod på sig
den gången och såg till hon blev utskriven honsenaste att när
kände hon klarade det, hon fick bråka och diskutera liteatt men
med AT-läkare ängsligare hon.änen som var

Handikappersättning behövs for dyr mat

Även blir tuffare med fråga efter det inteäratt ett sä-tagom man
kert får den information behöver, och det inteatt man man man
känner till kan inte fråga efter. Handikappersättning tillman ex-
empel. människorMånga fått funktionsnedsättning be-som en

det först fårde kontakt med handikapporgani-rättar är näratt en
sation de får det finns något heter så. Miaveta att ärsom som en

dem. hon hade fåttNär det fanns gick hon till försäk-veta attav
ringskassan för få handläggaren "Varför skaatt veta mer, men sa
du ha handikappersättning" Mia gickså hem igen. Men närnu
hon har mod ska hon söka. Hon så kallad fettreduceradätermer
kost, mår bäst har tannsjukdom, särskiltnärsom man av man en
Crohns sjukdom, och då ska ha till handikappersättning,rättman
eftersom den kosten mycket dyr.är
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försäkringskassan kräver läkarordinationMen på fettre-en-
läkareducerad kost och många skeptiska och ordinerar det inte.är

människorbetyder många inte har råd fettreducerat,Det ätaatt att
de skulle behöva, berättar Elisabet.och mår änsämre

rådMånga tarmsjukdom har inte fettreduceradmänniskor med att äta mat,-
mårfast En del läkare skeptiska till den och skriverde bättre det. kostenärav

fårnågon och den ingen handikappersättning, för-inte ordinationut utan man
Elisbet Hägglund.klarar

Foto: Malena Sjöberg

Elisabet hade fått sin stomi skulle hon få rehabilitering. HonNär
hade nyligen flyttat från Västernorrland till Stockholm honoch

tycker försäkringskassan där arbetade stelbent och oflexibelt.att
passade inte inMin sjukdom i deras mall. jobbade halv-Jag-

tid dagcenter under min rehabilitering, därför mitt ordi-på ett att
narie arbete för jag nyopererad. komJagnär överenstungtvar var
med min chef bra för kombinera rehabili-attett arrangemangom

försäkringskassan ifrågasatteteringen med mitt jobb. Men det och
dagarvi hade diskussioner i flera innan vi kom Nej, dåöverens.
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Örnsköldsvik Åseleochdet mycket bättre i där jag boddevar
kände vi varandra. Kanske har det blivitförut, för där därsämre

inte. gäller sina rättigheter,också idag, jag efter-Detvet att veta
ogint. kundedet har blivit medFörutmer man resonerasom

försäkringskassan, det går inte längre.men
försäkringskassan,fått bra bemötande från bortsettMia har ett

handläggaren frågadefrån den första kontakten varför honnär
hon har haft fyraha handikappersättning. Men olika hand-skulle

och halvt år hon varit sjuk, och hon harläggare under de ett ett
tagit hand hennesfått har ärende. harinte Honnärveta omen ny

vad Crohns sjukdominfonnerat alla fyradäremot älv om

ocksåhar arbetePatienter

återkommer till läkarna och deras bemötandeElisabet och Mia
under vårt samtal. Läkaren viktig harflera gånger är när man

villsjukdom, kunna tala med ochallvarlig person som manenen
få respekt från.

ofta sina patienter enbart patienter,Läkare verkar sä-se som-
vi bara sjuka, och respekterar inteElisabet. De ärtror att attger

fallet det skillnad läkarearbete sköta. det påhar I ärett attman
och sjukhuset. Min stomist och dietistandra yrkesgrupper på tar

jobb och ringer jag har tid för telefon-hänsyn till mitt närupp
har jag försökt nå sedan i augusti för hasamtal. Min läkare att ett

måndags, i mitten oktober fick jag kontakt medsamtal, och i av
telefontid timme några dagar i veckan och påhonom. harHan en

och inte lätt prickamellan fyra och halv fem, detmåndagar är att
arbete där oftast inte sitter vidtiderna harin de när ettman man

telefonen.

sjukhus sida den bristandeVäntetiderna på är annan aven re-
tid.spekten för människors

på få sedan påFörst väntar väntaratt taman prover, man-
sedan på få träffa läkaren. Sistoch väntar vän-attproverna man

min läkare i två timmar, berättar Mia. talastade jag på Det attom
fådet ska införas garanti, så ska tillbaka patientavgift-att manen

behöver halvtimme. jag inteMenvänta än troren om man mer en
på den garantin, de kommer till fåratt att tase man proverna

fårinom halvtimme och sedan på doktorn, precisväntamanen
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förut. Och under tiden tickar parkeringsautomatensom massor
kronor ochmed inte ska våga springa ochvet utman om man

lägga i och kanske missa sin till doktorn.turmer pengar
Mia tycker inte hon blev väl omhändertagen sjukvårdenatt av
hon blev sjuk.när

åkte och in på akuten och fickJag dropp, de gjordeut men-
ingen undersökning. Till slut jag jag inte stod längre, såatt utsa
de undersökte de mig, och sedan fick jag min diagnos efter en
månad och den inflammerade delen opererades bort.tarmenav

jag fick träffa både dietist och kuratorMen fore operatio-en en
detoch bra.varnen,
finns de går med diffusaDet i åratal innan desymtomsom-

får diagnos, Elisabet. flesta läkareDe så längesäger väntaren
möjligt med de dyra undersökningarna, eftersom varje enhetsom

sjukhuset har sin budgetpå och måste De nöjer sig inegen spara.
i det längsta med sänkan och halten salter och mi-att mätata av
neraler i blodet och så de det bra det behövsMensäger att ut.ser

kostsamma undersökningar för diagnostisera Crohnsattmer
sjukdom och ulcerös colit.

Vågar änstledigtta

dyrt ha kronisk sjukdom,Det och många harär att en som mag-
och tarmsjukdomar orkar inte arbeta heltid eller halvtid.ens
Elisabet arbetar i heltid med personlig assistans i kom-stort sett

och tycker hon har bra och förstående arbetsgivare.attmunen en
fick fast anställning fast de vissteJag jag har kroniskatt en-

sjukdom. visadeJag broschyr ulcerös colit för de skulleatten om
vad det handlar frågade jagDe mår bra och jagveta om. om sa

och det klartså med anställningen. undersköterskaJag ochärvar
jag skulle vilja vidareutbilda mig i social högskolan.omsorg

jag inte jag får tjänstledigtMen i år, och jag förtror att tre tror
inte jag vågar borta så länge heller, i dessa tider.resten att vara
Mia blevNär sjuk hade hon just sig efter fem år påsagt ettupp

arbete därför hon hade fått löfte hon hadeMen inteatt ett nytt.om
hunnit skriva kontrakt så hon gick miste det på grund sjuk-om av
domen, och hon jobb. Hon går på folkhögskola medanär utannu
hon söker.



124

sökt allt, för jag vill intekärvt, jag harDet är vara ensam-
jobbar. Arbetsgivama "vi hörhemma andra oss",sägernär av

förinte. de rädda anställa någondet de Jag ärgör att atttrormen
berätta det sökerskyldig jobb.sjuk, närärär att manmansom

Elisabet, det inte alls mångaNej, Det ärärprotesterar man-
har intedet fel. Arbetsgivare krävadet, rättär atttror mensom

det.besked om
inte, Mia. det så härdet hjälper NärMen säger är stor ar--

inte villsållar de bara bort på det.betslöshet, så en om man svara
från försäkringskassan hurarbetsgivare kräver intygMånga om

ska fåvarit sjuk för jobb.mycket har att ettmanman

Alltför empatisk

kronisk tarmsjukdom. sjuk-har också HonAnja Rolandsson ären
avdelning för och tarrnkirurgioch arbetar på påsköterska en mag-

sjukskriven ochAnja har varit länge påsjukhus. är vägstortett
orolig för hur det ska bli.jobbet, myckettillbaka till ärmen

avdelningssköterska och hon tyckerhar kommitDet en ny-
själv har tarmsjukdom och stomidet bra jaginte är attatt som en

avdelning. tycker det finns risk jagarbetar på sådan Hon att atten
och jag därför kan bli förför patientrollensjälv är nära att empa-

detta jag bör-tänkte igenom innantisk patienterna. Jagmot noga
den här avdelningen, och tycker själv minajade arbeta på att

jobbet.fördel ierfarenheter är en
arbetsträning och arbetar halvtid på sinfår AnjaJust van-nu

liga arbetsplats.
stark och skulle viljakänner mig ganska pigg ochJag pröva-

kvartstid. arbetade jag halvtid, för jag orkararbeta Förutatt tre
heltid och det svårt få tjänster påinte arbeta 75är att procent, men

det. Arbetsledningenjag jag skulle orka de intesägeratt atttror
vill diskutera det med mig innan jag har avslutat arbetsträningen.

förorolig och ganska sårad, de har anställtJag är en ny person
ska börja arbeta bara några dagar innan min arbetsträning tarsom

inte vill ha mig och de får tackaslut. undrar de nej tillJag om om
inte orkar arbeta heltid.mig bara for jag Facket sägeratt att ar-
skyldig erbjuda mig arbetebetsgivaren bara någonstansär att
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inom landstinget, så jag kan inte ställa krav i landstingetom var
jag ska jobba.

harDet hänt så mycket på sista tiden, så jag söker mig kan--
ske till avdelning. Men det blir deträtt någraären annan som
veckor jag har mycket och inte kannär och då kan jagont äta,
inte heller jobba. Ska jag berätta det jag söker jobbnär nytt

Anja rädd för hur det skulle gåär hon inte hade sitt arbete.om
dyrtDet sjuk. Det kostade henneär ungefäratt trettio tusenvara

kronor hon sjuk, for då varade sjukskrivningensenast i niovar
månader.

