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när jag har denna årsrapport i min hand och noga
läser medlemmarnas syn på
habiliteringen idag, kan jag
inte låta bli att jämföra med
habiliteringen då när min son
var liten med nu.
Hur kunde det bli så här?
När min son Fredrik var liten i början på 1980-talet
fick han sjukgymnastik fyra gånger i vecka i hemmet, det kom alltså en sjukgymnast hem till oss och
tränade Fredrik alla dagar utom fredagar. Jag var
riktigt upprörd över att Fredrik inte fick sjukgymnastik varje vardag, även fredagar.
Tänk om jag då hade kunnat ana hur den framtida
habiliteringen skulle se ut för barnen som föds idag.
Då när sonen var liten kändes det så tryggt och bra
att någon professionell kom hem och tog hand om
Fredriks sjukgymnastik och tränade, vi fick bara vara
föräldrar och trösta och lindra när det behövdes. Sen
fanns det ändå alltid med i vardagen att vi skulle
”träna” i leken och matsituationen men det var en
annan sak.
En annan fördel med den täta kontakten med olika
professioner var också att kunna fråga om allt som
rörde sonen och snabbt få ett svar.
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När ett barn föds för tidigt eller med ett syndrom så
är alla otroligt professionella runt barnet och som
förälder behöver man inte ha någon medicinsk kunskap, vare sig det gäller andning, föda eller smärtor.
Målet för alla på sjukhuset är att barnet ska överleva
och få bästa tänkbara hjälp.

Än i dag minns jag hur alla runt vår för tidigt födda
son jobbade för att han skulle överleva. Inte för en
minut kände vi oss ensamma eller övergivna. Alla
var så oerhört professionella och trygga med sin erfarenhet och kunskap.
Det var aldrig tal om kostnader eller bristande resurser
då, och det är det tack och lov inte idag heller när det
gäller den medicinska biten första tiden i barnens liv.
Om Sverige skulle följa barnkonventionen skulle
hela barndomen präglas av professionella insatser av
olika slag. Allt utifrån det enskilda barnets behov.
Aldrig skulle vi tala om kostnader eller bristande resurser. Jag blir mörkrädd när jag hör berättas om hur
det ser ut idag. Ingen borde få känna sig övergiven
av habiliteringen.
Jag kan inte låta bli att undra över hur det känns
att delegera kunskap, som man fått efter många års
utbildning?
Men det är denna verklighet som gäller nu. Om det
vittnar 2012 års årsrapport från RBU; ”Åt var och en
efter behov?”.
Men det som inte fungerar helt och fullt går att
förändra till det bättre. RBU ställer upp tio krav, eller
kanske ska vi säga förslag, på hur det kan bli bättre.
Här kommer vi lägga krutet: att barn och unga får
den professionella hjälp man behöver, var och en
efter behov.

Agnetha Mbuyamba
Förbundsordförande, RBU
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Var finns helhetstänkandet?

”Föräldrar behöver
ju må bra för att orka
vara ett tillräckligt stöd
för sitt barn”

Anna och Jan Myhrman har ett 50-tal kontakter att hålla reda på för att deras son Jonatan
ska må så bra som möjligt. De efterlyser ett
helhetstänkande inom habiliteringen, bland
annat en samordning av insatser.
De tänker även att föräldrarnas välmående borde vara en del av habiliteringsarbetet.
– Jag tror att de flesta som har barn med
funktionsnedsättning känner igen sig i att
man tappar bort sin identitet och att allt kretsar kring barnet, säger pappa Jan.

F
Familjen Myhrman; Anna, Jan, Jonatan och Ludvig.
En helt vanlig familj. Och ändå inte.

amiljen Myhrman bor i Linköping. Mamma Anna arbetar som operationssköterska
och pappa Jan jobbar med bilar. De två
barnen, Jonatan 7 år och Ludvig 3 år, är i skolan
respektive förskolan medan vi pratar.
De är en helt vanlig familj. Och ändå inte.
Jonatan har på grund av en graviditetskomplikation
en cp-skada, och fler sjukdomar har tillkommit
under småbarnsåren: Förkylningsastma, epilepsi
och diabetes typ 1 som insulinbehandlas. Han har
även sådan spasticitet i musklerna med ihållande
stelhet, kramp och smärta att han regelbundet,
under narkos, behandlas med botulinumtoxin.
– Jonatan behöver hjälp med allt. Han kan inte

gå, stå, sitta, äta själv. Eller vända sig i sängen.
Det handlar mycket om motoriken, beskriver
mamma Anna.
För Jonatans olika medicinska behov, har de
38 kontakter inom vården, räknar hon ut. Om
hon lägger till andra kontakter de som föräldrar
har inom exempelvis skolan och de extra som de
behöver inom kommunen, försäkringskassan med
flera, landar det på ett 50-tal kontakter att hålla
ordning på. Periodvid kan det bli 3-5 telefonsamtal om dagen.
– Det vore skönt om någon samordnare kunde
hålla i hela personen Jonatan, och alla hans kontakter och problem som sjukdomarna medför. Att
ha någon att ringa till och säga ”Nu är det så här,
hur går jag vidare” önskar mamma Anna.
Hon konstaterar att de ibland inte vet vart de
ska vända sig för att få rätt hjälp. För om Jonathans blodsockernivå är hög – beror det på att han
har fler epileptiska anfall än vanligt eller på något
annat, som att Jonata är mer spastisk än vanligt?
Med andra ord: Var ska de börja nysta?
– Om vi går till vårdcentralen blir de livrädda.
Jonatan är ju inget ”vanligt barn”. Vi skulle behöva en person med full insyn i Jonatans journal och kunskap om vad han behöver, och som
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kunde planera in behandlingar och annat, tänker
pappa Jan.
Anna instämmer och efterlyser en helhetssyn
inom barnhabiliteringen.
– Det är inte rimligt att ha så många kontakter
att hålla reda på, anser hon och får medhåll från
sin man Jan.
Sårbart behandlingsarbete. De har ett

habiliteringsteam med representanter från olika
professioner, som de träffar varje månad, för att
ventilera frågor och