kostarDet kronor2.500 bara ligga på sjukhus månad.att en-
borde finnasDet högkostnadsskydd för sjukhusvistelse,ett tycker

hon. blirJag ledsen folk ifrågasätter jagnär får ekonomisktatt
stöd därför jag sjuk. friskJag fast jag haräratt allvarligutser en
sjukdom, och det händer märmiskor tycker det konstigtatt äratt

jag får två i månaden i handikappersättning.att tusen harJag
också fått reaktioner jag får flyga på pensionärsrabatt baramot att
för jag har påse på Om jag orkar brukar jagatt då berättamagen.
något alla kostnader jag har på grund min sjukdom.extraom av
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Patienters kunskap hotar sjukvårdsmakten

3

Läkare ska bota och lindra, specialisterna svårthar nästan alltid attmen-
förstå och acceptera att patienten kanske har uppfattning vaden annan om
bota och lindra innebär, Monika Steorn.säger
Foto: Malena Sjöberg
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Så länge vi håller inom den traditionella patient-läkarrela-oss-
tionen hotar vi inte sjukvårdsmakten, vi blir för starkanärmen
och hävdar hotar vi balansen. Mångasynsätt läkareett annat har
svårt människor med funktionsnedsättningatt acceptera att själva
har kunskap sin skada.om

Det Monika Steom och Thomassäger Larsson, båda harsom
dubbla relationer till sjukvården. De känner den väl patientersom
i specialistsjukvården, de har också sina yrken kom-men genom
mit in i världen Vita rockar, där de hävdar påett annat synsättav
funktionsnedsättning det brukar råda i sjukvården.än som

Båda blevtvå Omhändertagna sjukvården tidigt i livet.av
Monika föddes tio veckor for tidigt i början femtiotalet. Honav
lades kuvösi och fick och den behandlingen hennesyrgas, gav en
synskada och hörselskada. När hon tjugo år måste hö-en grav var

bort, och påöga har försämrats.vänster ögager opereras synen

Sökte sig till vårdgivama

Monika har, hon "sökt sig till vårdgivama" isäger, sittsom yr-
kesarbete. Hon diakon i Sjukhuskyrkan påär universitetssjukhuset
i Malmö och har tidigare varit kurator i hörselvården.

Mina funktionshinder har mig erfarenheter de flestagett som-
i sjukvården inte har. uppfattarJag snabbt någon blirnär utsatt
eller får sin integritet kränkt. Jag hur det jag komNärvet är.

i tonåren kunde jag inte med på villkorupp vara samma som
andra tjejer. Jag ville andra, kunde inte. Med migvara som men
kunde inte viska hemligheter. sökteJag mig till deman vuxna,
eftersom jag inte kände trygghet bland jämnåriga.

Första gången Monika träffade jämnåriga också hade hör-som
hon tolv år. Det på läger och honapparat minns hurettvar var

viktigt det var.
fåAtt känslor och upplevelser jag hade medprata någraom-

förstod och kände likadant, det fantastisktsom var
Den kunskapen och samhörigheten har hon med sig i sitt ar-

bete diakon. Hon människor i situationermöter ochutsattasom
de har insikt de inte alltid kan formuleravet att i 0rd. Honen som

sin uppgift hjälpa människor i den situationen hittaattser som att

5 18-0660
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kunskapenförmedlade kansåderasspråk attär eget, omett som
funktionsnedsättning.ellersjukdomsin

ku-sjukvårdensbakomfårdär jagyrkevaltharJag ett vara-
läkare harochpatienterfarenheter mötaMinalisser. att varaav

fåttocksåbemötande. harJagattityder ochmycketmiglärt om
och hari mitt arbetejagmänniskorkunskap möttmycket somav

lärt migjag hartyckerliv.och sina Jagsjälvasig attberättat om
och detvärldarna,de tvåväxla mellankan ärjagochtvå språk att

arbete.i mitttillgångstoren

års åldertvåvidOperation
hanmed sjukvårdenkontaktförsta närhade sinThomas var

hansbamavårdscentralenpåläkarensågår. Då atttvåknappt
hanskonstateradesvanligt. Detutstående attänögon mervar

det delvisgrundskulle pådetutvecklades attskallben inte avsom
hjärnan.plats förföroperationbehövdesihop. attDetsatt geen

kindben.underdimensioneradeochunderbettocksåharHan
förklaradeLäkarnaoch dä.kontroll dåpåjagbamaåren-I var

jagfemtonårsåldem,iigenskulle närjagvarje gång att opereras
annorlundatill mittskulle deDåfärdigt". utse-"vuxit rättahade

det ochmycket påsåtänkte inteoch jagföräldrar ta-Minaende.
iden-minskaffade migochdet.inte Jaglade växte egenuppom

precis deras.livoch mittkompisar,mångahadetitet. Jag somvar
frågadenågonlikadan ochinte sågjag närvisstejag ut,Men att

jagopereradblevoch jagjag"jag näralltidjag är,svarade är som
förklaringen.med dennöjde sigflestaliten". Devar

sjukhusetpåspecialistemaoperation ochförtiden inneSå var
ingående.ThomasundersökteMalmöi

både minochmedicinskaradefterbedömdes termerJag moren-
kännahade deVilkenintrång.det attkände rättoch jag ettsom

intresse-varförförklara Ingenmigpåklämmaoch attutan var
viset. Dåvärderad på detblimigkändes förhur detrad attav

hademigändra på Jagskulle jagVarförmotståndet i mig.växte
märmiskor.andrakontakt medfåfamilj, lättbrakompisar, atten

utseendetväl allt påhängdeInte
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Tackade nej till operation

Thomas tackade nej till operation. Han ville inte ändra på sig med
de motiv specialisterna och hans föräldrar höll med ho-som gav

Thomas de innerstäven inne funderadetror mycketattnom, om
på det verkligen bäst för honom låta bli operationen.attom var

fannsDet två viktiga anledningar till hans nej. En hanattvar
drog sig för gå igenom flera operationeratt och leva medstora
fixerade käkar i månader.

När sjukvårdsspråketlär sig blir intressantman diskussionspartnerman en-
för sjukvården. Men blir också farlig för dem inte någonvill haman som
diskussion sjukvårdens värderingar och människosyn.om Thomassäger
Larsson.
Foto: Malena Sjöberg

denMen viktigaste anledningen jag krävdeatt rätten attvar-
den jag förstodJag läkarnas argumentation detvara var. attav
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deras förmågagjorde, ochjag rättagick attinte attutatt se som
till.ville intejagifrågasättas. Menborde rättasintetill mig

besökteThomastill ochårungefär femtondetgickSå neuro-
han i sittLund därförilasarettetavdelningen påkirurgiska att ar-

under in-kommentarchefsöverläkaren. Iintervjuaskullebete en
special-erfarenhethadehannämnde Thomastervjun att avegen

Crouzonpatient.typiskhanoch läkarensjukvård att envarsa
irriteradbudskapetförvånad överänblev attThomas övermer
Vid drygt trettiotillfrågad.diagnosställdeläkaren utan att vara

för-eller hansvarken handiagnos,plötsligtfick hanålderårs en
diagnos ochfarmsdetfåttnågonsinhade ettäldrar veta att en

utseende.på hansnamn
min diagnos. Lä-frågade jagintervjunNär över ommervar-
och fickjournaler jagminadelpåkopior vetakaren tog en av

intres-sjukvårdsperspektiv. Detmig självmycket ett varurom
barndom ochkartlagt minhadeskakande. Desamtidigtochsant

blikändes litedet. Detjag att ut-vetatuppväxt utan att somom
vil-visstefanns flersig detvisadeinbrott. Detför attettsatt som

ingen hadeexempel, ochtilltandläkarehade, mindiagnos jagken
jag måsteDå kände jagföräldrar.minamig ellerdet till att tasagt

släktforskning.historia,på minreda sortsensom
Medix just CrouzonsTV-programmetslumpAv tog uppen

med tör-intervjuerinnehöllProgrammetisyndrom veva.samma
blandansiktsoperationermed läkare annatäldrar och görsomen
hans kluvnaberördmycketblevdiagnos. Jagminbarn medpå av

alla barn f°ardetvärdefullthurtalade är etthållning. Han attom
allt.utseendet intesamtidigt han ärutseende,välartat attsasom

kunskapSökte

därför jagläkaren. Intebesökamig förbestämde attJag att-
plågsam ochdenoperation, jag ärdrömde vet attgöraatt enom

jagkunskap. OmfåhandladeNej, detriskabel. attomnog mer
bestämde migdet innebära Jagvad skulleoperation,väljaskulle

hadespecialistemapå vadoch lyssnaverkligenför öppenatt vara
min dia-fanns meddetockså hur mångaundradeJagsäga.att

farmsoch detsig,hade låtitmångahur omopererasomgnos,
patientförening.någon
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blev inte Thomas hade hoppats. Läkaren intres-Mötet som var
hans utseende, inte honom.serad av av

i mitt ansikte, vände och vred, synade mig ochHan tog tag-
inte illa frågadekonstaterade jag såg så jagHanatt ut. om upp-

mig normal och han kunde detlevde onormalagöraattsom sa
problematiseranormalt. Då ville jag begreppen normalt och

jag började kalladeonormalt, han detnärmen resonera
"funktionsbefrämjande försvar". vi väl"Nog duär överens attom

särskilt bra så där, du sitter i din kam-inte mår näratt utseav
svarade jag faktiskt bra, och kollision-han. mårmare", Jag attsa

mellan faktum.ettoss varen
flera specialister sinThomas träffade under dag på sjukhuset.

synad och fotograferad, fick inte sina frå-blev påHan men svar
frågade heller efter erfarenheteroch funderingar. hansIngengor

och hans perspektiv.

sjukvårdenmedSamarbete

har fått kontakt med sjukvården sin skada,Thomas genom men
arbete på Handikappförbundens samarbetsor-också sittgenom

Med har han lärt sig sjukvårdens språk,HSO, i Skåne. årengan,
han dess på lika villkor. allaoch i sitt jobb Imöter representanter

fall demlika villkor och i alla i kontakten med ifall på nästan
sjukvården vill ha dialog. samarbetar blandHan annatsom en

rehabiliteringscentrum vill skapa arbetsorganisa-med ett som en
patienten ition sätter centrum.som

talade förbi varandra i början, har vi hittatVi ettmen nu ge--
språk. tvekade innan jag mig in i samarbetet.Jagmensamt gav

räcker inte komma och bara tycka och berätta oforrät-Det att om
bra från sina erfarenheter,kan utgåDet attter. vara egna men man

kunna generalisera utifrån dem så blirmåste att resonemanget
allmängiltigt. har lärt mig sjukvårdsspråket med och dåJag åren,

diskussionspartner.kan bli intressant blir ocksåMenman en man
farlig for dem inte vill ha någon diskussion sjukvårdenssom om
värderingar och människosyn och vad det innebär sättaattom
patienten i har dessutom sjukvårdenJag utmanatcentrum.

tacka nej till erbjuden behandling. hade formellJag rättattgenom



134

uppfattadesavstå, det provokation jagnäratt utnytt-men som en
jade den rätten.

Två bemötandeslags

f°arbemötande till vardags, från människor i allmänhet,Det man
har funktionsnedsättning detnär är änsortman en av en annan

får i sjukvården, Thomas och Monika. Människorman menar
de i sin vardag kan rädda och okunniga. Iblandmötersom vara

visar det sig i och frågande blickar, ibland i uttalade frågororo
och kommentarer, sådant har de lärt sig hantera bra.attmen
Thomas färskt exempel.ettger

lördags jag på fest. väl tjugofemI Det därvarvar personer-
kände alla tjugofemteoch jag Den följde mig medutom en.

blicken hela tiden. sådana lägen jag erfarenhetI det ärvet attav
dejag har makt bestämma hur tittar ska må de när-att somsom

timmama. kan mig dem, börja ochJag närma göramaste prata
dem eller i dem och lämna dem i osäkerhet.trygga, strunta

så fungerar det inte vi specialistMen när möter en som-
studerar med diagnosticerande blick och vill placera in ioss oss

medicinskt fack. Läkare ska bota och lindra, och specialis-ett
har alltid svårt förstå och patientennästan att acceptera attterna

de har framför sig kanske har uppfattning vadsom en annan om
innebär. verkar också ha förståbota och lindra De svårt ochatt

har kunskap sin funktionsnedsättningpatienteracceptera att om
olika behandlingar.och konsekvenserna allra svårast harMenav

de förstå det faktiskt kan finnas värde i ha funk-att att ett att ett
tionshinder. deVi stolta vi med avvikandeär över är,att ut-vara
seende, hörselskada och synskada.

krav på specialisterHögre

händer människor har mycket kontaktDet med sjukvår-att som
den "specialisterna i fråga bemötande.värst"säger äratt om
Monika och Thomas vill inte hålla med det alltid så.ärattom

Både i specialistvården och primärvården finns bra och då--
ligt bemötande, har högre krav på respekt och be-gottmen man
mötande besöker specialistvården. Människor harnär man som
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kontakt med specialister i regel i den situationen de måsteär att
besöka sjukvården ofta, och då det särskilt viktigt bli braär att
bemött. Då måste få ha dialog med sin läkare ochman en vara
delaktig i behandlingen.

verkar ocksåDet sjukvården inte har någon bered-som om-
skap för människor med funktionsnedsättning blir sjuka ochatt
behöver söka förvård sjukdomar inte har med funktionsned-som
sättningen Då händer det ofta sjukvârdspersonalengöra.att att

handfallenblir inför de problem handikappet kan innebära,som
och själv måste för lösa dem.att ta attman ansvar

Monika har också råkat för intresset för hennes harut att ögon
tagit överhanden och det hon egentligen sökt för har blivitatt som
mindre intressant.

ha hög sjukvårdsutbildningAtt betyder inte automatiskten-
har lärt sig bemöta sina patienter bra, fortsätter hon. Lä-att man

karnas utbildning naturvetenskaplig och fortfarande inte inrik-är
tad på hela märmiskan. De det skadatatt ärse ser som som en en-
skild företeelse. har lagtJag märke till läkarna sällan deltar iatt
samtalsgrupper och fortbildningskurser omvårdnad. När nå-om

i undantagsfall det väcker det uppmärksamhet ochgörgon upp-
frånskattning sjukvårdspersonal, har heltarman som en annan

patienterna,på inte från läkarkollegorna. finnsDet ettsyn men
grupptryck och stark kollegial samhörighet i läkarkå-enormt en

ren.
bemötaAtt märmiskor så de kärmer sig respekteradeatt är en-

fråga grundläggande värderingar, det kan visa sig i detom men
lilla, till exempel läkaren till det lugnt iatt äratt rummet,ser ger
sig tid och blick i stället för titta i joumalen.möter Menattens
dåligt bemötande beror inte bara på läkarnas ointresse. harDet
också med organisationen och tidsbristen de hinner integöra,att
lyssna på märmiskor. Nedskämingama har gjort bemötandet
sämre.

Vårt samtal lämnar sjukvårdskorridorema. Vi talar andraom
delar den allmänna välfärden och nedskärningarna,av om som
enligt Thomas och Monika har skapat hårdare klimat förett män-
niskor behöver stöd.som

Idag det lätt ifrån märmiskor det de har. Samhälletär haratt ta-
blivit snålare och det krävs själv aktiv och slåss föratt är attman

Ändåfå det behöver. det andra bedömer vadärman som man an-
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fler inblandadebehöver, desto blirbehöva, och mer manses
behov.för ifrågasättaatt ens
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förändrar attityderLagar

Peter Anderberg har inget till för denövers svenska tillgänglighetspolitiken.
påDen bygger välvilja, yttrar sig för det mesta i ovilja, han.men anser

Foto: Malena Sjöberg
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samhälletOm bestämmer sig för det inte acceptabeltatt är att-
vissa medborgare, så förändras attitydemastänga ute mot perso-

med funktionshinder hos enskilda människor. Så blev det iner
infördeUSA lag diskriminering, ochnär så skulle detmotman en

bli i Sverige också.
Det Peter Anderberg, civilingenjör och doktorandsäger ärsom

vid Certec, förCentrum rehabiliteringsteknik vid Tekniska hög-
skolan i Lund. harHan muskelsjukdom och använder rullstol,en

han har bådeså brukar- och yrkeskunskap det gäller tillgäng-när
lighet, och han har inget till för den svenska tillgänglighets-övers
politiken. byggerDen på välvilja, sig för det iyttrar mestamen
ovilja, han.menar

Tillgängligheten i Sverige blir finnsDet inga sanktio-sämre.-
människor Den vill diskriminerastängamot att ute.ner som oss

med funktionshinder har samhällets indirekta stöd. lagEn mot
diskriminering skulle klart målet ingen skasäga äratt att ute-

bättre bestämmaDet målenstängas. reglera medlen.är att än att
följsDessutom inte de regler vi har i landet. finnsDet plan-en

och bygglag ingen någon hänsyn till. Manstörretarsom renove-
och bygger bry sig anpassningsreglema.utan attrar om om

har varit iPeter USA år och upplevt hur tillgängligtett ett
samhälle kan bli det finns lag diskrimineringnär mot män-en av
niskor med funktionshinder. ADA, Americans with Disabilities

infördes i förAct, USA drygt sju år sedan. Den inte följer la-som
kan bli stämd och den får offentliga anslag kan bligen som av

dem.

anpassadeFörst under gnäll och därförstön attman man-
och därförmåste det så dyrt låta bli. Men så småningomatt attvar

blev det självklart. ingårNu anpassningen i planeringen och det
har vuxit fram allmän det fel diskriminera.äratt atten syn

Tillgänglighet försäljningsargumentsom

Så långt har vi inte kommit i Sverige, kraven på tillgänglig-men
het och alltfler företagare kommer förståväxer tillgänglig-att att
het håller på bli försäljningsargument.att ett

Hotellägare, restauranginnehavare, affärsföreståndare med-
flera måste inse de har något vinna på sina lo-att att att anpassa
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det kostar både ochockså känna PRkaler. behöverDe attav
finnsdet förutsätter det lag ochochinte attatt enanpassa,pengar

sanktioner, Peter.anser
blandtillgänglighetsfrågan medtagitharPeter annatupp

så sällanderas standardsvar "Detresebyråer ochsvenska ärär:
försöker tålmodigt för-med ochrullstol oss", Peternågon i reser

tillgänglighet. li-de inte erbjuder Detdet beror påklara ärattatt
ellerhävdar kommer baraPeter. "Detkadant med restauranger, en

varje år, så det lönar sig interullstol tillmedtvå attosspersoner
undanflykterhörs inte dende. USAIanpassa," säger sortens

längre, Peter.menar
paradis för människor medutmålavill inte USAHan ettsom

inte. Trygghetssystemet,för det detfunktionsnedsättningar, är
hjälpmedel och mycketservicen, tillstödet och ärrätten annat

människor grundläggandei Sverige. Men ADAsämre än enger
samhälle.till tillgängligträtt ett

det behöver jag.jag personlig assistans, ochSverige harI-
kandörröppnare så jagdet finnsdet bättreMen öppnaattär att

sig det. Alltbehöva ha någon medälvdörrar görän att mansom
frihet. Målet för alla insatser försjälvkan ärgöra vunnenen

funktionshinder måste "empowerment",människor med attvara
situation. kan samhälletmakt sin Dessutomska ha över egenman

helst. mycket skärsDetifrån mig assistansen ärnärta som som
det har med bilstödet, bidragettill exempel hur gåttSe ärner nu.

köpa bilha råd imåsteså lågt att stort settatt enmannumera
de rullstolsramperutnyttja det.för kunna Mensjälv äratt som

försämrasbyggda, de finns kvar när annat

på tillgänglighetiIT väntan

komma förbi de ständigaanvänder själv datatekniken förPeter att
doktorand distans, pilotfall blandfysiska hindren. påHan är ett

vid kan sitta hemma i Karls-fyra andra doktorander Certec. Han
del undervisningen på ochkrona och följa Internet,stor an-aven

fantastiska möjligheter tillteknik kandet äratt ge per-en somser
kan hjälpafunktionshinder. användsmed Datorer rättsomsoner

verkligen behöver det, hävdartill och makt till dem Peter.somge
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nödvändigt skolor och universitetDet tillgängliga,göraär att-
det långsam där det finns mycket inkompetensärmen en process

inblandad.och dumhet Så i på kunna komma fram därväntan att
brabehöver det oberoende fysiskade omgiv-är attman vara av

själva verket tycks tillgänglighetenningarna. I inte bli bättre vid
universitet och högskolor. befararPeter det kommertvärtomatt

bli för mindre anpassningar har lagts påsämre näratt ansvaretnu
enskilda institutionerna.de

Anpassningskostnadema kommer säkert tydligareännu att-
ställas behovet fler lärare, fler datorer ochmot annatav som gyn-

alla studenter.nar
ibland frågan det inte finnsPeter risk det bildasmöter attom

elit bland människor med funktionshinder, de lär sig atten som
den tekniken, ochutnyttja de övriga hamnar utanför.attnya

Jovisst finns den risken, Peter, den inteär störresvarar men-
bland människor med funktionshinder i samhället.än resten av
Och får uttrycka sig lite cyniskt skulle kunna sägaom man man

det först människor med funktionshinder haräratt nu som samma
möjligheter andra tillhöra elit. politisk ochDet ärattsom en en
social fråga utforma samhället och den teknologin såatt attnya

framstegen.alla får del av



1-534T :un:

å
i
1



143

på plats, handikapplats,Sättas

Diskussion

Traditionen inskränka livsmöjlighetema och fatta beslutatt över
huvudet på människor med funktionshinder leverDenär seg.

inflätadkvar, i välfärdsinsatserna. I rad sammanhang sättsen
människor på plats, handikapplats. Det mycket kränkandeär ett
bemötande.

Funktionshinder inte längre obevekligt hinder förär ett ett
vanligt liv. Människor med funktionshinder deltar i samhällslivet,
barn går i skolan med andra barn, ungdomar skaffar sig utbild-
ning, arbetar och bildar familj. Svensk handikappolitik harvuxna
åstadkommit förbättringar på alla samhällsområden de senaste

Äventrettio, fyrtio åren. det långt kvar till helt lika villkorärom
så har människor med funktionshinder kunskap och att taresurser

för sina liv. blirDet också fler och fler känner till sinaansvar som
rättigheter och har förmåga använda dem. bordeDetatt vara en
självklarhet de också ska få praktiska förutsättningar levaatt att

bra och självständigt liv.ett
Men på myndigheterna och i sjukvården finns mycket kvar av

den traditionella på med funktionshinder. Förhåll-synen personer
ningssättet där rimmar inte alltid med lagarnas formuleringar om
jämlikhet, integritet och självbestämmande. När människor vill ta
rättigheterna i anspråk finns det många osynliga hinder, bland an-

beslutsfattares föreställningar vilken levnadsnivånat ärom som
rimlig har funktionshinder. Dessa föreställningarnär på-ettman
verkar tillvaron både för människor lever med funktionshin-som
der i hela livet och för dem får bestående skada eller sjuk-som en
dom i ålder. Om har funktionshinder från bamdo-ettvuxen man

påverkas valmöjligheter och rörelseutrymme redan i li-men ens
början och därmed personliga utveckling. De fårvets ettens som

funktionshinder upptäcker det inte längre självklartatt ärsenare
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deras delaktighet inte längredet liv de vill,de ska få leva ärattatt
sjukdom eller råkat för olyckade fåttviktig. förBara utatt enen

måttstock tidigare.medbedömdablir de änen annan

bemötandetformarMånga beslut

och sjukvårds-med tjänstemänberättarintervjuadeDe mötenom
och sjukvården imyndigheternapersonal, de representerarsom

människorsde förekommer iallmänheten.relation till Det är som
bemötanden synliga,deras attityder ochoch detvardag ärär som
kontakt med politiker ochregel inte ikommer iallmänheten

personal och klient sker inte imellanchefer.högre Men mötet ett
just dem inblan-många andraformasDet än ärsomavvacuum.

ovanförbeslut på nivåer denoch derasdade. kedjaEn av personer
förutsättningarna förskaparallmänhetenpersonal möter ettsom

grundläggande förutsätt-bemötande.dåligt Dessabra eller ett
strukturellt eller kollektivtkallabemötande kanningar för man

funktionshindermänniskor medSamhällets påbemötande. syn
generellt, möjligheternalivsvillkorenbestämsbörjar där. Där att

relationer och skaffaarbete, haförsörja sig påutbilda sig, nära
grad det kollektiva be-formas i högLivsvillkorenbarn, avosv.

möjlighetenexempelvis tillgänglighet ochmötandet i form attav
teknik. harfå tillgång till kultur och Detinformation ochdelta av

hjälpmedel och assistansdet finnsbetydelseockså närattstor
sig säkertill, och kan kännainte räckertillgängligheten att man

stöd har.få behålla detpå att man
formulerari riksdag och regeringtjänstemänPolitiker och
kollektivabåde dettalagar och reglergrunderna för de styrsom

blir till enskilda männi-individuella,bemötande och det närsom
riktlinjer församhällsinsatserna. ocksåfå del Deskor ska gerav

statligaanvändas. Tjänstemän påfördelas ochhur skaresurser
för lokalriktlinjer arbetet på ochlagarna ochverk tolkar ger

och landsting,Politiker och chefer i kommuner påregional nivå.
påverkar i sin personalens lagtolkningförsäkringskassor turosv.

ledIbland finns det ytterligare neråt iresursfördelning.och ett par
framför allt i stödet till människorgällerorganisationen. Det som

därför behöver mycket hjälp,funktionshinder ochomfattandehar
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till exempel bor i gruppbostad eller har personligpersoner som
assistans.

Var och i den här beslutskedjan bidrar på något till detsätten
bemötande enskilda får den tjänsteman de Sam-möter.som av
hällssynen hos och inställningen till offentliga sektorn ochvar en,
resursfördelningen, kunskapen funktionshinder har betydelseom
för hur människor bemöts längst i organisationen.ut

Nedskärningama och de försämrade i offentligaresurserna
sektorn påverkar personalens arbetsvillkor och har i sin bety-tur
delse för hur de bemöter klienter och patienter. De sökersom
hjälp emellanåt anställda och känner sig otill-möter är tröttasom
räckliga på grund oacceptabel arbetsbelastning. Handläg-av en

på sin uppgift påverkas också i hög grad politiskagamas syn av
beslut och den politiska debatt dominerar samhället. Detav som

inte främst fråga personalens attityder det på nittio-är atten om
talet har blivit svårare för människor med funktionshinder fåatt
det stöd de behöver. politiskDet fråga.är en

de intervjuadeNär det har blivit svårare få detsäger stödatt att
de behöver talar de tydlig försämring under de senasteom en

betyderåren. inte deDet "det bättre förr" iatt att ettanser var
längre perspektiv. leva funktionshindermedAtt i Sverige påvar
alla förr. viktigtDet idagsätt sämre är att äremot attsom reagera
det har skett brott i välfärdsutvecklingen på år. Viett senare
måste diskutera varför samhället inte har nått längre i stödet till

med funktionshinder. blirDet allt skillnadstörrepersoner en
mellan människors rättmätiga förväntningar livetpå och deras
möjligheter förverkliga det livet.att

Misstro dem ska hjälpamot som

Människor tillhör så kallade marginaliserade hysersom grupper
ofta misstro samhället, myndigheter och derasmot representanter.
Misstron föds i utanförskapet. Det varningssignal mångaär atten

dem jag intervjuat också uttryck för misstro, trots attav som ger
de inte i något avseende tillhör någon marginaliserad utangrupp,

yrkesarbetar eller studerarär och har att tapersoner som resurser
fullt för sina liv. Deras misstro blir tydlig i uttalandenansvar egna

"Förut litade jag på myndigheterna, står de intesom: men nu
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fiende", fårpsykiatrin vår "man"vi upptäcktevår sida",på att var
alltid kurs, vad lär dede påtjänstemännen,aldrig på ärtag men

tyckerverkar handläggarna de"detsig egentligen", attsom om
lite möjligt",de folk såbra jobb närgör ett som osv.ger

uttryck.sig också NärmyndigheterMisstron ett annattarmot
bemötande,intervjuat berättarjagde ett gott om enompersoner

det oftavisat omtanke, betraktar deochanställd lyssnat somsom
den egenskaperhar med justnågotundantag,ett personenssom

följddet goda bemötandetintervjuade inteDegöra.att som enser
och bra handläggningsruti-adekvata reglerrättvist system,ettav

liten stjärna på mulenallt","trotsettutan enensamensomner,
hemtjänstassis-med hadeMShimmel. Den mött ensomperson

fördu behöver hjälpdigbara"Hör atttent sparaomavsom sa:
hade hem-förvånadkrafterna" möttän enpersonen somvar mer

du mittoch harlämnade sitt kort "Härtjänstassistent över sa:som
ska bråka framöver".du och jagdettelefonnummer, är som

bemötandeDåligtmisstronParallellt med växer geren oro.
rädsla intemaktlösa, ochkänslamänniskor attatt envaraaven

få hjälp.försäkringnågonhjälpbehov längre är attstora omens
personliga assi-denbli fråntagenjag rädslanSärskilt mötte att

assistanstimmar gångtilldelad färreblieller nästaattstansen
bedömas.skulleälpbehovet

behovenbestämmerVem

ofta de intervju-handlarbemötandeBerättelserna rätt attomom
kan naturligtvissig behöva. Manfått det deade inte har anser

bemötande,liktydigt med dåligtintehävda avslag är ett attatt ett
inte kan fåfinns ochi de reglerfinna sigalla måste att mansom

människorbilden.enkel inte Detvill. såallt Men är som an-man
och bekvämarebehagligareskulle inte demsig behöva ettsett ge

hjälpmedel,stöd och service,handlarandra har.liv Detän om
bidragit till deras livskulleochanpassning göraattannat som
människor funktionshin-det livi nivå medlättare, utansommer

funktionshin-kompenserahandlar hjälpleva.der kan Det attom
delta.handikapp och kunnader, minska att

kollek-hjälpmedelexempel allmäntOm etttar somman som
det till funktionen förfrågan vadställativtrafiken kan ärman
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färdmedelskillnad på allmänna och speciella färdmedel. Båda är
förtill medborgarna ska kunna förflytta sig. Varför detatt anses

då självklart de bussar kallas allmänna ska enligtgåatt över-som
enskommelse, medan de bussar heter färdtjänstbussar får låtasom
sina de flesta kommuner har färdtjänstenvänta I för-passagerare

det har blivit svårare förså sinsämrats att resenärerna att styra
tid och planering. hänvisar tillKommunerna det eko-ärattegen

nomiskt nödvändigt med kallad samåkningså och det då äratt
omöjligt tillgodose önskemålen från varje enskildatt resenär.

det allmänna kommunikationsnätetMen hanterar samåknings-ett
gigantiskt jämfört med det färdtjänsten skaärsystem som som

klara. trafiken får tillräckligt medDen för tidtabel-attresurser
lema ska kunna hållas. enda möjliga förklaringenDen till skillna-
derna såvitt jag kan det inte lika viktigtär, att attse, anses perso-

funktionshindermed kan planera sin tid andra kan det.attner som
Återigen, samhällets insatser ska minska handikapp och ge

människor möjligheter till liv i nivå med det märmi-ett mer som
skor funktionshinder kan leva. frånEtt exempel skolan: Förutan

barn rörelsehinder ska komma till skolan och fåatt ett utan un-
dervisningen behövs bland förälder väcker, lagarannat en som
frukost och kanske buss,på, skola, skolmat, läraremanar en en en
och läromedel barnets utvecklingsnivå. Allt utomsom passar
föräldern och frukosten betalas med skattemedel För barnett
med rörelsehinder behövs förutom detta kanske personlig assi-en

förhemma barn och föräldrar ska hinna med allt skastent att som
på behöver bytas färdtjänst,Bussen sko-göras ut motmorgonen.

tillgänglig,lan behöver läraren kan behöva kompletterasgöras
med assistent och läromedlen kanske ska annorlunda ut-en vara
formade. kan också nödvändigtDet med dator för bar-attvara en

ska kunna skriva det barn funktionshinder skrivernet utansom
för hand.

barnet med rörelsehinder får,Det från barnets för-ochärsom
äldrarnas synpunkt, inte andra barn får. stödDet ochän ärmer
hjälpmedel för villkoren i skolan någorlunda jämbördiga.göraatt

föräldrarna ändåMen måste lägga mycket kraft för barnetattner
ska få det. behöver förberedaDe skolstarten flera år i förväg,
ringa telefonsamtal,med gå på och kanskemöten över-massor
klaga beslut därför det deras barn behöver inte ingår i detatt som
generella stödet till skolbarn. handlarDetta bemötande. Detom
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samhället, därför det ovanligt.för Denkostsamt äratt somanses
kompensation, upplever oftastödet detbehöver menser som en

till kostnaden och be-och handläggarenmyndigheten mestatt ser
lyx.dömer stödet som en

avslag alltid motiverasvittnar medIntervjuerna nästanattom
råd. vad samhället har råd medsamhället inte har Men äratt mer

ekonomisk. har med bemötandepolitisk fråga Detän attenen
foroch tjänstemän bestämmer det dyrtpolitiker ärgöra när att att

för hand.barn inte kan skrivadator till ett somge en

går skolaniAlla barn

utvecklingenskolan exempel så visarfortsättaFör att taatt som
nittiotalen har lärt ändra vårt språkbrukåttio- ochdär hur attoss

Skolan åderlåtsoch ekonomi. påbörja tala ioch tenner av pengar
samhälletmed motiveringen måsteoch kompetens attresurser

diskuterade det händer i skolan iske viSkulle det somomspara.
exempelvis ställde dessa frågor:bemötande viOmtermer av

och ungdomarna, och fram-vuxensamhället barnenbemöterHur
stöd och hjälpungdomar behöverbarn ochför allt de utöversom
värderar kommuner-och lärarna kan ge Hurföräldrarnadet som

skoltiden de minskar skolor-barndomen ochskolpolitiker närnas
Vilka kunskaper hadetill ingentingpsykologresurser nästannas

för el-skaffat sig villkoren barnexempelvisde stammarsomom
gjorde sig med skolornastalsvårigheter innan deler har andra av

talpedagoger
hur skolan hante-viktigaste för barnBland det ärstammarsom

Annika Willfors, arbetar påproblem, berättar Sve-deras somrar
inte till-Stamningsföreningars Riksförbund. skolan harMenriges

Talpedagogerna harför hjälpa dem.räcklig kunskap nästanatt
och varken lärare eller specialpedagogerförsvunnit från skolorna,

händer lärareutbildning stämning.får någon Det att uppgerom
i klassen detfinns något barndet inte ävenstammar,att som om

inte alltid det, eftersom deldet. nämligenLärarnagör vet om en
skolan finns eleverinte någonting ibam Detsägerstammarsom

därför rektornkan få något gymnasiebetyginte vägraratt attsom
skriftliga stället for muntliga Bristen pådem ilåta göra prov.
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kunskap resulterar i dåligt bemötande har allvarliga kon-ett som
människans fortsattasekvenser för den liv.unga

få hjälp tidigtmåste så möjligt.Barn Stam-stammarsom som
och inte det oftaning går inte bort, påstås. Upp-växeröver, som

repning, kan märkas någon period hos många barn,små gårsom
allainte stamning. Enöver, procent stammar,av vuxnamen men

från börjanbemöttes skulle det inte behöva fin-rättstammareom
särskilt många. går hitta andra tala detDet sätt änatt attnas man

lärt in, och då kan komma ifrån stamningen, förklararman
Annika Willfors. Med bättre kunskap i skolan skulle fler barn och

ungdomar kunna hänvisas till så kallad intensiv stamningsterapi,
innebär får hjälp hitta hantera stämningensättatt att attsom man

den blir uthärdlig. Intensiv stanmingsterapi finns riks-så att som
sjukvård Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.på

bara bland alla barn inteBarn ärstammar en grupp somsom
får det stöd de behöver i skolan. Tillsammans med alla barn som

inlämingsproblem, dyslexi, talsvårigheter, kroniskahar sjukdo-
eller funktionshinder kräver fysisk anpassning, alltsåmar som

behöver individuellt stöd i skolan, debarn många. Liksomärsom
andra barn och ungdomar tillbringar de elva, tolv sinår av upp-

i skolan, bemöts ofta särskilda. ochSomväxt men som om var en
dem ha behov de behov allautöverattomav vore ensam som

svårigheter intebarn har. Som deras skolans, detom vore som om
extraåtagande för kommunen och skolledningen göraett attvore

undervisningen tillgänglig, skaffa hjälpmedel,skolan och svara
eller specialkost. Alla dessaför elevassistans laga "som om" är

i den barn med funktionshinder och derasbyggstenar mur som
föräldrar ibland "Skolan har inte tillgodose allamöter: attresurser

krav", eller till och med: inte här"."Barnetera passar
finner sig i det de får, och alla föräldrar inteBarn orkar säga

hur längeifrån och ställa krav helst. slutar ringa rek-De attsom
for påminna assistansen, datorn eller anpassningentorn att om
skulle varit ordnad höstterminen började. ochDenärsom ger upp

skickar med sitt barn matlåda till skolan därför de inte vågaratt
lita på matpersonalen till alla barn får de tål.att att matser som
Angelica har celiaki4. hon gick iSvensson När gymnasiet hände

4Celiaki, glutenintolerans, innebär blir sjuk och kan få skador påatt tarmenman
någonting innehåller gluten, äggviteämne finns iäter ett vete,somom man som

kom, havre och råg.
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det personalen glömde laga glutenfri henne. fickDåatt att mat
hon antingen medan de lagade något, och efter kompi-vänta äta

eller den vanliga och bort det hon inteta maten petasarna, av
kunde fann sig i det fastHon hon betalade kronoräta. tusen per
termin för precis alla andra. insåg inteHon honmaten, attsom
hade få lika bra de och slippa höra suckar frånrätt att mat attsom
matpersonalen hon frågade efter sinnär mat.

tillFram 1991 hade skolan öronmärkta för elever medresurser
särskilda svårigheter, och de fick barn och ungdomarpengarna
med funktionshinder del använde fortfarandeDå vi begreppetav.
"integrering" hade hängt med sedan barn med funktionshin-som
der på sextiotalet började få tillträde till den vanliga skolan. Nu

vi "inkludering" för markera förändrad och sko-säger att en syn,
lan har haft fyra decennier sigpå vänja sig vid tankennästan att

skolan för alla. funktionshinderBam med ska inte längreäratt
med på nåder, skolan också deras. fortfarandeMen deär ärvara

barn funktionshinder,med de behöver stöd för kunna delta i un-
dervisningen och kamratlivet på sina villkor. insikten för-Den
svinner lätt i besparingstider, och de öronmärkta ärpengarna
borta. forskningsstudie har visat konsekvenserna,En näm-en av
ligen fler och fler bam går i vanlig klass skrivs in iatt som
särskolan. Sandén och Tideman 1997 gäller barnDet mest som
tidigare inte har bedömts utvecklingsstörda, behö-som sommen

stöd det den vanliga skolan kan efter alla ned-änver mer som ge
skärningar.

får gå på folkhögskolaVem

Om går på folkhögskola och har funktionsnedsättningman en
medför kostnader kan söka bidrag, ibland frånextrasom man

landstinget eller försäkringskassan, oftast kommu-men genom
socialtjänst. kursenOm innehåller behandling vissa slagnens av

finns det till och med dom i regeringsrätten kommunernasen om
det har blivitMen svårare få ekonomisk hjälp till folk-attansvar.

högskolestudier. Många kommuner har ingen budget alls för detta
och del har inte kännedom sitt Flera inter-en ens om ansvar. av
vjuerna visar också människor beroende hur den enskildeäratt av
handläggaren hanterar ärendet. kvinnaEn fick bidrag tillsom en
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hon inte skulleförmanande 0rdsamtidigt någrafickkurs, attom
eftersom det mångakurs varje årkunde åka påhonatttro somvar

och mycketbara hade såoch kommunensökte pengar.
kallad ekonomisk prövning innan desåKommunerna gör en

denavslag debidrag, och kanbeslutar när attanser somgeom
ekonomiska frågan på något Detkan lösa densöker sätt.annat

söka från väl-människorvanligareblir allt att uppmanas pengar
kommu-folkhögskolekurs.för kunna gå Igörenhetsfonder att en

kan lösas påungefär så här: "Dettabeslut kan det stå annatnens
praktiken det omöjligtfondmedel".exempelvis I ärsätt, genom

funktionshinder del utbildningför harmånga att ta somav ensom
tillgänglig för alla, kommenterar Kerstinverkligen borde vara

och harFuruboda folkhögskolakurator påOlofsson, ärsom
Kunskapslyfts-hemkommuner.med elevernaskontaktmycket

fråganregeringen utredafått i uppdragkommittén har att omav
studerarfunktionshinder bor ochmedkostnaderna när personer

för det behövs lösning såfolkhögskola. bra,Detpå män-är atten
Olofsson. det har bli-kränkta, Kerstinslipper bli Attniskor säger

decentrali-ekonomiskt stöd beror bland påfåvit svårare annatatt
i varjedet handläggarehon.sering, konstaterar Förut var en

folkhögskolestudier,bidrag tillhade handlandsting ärnuomsom
kommundel.eller till och med i varje Devarje kommun,det ien

alltid dentillfällen och har intevid enstakahandlägger frågan
behövs.kunskap som

förberedelse för arbetslivet kan detinslagkurs harOm aven
Ävenkostnaderna. där be-ska betalaförsäkringskassan somvara

försäkringskasse-reglerna, delvis pådelvis påbemötandetror
så här: "Detställe kaninställning. Påkontorets ett man resonera

fråga. Vi kallar kursen fritids-besvärlig organisatoriskhär är en
bra bidrag", medan påför då går detverksamhet, ettatt mange

sjukskriven får inte gå påkontor "Om ärsäger:annat man man
stängda.därmed alla till bidrag Såoch betraktarkurs" vägar som

berättar folkhögskollärare,fråga behandlas,olika kan ensamma
med kommuner och försäkringskassor i så-ofta har kontaktsom

frågor.dana här
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Kontrollerad och ifrågasatt

ha"Att barn med handikapp går ju, det lär sig levaett attman
med. människor inte vill följaMen de lagar bestämtsnär isom

land,vårt då blir ledsen och förbannad." Så jagman sa en man
träffade har med syndrom,Downs hörselskada ochsom en son
synskada. Sonen hade blivit nekad LSS-insats föräldrarnaen som
tyckte han behövde. hadePappan känsla många andraatt en som
också berättat nämligen behov ifrågasattes ochatt attom, sonens
det fanns tjänstemän trodde familjen ville skaffa sigattsom mer
hjälp behövde. Visst vill de flesta ha den ekonomiskaän man
hjälp de kan få eftersom det dyrt leva med funktionshin-är att ett
der. de jag talatMen med tycker tjänstemännen borde förståatt

inte vill flerha hjälpmedel eller assistans be-att änman mer man
höver. de flesta faktiskt inteAtt vill ha utomstående människor i
sitt hem nödvändigt.änmer

Ifrågasättandet leder också till kontroller kan verka ab-som
surda för dem Personer med skador uppenbartutsätts. ärsom som
bestående känner sig kränkta de med jämna mellanrum skanär
redogöra för dem för få behålla det stöd de redan har. Det-att

gäller föräldrar till barn med omfattande bestående funk-samma
tionshinder. Föräldrarna alla barn ochävenatt växermenar om
utvecklas och lär sig och börså exempelvis denmer mer som
handlägger Vårdbidrag del vilka skador inteveta växeren om som
bort och vilka barnens funktionshinder inte kan bli bättre.av som

Ifrågasättandet finns i sjukvården också. Eriksson harEva som
allergisvår och och har haft kontakt med sjukvården inäraastma

femtio år tycker patient allt oftare måste be-än attmer man som
visa sjuk. inte harDen ord för förklara sitt till-äratt attman som
stånd kan fara illa idag, hon. ocksåHon tendens attmenar ser en
lägga skuld denpå sjuk. kvällEn för tid sedan honärsom en var

åka till sjukhuset för astmaanfall. Hon kände sigtvungen att ett
dålig och ville Då frågade läkaren honöverstanna natten. om
visste vad vårddygn på hans avdelning kostar.ett

Tolka lagen till den enskildes fördel...

Några dem jag intervjuat har upplevt handläggare tillatt sagtav
dem: här"Det ska ordna sig, du fåska det du behöver," attmen
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det kommit skriftligt nej, vilket uppfattadesettsenare ettsom
svek från handläggaren. Det troligen hänt handläggarenär attsom
har blivit backa därför den beslutandetvungen att nämndenatt
inte godkänt förslaget. Men mycket vanligare tycks det attvara

Äroffentliganställda nej från början, för säkerhets skull.säger det
så de anställda kör dem söker stöd föratt över inte självaattsom
bli överkörda tjänstemänFår på olika myndigheter inte samma
stöd sina överordnade tidigare Om tjänstemännen sägerav som
nej och den sökande nöjer sig med det, ärendet snabbtär av-
slutat, och det blir billigt för myndigheten. Och den sökandeom
överklagar får länsrätten vad hon eller han ska haavgöra till,rätt
och den anställde har inte gjort något kan kritiseras desom av
överordnade. Flera samtal jag haft tyder på personal i offent-att
liga sektorn till den här strategin för bemästra alltmertar att en
omöjlig arbetssituation.

Lennart Erlandsson jurist, arbetar på Valjevikens folkhög-är
skola och har ofta kontakt med anställda blandpå försäk-annat
ringskassor, kommuner och landsting i landet. Hanrunt om ser en
tydlig och allvarlig tendens, nämligen tjänstemän på myndig-att
heter och i sjukvården utifrån lokala besparingskrav änagerar mer
efter den gäller. oftaDe restriktivarätt tolkningar tillgörsom
människors nackdel. Detta strider offentligrättsliga principer,mot

lagen ska tolkas till den enskildessäger fördel detatt rå-närsom
der tveksamhet. Myndigheter ska alltså hellre nej,säga än men
det blir allt vanligare de Det inte uttryckligengör tvärtom.att som
står i lagen tolkas inte heller längre efter det står i lagens för-som
arbeten, forskares tolkningar eller gällande praxis, efterutan
myndighetens bedömningar, och det riskabel utveck-äregna en
ling, Lennart Erlandsson. Han många allvarliga föränd-menar ser
ringar i handläggningen, påverkar människors rättssäkerhet.som

sker fördolt,Det allmänheten det inte, och inte heller deser som
personligen drabbas de glidande förändringarna. Förändring-av

bakom gårgöms på den offentliga sek-argument ut attarna som
i kris och vi måste hålla igenär påtorn utgifterna,att Len-säger

Erlandsson och han tycker det rimmar dåligtnart med vad då-att
varande socialministem Bengt Westerberg LSS och 1994sa om
års handikappreforrn: tider svåra ekonomiska förhållandenav

bland förmågan till solidaritetsätts och inlevelse på särskiltannat
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förfinnaangelägettider detsådanahårda I är att utrymmeprov.
funktionshinder".med svåramänniskorförförbättringar

eftersomutvecklingenbekymradErlandsson överLennart är
rättsreglerdemokrati vi hargrunderna idet attär somenaven

till myndigheterna.ocksåtill enskildasigbara riktarinte utan
speldessa reglerallvarligtsynnerligendet sättsDärför närär ur

exempelrättskällelära. Hanmed våri strideller tolkas tar som re-
fastoch slårtidigarenämndesgeringsrättsdomen attsomsom

kostnaderför dedetharkommunen extraansvaretyttersta som
folkhög-de gårfunktionshindergrundhar på närmänniskor enav
kommunvissa slag. Enbehandlinginnehållerskolekurs avsom

folk-Valjevikenselev påansökan frånsådanavslagithade enen
protesterade medringde ochErlandssonochhögskola Lennart

tillsida hänvisadeå sinHandläggarentill domen.hänvisning
gäller längre. Mendomen intehävdatjuristkommunens attsom

fortfarande do-åberoparFörvaltningsdomstolamadet den.gör
avgörande i regeringsrätten. Menfinns ingetoch det senaremen,

rättsligadetnågotkommunjuristen påstår rördennär somegna
efteranställda arbetardepraxislokalblir detsåområdet, somen

lagligenhjälp defår denmänniskor inteinnebärakanoch det att
till.har rätt

oftasthuvudmännen,sidanocksåRättssäkerheten närsätts
människordomarverkställer länsrättensinte attkommunerna, om

tredjeforskningsstudie visarLSS-insatser. Enska få att gyn-var
Hollander,verkställts. A,harinteLSSlänsråttsdomnande om

granskat årshar tvåForskarnaStening, 1997och AlRenström,
överklagats.LSS-beslut harmål därilänsrättsdomar

det blirockså konstateratstudien hargjortForskarna attsom
frågan harverkställighet,med kommunernasallt trots attsämre
resursbristtillhänvisar oftastmycket. Kommunernadiskuterats

detgodtagbart eftersomintedomarna. Detföljerde inte ärnär
Hollander,konstaterar Annalagliga rättigheter,handlar en avom

samhället intemärkligtdetocksåtyckerforskarna. Hon är attatt
frågan intehon,visar, sär-starkare. Det att ansesmenarreagerar

ifrågasättsrättssamhälletgrunden förviktig,skilt trots att genom
gäller detdomarnademhandlande. För ärkommunernas som

få det depåska behövalänge defråga hurockså vänta attomen
ordna in-få på sig förkommunentid skatill. långhar Hur atträtt
i principfast domarslagitJustitieombudsmarmen harsatsen att
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ska verkställas omedelbart, det i verkligheten beror påattmen
vilken insats det handlar gruppbostadFör kan detom. en vara
rimligt med månaders väntetid, inte för ordna ledsa-tre attmen
garservice eller kontaktperson.

inte kan frågaDet inte eftervetman om man

Samhället ska informera medborgarna deras rättigheter. Detom
formulerat i socialtjänstlagen, och särskilt betonat iäransvaret

intervjuerna visarLSS. Men det framför allt handi-att är genom
kapporganisationema och människor i liknande situation som

med funktionshinder får vad det finns for sarnhälls-vetapersoner
stöd. Flera studier handikapprefonn,1994 års LSS och LASS,av

gjorts på uppdrag socialstyrelsen, visar sak. Bl.a.som av samma
Forsberg, och Hall-Lord,E Marie-Louise 1997 in-Kommunerna
formerar och de informationssatsningar nårsparsamt görssom
långt ifrån alla behöver få del dem. inte bara kom-Det ärsom av

brister i infonnation. kanDet till exempel gå år in-munerna som
människor fått funktionshinder råkar få detett veta attnan som

finns något heter handikappersättning, eller vilka hjälpmedelsom
finnsdet de skulle ha nyttasom av.

med samhällsinfonnation.Det svårt Medborgarnaär matas
ständigt med infonnation, och vi väljer medvetet eller omedvetet

skavad vi del Vi sällan till information inteta tar ärav. oss som
adekvat och aktuell för ansvarigaMen myndigheter f°ar inteoss.
nöja medsig det svårt nå fram. Information LSS,äratt att om

och andra formerLASS stöd både adekvat, aktuell ochärav po-
sitiv för människor med funktionshinder, så det borde rimligen
inte någon svårnådd i det sammanhanget. där-Det ärvara grupp

förändras hela tiden, informationenså ald-emot ären grupp som
rig avslutat arbete. behöverDen emellanåt, i olikaett upprepas
former och i olika medier så den verkligen allanåratt grupper.

behövs bland informationDet i lättläst form, på tecken-annat
språk, i punktskrift och i ljudform.

Upplysning vilka former stöd finns i in-är steg ettom av som
formationen. Steg två informera vilken myndighetär att om som

för stödet, kontakt med hurochtar ansö-ansvarar vem man man
ker det. Många människor behöver stöd något slag fårom som av
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telefonsamtaldet vill ringa antaltvå,själva sköta säga ettstegom
till får i ansöknings-framinnan de kommer rätt rätttagperson,

skicka den. del i infonna-de ska Enblankett och får vartveta
informera personal arbetar medocksåtionsansvaret är att som

myndigheten och andra.både på den Deangränsande frågor, egna
under-i sitt arbete, och skulle kunnaoftamöter personersamma

kunskap sina kollegersför de hadetillvaron demlätta mer omom
viktigaarbetar i telefonväxlar ocksåansvarsområden. De ärsom
för frå-allmänheten.bemötandet Närdet gäller ansvaretnär mot

funktionshinder uppdelat på såmänniskor medberör ärgor som
växelpersona-det värdefulltdet idag,händermånga ärär attsom

hänvisa tillarbetsfördelningen och kantilllen känner rätt person.
for dem ringermöda och frustrationmycketkanDet somspara

fram.fråga sigoch behöver

stödnågonhaAtt som

hävda sig i meddethur svårtMånga berättar mötenär attom
kränkt, ledsen ochsjukvården, hurochmyndigheterna argom

kärmer sig. Några "Manmaktlöskan bli och hur röster:manman
utslagen. Närliggeroch efteråtkraft till varjesamlar möte, man

kommithandikapporganisation harmed iväl går manenman
inte många detaccepterandet.i Detganska långt görär ge-som

Särskilt under denskada.sjukdom ellerde fårnärnast enen
stöd någonbehövertidenförsta svåra möternär manavman

orolig och okunnig".både ledsen,för dåhandläggare, är man
sak ochtala itycker det svårtMånga är attattatt egen anser

alla kontakter de hade nå-orka medlättaredet skulle att omvara
och rättigheter,känner till lagarStödpersontill hjälp, somengon

viktiga frå-följa medexempel kunde påtillnågon möten omsom
gor.

stödet, för detfamiljen får detflesta detdeFör är varasom
sviktar också ibland och denfamiljenfinns ingen Men ärannan.

sig fram i samhällsapparaten.allt inte påframför expert att ta
inte kan föra sinviktigast för demStödpersoner allraär som egen

for sitt liv. alla kankan fullt Mentalan eller inte egetta ansvar
myndig-med kontakterna medemellanåt for orkabehöva stöd att
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heter och sjukvård. finnsDet några olika former stöd detav av
här slaget, försök,några på andra etablerade.

försöksverksamhetEn uppskattas mycket finns med i densom
här Det projekt i Helsingborg och några andraärrapporten. ett
kommuner där med psykiska funktionshinder f°ar stödpersoner av

personligt ombud. verksamhetEn funnits funnits i mångaett som
år BOSSE Råd, Stöd Kunskapscenter i Stockholm.är BOSSE-

ekonomisk förening människor stöd i arbetetär atten som ger
skaffa bostad, arbete, personlig service, hjälpmedel viktigEnosv.
del BOSSEs arbete vidarebefordra erfarenheter frånär attav per-

till förmedla den kunskap människor behöver förattson person,
kunna välja, och reda på vilken hjälp de behöver föratt ta att

uppnå sina mål.
Både med funktionshinder och föräldrar till barn medvuxna

funktionshinder måste lägga tid och kraft på administreraattner
och samordna de insatser funktionshindret kräver. inteDet är
ovanligt föräldrar har bam med flera funktionsnedsätt-att ettsom
ningar har kontinuerlig kontakt med femtiotal Dettaett personer.

förändrasnätverk dessutom hela tiden, människor kommer och
går allteftersom barnet och utvecklas. flesta"De eftennid-växer
dagar jag kommer hem från jobbet jag mig vid telefo-när sätter

och börjar ringa. kärmsDet heltidssysselsättning.nen som en
Ibland blir glad, ibland blir ledsen, det beror på vilkenman man

får kontakt med", berättar kvinna har dot-person man en som en
med rörelsehinder i förskoleåldem.ter
Många föräldrar vill ha hjälp med detta arbete, och barnhabi-

literingen ofta vad den kan för avlasta föräldrarnagör samord-att
ningsarbetet. problemetMen samordningen alltid måsteär att
fungera. Hjälpen blir avlastning först föräldrarna kannären vara
säkra på andra inblandade sin del händerDetatt tar ansvaret.av

ständigt saker det uppgjorda schemat måste ändras.gör attsom
meddelarVem färdtjänsten behandlingen blir inställd därförnär

sjukgymnasten sjuk Får skoltaxin det studie-att är när ärveta
dag Kommer skolan ihåg meddela korttidshemmet lektio-att att

börjar timme på måndag flestaDe föräldrar harnerna en senare
erfarenheten det till sist ändå de sitter och ringeratt är runtsom
för allt ska fungera.att
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eller kvinnaeller fattig,Rik man

funktionshinder påverkar hurandra faktorerfinnsDet än som
Socialgruppstillhörigheten kanDemänniskor bemöts. är somen.

därför de harnågorlunda lika Villkorpåpersonalen att ut-möta
blir ofta bemötta påföra sin talanoch förmågabildning ettatt an-

Bemötandet blir till isocialt underläge.de iärsätt ännat som
känner sig i för-och denmellan två utsattmöte parter,ett som

risk den resursstarkasamhället löpertillhållande änstörre att
illa bemött.och känna sigilla bemöttbåde bli
påverkar bemötandet. KvinnorfaktorKön är somannanen

samhället dediskriminerande attityder i oavsettmöter omsamma
fåryrkesarbetar mindre,eller inte. Kvinnorfunktionshinderhar

får mindre oftahandikappersättning, Hetzler, 1994Amindre
jämfört med förhjälpmedeldatoriseradeavancerade män, att

och mätbara skillnader.exempel uppenbarapånågranämna
rehabiliteringsorganisationsamhälletsvisar ocksåForskning att

iresulterar blandBäckström, 1994. DetI annat attmängynnar
Kvinnorna får dessutomförtidspensioneras.fler kvinnor än män

ofta fårförtidspension medanfjärdedelsoftare halv eller mänen
får den hemtjänst dede inteoftareKvinnorhel. mänän attuppger

behöver.
islaget många,skillnader det härpåExemplen är men varav

kvinnor1990-talettill i börjanosynliga närstort sett en gruppav
startade "Projekt Kvinnor ochhandikapporganisationerfrån olika

med funk-situationen för kvinnoroch börjadehandikapp" syna
det nödvändigtgjorde tydligtarbetetionshinder. Deras äratt att

funktionshinderhar medkönsperspektiv på frågorha attett som
och medmedvetandet kvinnorochKunskapen mänattgöra. om

i handikapporganisa-lika har vuxitfunktionshinder inte bemöts
kvinnorna ocharbetar för stärkaoch flera demtionema, attnuav

Handikappombudsmannenorganisationen.jämställdheten iöka
få myndigheterna medarbete påhar lagt att tastort attettner

och i sin statistikskillnaderna mellan kvinnor män om personer
sker ochfunktionshinder, vilket ocksåmed mer mer.

kvinnors livsvillkor och analyserauppmärksammaAtt sam-
dåliga attity-innebär inte förringar dehällets bemötande att man

funktionshinder Könsperspektivetder med möter.mänsom
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handlar båda könen, få kunskap kvinnor ochatt attom se om
man.

Socialgruppstillhörighet och kön alltså viktiga för hur vi blirär
till exempelbemötta, också ålder och etnicitet. gällerDettamen
funktionshinder,alla, med och funktionshinder ärutan men en

faktor läggs ovanpå alla andra faktorer. funktionshinderEttsom
människor tillhänvisar det tycks tillåtet atten grupp som vara

på andra.bemöta sätt änett annat

behöva be hjälpAtt om

ha rollen hjälpsökande BerättelsemaAtt gör utsatta.som oss om
bemötande handlar situationerdåligt där människor sö-mest om

stöd och hjälp. finns dåligt bemötandeker Det också på arbets-

platser, i affärer, på de jag intervjuatrestauranger osv., men som
berättat hur kränkande det blihar illa bemöttär närmest attom

vänder sig till myndigheter har samhällets uppdrag attsomman
stöd. inte dethjälp och beror på människor blirJag tror att attge

bemötta där, på rollen hjälpsökandesämst utan attmer som ger en
särskild utsatthet. Maktförhållandet ojämnt mellan denär som

hjälp och den har mandat beviljasöker eller avslåattsom en an-
Ävensökan. den yrkesverksam inte sig ha någonärom som anser

maktposition, han eller hon medvetenmåste attvara om personen
andra sidan skrivbordet kan uppleva det så.på
Utsattheten och underläget befinner sig i dennär ärman man

söker hjälp kan hantera på olika Oftast blirsätt.som man man
"snäll och samarbetsvillig" därför uppfostrad så elleräratt man
därför bedömer det sak. mobiliserar iManatt attman gynnar ens
tysthet den självkänsla har och till sig själv: "Detsäger ärman

inte bråka, för då får jag kanskebäst ingenting". Utsatthetenatt
sig också ofta i förståelse. Trots den behöveräryttrar att man som

hjälp intalar sig måste förstå handläggarens situa-attman man
tion: inte lätt för henne heller","Det så finns säkert andra"Detär

behöver hjälpen bättre jag"änsom osv.
de snälla och samarbetsvilliga blir frustreradeMen ochäven

de tycker sig oförståelse ifrågasättande.och Detnär mötaarga
vittnar många i intervjuerna. behöver stöd ochNärom man ser-
vice från samhället för livet ska fungera på grundläggandeatt en
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hamnar emellanåt i situationer där måste blinivå man man arg
lopp har jag intervjuatoch ifrån. Under årens många kvinnorsäga

blandad med viss förtjusning,älva med förvåning, märktensom
de lärt sig bli och ifrån sedan de fått barn medsägaatt att ettarga

funktionshinder.
söker hjälp blir bemött beror naturligtvisHur en person som

förmåga.socialaockså mycket på När möteettpersonens egen
båda fundera varför. Båda harinte blir bra behöver påparter an-

förstå vad händer i detför försöka Menmötet. äratt somsvar
tjänstemännen yrkesmässig i sammanhanget och därförärsom

fungerar,för kommunikationen klientenhar ävenattansvar om
inte sin del hareller patienten Man rätttar ansvaret.av samma

få hjälp inte så trevlig Visst finnsandra även äratt mansom om
orsaker har besvärligdet olika livssituationenpersoner som av

ha med och ofta hamnar i konfliktoch därför svåra göraär att att
omgivning. finns också skador där just bristandemed sin Det so-

del funktionshindret. Och visst finnscial förmåga kan vara en av
behöva tåla från klient.för vad tjänsteman skadet gränser enen

tillbaka" eller till maktspråkfrestande "geDet närär att ta sam-
den yrkesutövande ska allttalet inte fungerar. Men är görasom
ska kunna fortsätta, det ingår såför kommunikationen sägaattatt

faktorerligger också medveteni jobbet. detI attansvaret vara om
det här slagetha betydelse går ochkan när möten snettavsom

dåligt bemötande, eller bådaupplevs parter.av ensom
yrkeskompetens professionaliteti sådana lägen ochDet är ens

söker hjälp blir ochrejält. När sägerprövas person som argen
får bara avfärdas otrevligt och besvärligtifrån det inte ettsom

skäl till reaktionen,beteende. finns alltid någotDet som persona-
försöka förstå. mänskligt inte alltid räckalen behöver Det är att

Ibland kan den bästa lösningentill i krävande jobb. attett vara en
kollega fortsätter kontakten, det känsligt och detär ett steg,men

sker ingen känner sig kränkt.viktigt bytet såär att att
bottna i personalen ochDåligt bemötande kan den sö-att som

ker hjälp har olika perspektiv. kunskaper och erfarenheterDeras
med funktionshinderskiljer sig åt. lever dygnetDen ett runtsom

har djup kunskap sin situation och bedömer sina behovom egen
utifrån anställda förutsättsstöd och service den. naturligtvisDeav

också ha del kunskap vad det innebär leva med olikaatten om
funktionshinder, kunskapen får innebördmen en annan om man
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har läst sig till den eller skaffat den i andra hand fåttän om man
den in på bara skinnet leva med funktionshinder. Per-attgenom
sonalen ska också kunna de lagar och regler gäller deraspåsom
arbetsområde, och känna till tolkningsdiskussioner och rättsfall.

Men på lagar och regler påverkas också skasynen av om man
efterarbeta dem och verkställa dem eller får dem tolkadeom man

och tillämpade i sitt liv. Anställda har sina direktiv, deeget men
tolkar direktiven på skilda och skaffar sig olika hand-sätt stort
lingsutrymme inom direktivens Många behöver hjälpramar. som

det kan skillnad på hur olika personalenvet att tolkarstorvara
och använder regler och har därför svårt kommenta-att acceptera

"du måste förstå inte kan få precis allt vill",attrer som: man man
finns"det många i den här kommunen har det du"värre änsom

eller du"om får det här hjälpmedlet, vad kommer du då ochnu
ska ha gång".nästa

det gällerNär hur människor bemöts kan det finnas skill-stora
nader mellan olika arbetsplatser har arbetsuppgiftersom samma
och ytligt har och förutsättningar. dåligtsett Ettsamma resurser
bemötande kan bero på arbetsplatsen har dåligt arbetskli-att ett

försäkringskassekontor,Ett habiliteringsteam,mat. hjälp-ett en
medelscentral eller vårdcentral kan ha arbetsledningen en som
inte fungerar bra. sådanEn arbetsplats får konflikter ochsnart
brister i samarbetet mellan de anställda och det drabbar både dem
själva och dem de ska hjälpa. Det i första hand arbetsledningenär

präglar den kultur råder på arbetsplats och därmed desom som en
anställdas på sitt arbete. Arbetsplatskulturen bestäms blandsyn

hur kommunikationen, solidaritetenannat ochav samsynen, sam-
arbetet fungerar mellan de anställda och mellan de anställda och
ledningen.

Med oklar och bristfällig arbetsledning kan också målen fören
arbetet bli diffusa och det påverkar de anställdas professionalitet.
Innebörden i professionaliteten naturligtvis olika i olikaär yrken,

för alla har till uppgift och hjälpa människormötaattmen som
måste det grundläggande kunna varjeattvara se person som en
individ med unik livssituation, kunna lyssna på ochatten var en,
och kunna empatisk samtidigt hålleratt relationenvara som man
på yrkesmässig nivå. Professionaliteten behövs för deatten an-
ställda på arbetsplats inte ska börja uttala generaliseringaren om
de människor de börja talamöter, med funktionshin-om personer
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egenskapen eller haeller andradenharder enagrupp somsom en
människor be-insatserkostnaderna för deåsikterpersonliga om

höver.

kunskapvilkenbehövs,Kunskap men

be-dåligt bemötandejag intervjuatdemMånga attmenarsomav
utbildning.alltså behövsoch detbristande kunskap,på attror

försäk-exempelvis ochkommunenanställda pådeMen när nu
medtillräckligtsjukvården inte hareller iringskassan attresurser

mening meddet då någonde behöver,den hjälpmänniskor ärge
dem insiktutbildningpå störreatt satsa omgersomresurser

hjälper den kun-livsvillkor Vadmänniskorsfunktionshindrade
kunskaputbildning ochhjälpainte kan Jo,de ändå ärskapen om

till inlevelse ochgrundengångerför det månganödvändigt, är
yrkesstolthet ochocksåoch kunskapUtbildningempati. ger

bemöterbetydelse för huroch det hararbetet,självkänsla i man
jobb.människor i sitt

bemötande,förförutsättningarnaKunskap gottär menen av
kunskapslagsfrågan vilkenocksågaranti. Detingen är somom

beslutsfattare ochforutbildningenviktigastebehövs. Den an-
kommunika-denkanskei dagoffentliga sektorniställda är om

sinaintervjuade har berättatdemänniskor. Närmellantion er-om
aldrig någotbemötande har defarenheter sagt attgott omav

diagnos,kunskap derashade godi frågatjänstemännen utanom
visathar lyssnat,eller honhandlat hanalltiddet har att re-om

och försöktlivsvillkor och behov,sinapåförspekt personens syn
hjälpa till.

stöd och servicebidrag,uppgift handläggatillharOm attman
del kunskapförväntas habehandling kanvård ocheller enmange

funktionshinder och demänniskor medförlivsvillkoren omom
inte rimligtdetoch sjukdomarna,skadornavanligaste är attmen

rimligtdäremotalla diagnoser. Detkunskapgedigenbegära ärom
använda ioch regler skakunskap de lagarsigförväntaatt manom

visardem. Intervjuernaintentionerna bakomochsitt arbete, om
det fallet.kunskapsbrister ifinnsdetatt stora

mycket kunskapha såanställd måsteMen att manmansom
nödvändigträcker till. då detkunskap inte Detinser ärärnär ens
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lyssna. Och fråga. liggerDet till hands för mig jämföraatt nära att
med mitt yrke, mycket handlar fråga och lyssna.eget attsom om
Både i journalistarbetet och i de yrken vi talar här handlar detom

ställa frågor verkligen hjälper människor berättaatt attom som
det andra behöver för förstå deras situation. Trotsveta attsom
många år journalist tycker jag fortfarande det svårt, ochärattsom
jag svårigheter kan uppstå i mellan anställdatror att mötetsamma
och klienter. flesta tyckerDe det besvärligt förmedla denäratt att
kunskap de skaffat sig sitt liv. Det svårt införäregetgenom en
journalist och det inte lättare inför läkare ellerär en en person

handlägger LSS-insatser, Vårdbidrag eller handikappersätt-som
ning. För ska få det stöd behöver det inte medatt ärman man nog

ska komma ihåg berätta allt viktigt, detatt att är ärman som
också väsentligt hur berättar det. den situationenI detärman av-

Ärgörande hur blir bemött. på andra sidan skriv-man personen
bordet och ifrågasättare, eller lyssnarmotparten en som

finns anställdaDet med empatisk förmåga, och det finnsstor
deras Utbildning kan till viss del alla bättre förutsätt-motsats. ge
ningar arbeta med empati. Men det finns vikti-att ärannat som

Om inte har stark yrkesintegritet och klarhet vadgare. man en om
viktigast i arbete påverkas lättär allmänna stäm-som ens man av

ningar och politisk retorik. medborgarnaNär i allmänhet vänjer
sig vid nedskärningar och försämringar i den väl-gemensamma
färden blir det för handläggningstörre inlevelse iutrymme utan
människors livsvillkor.
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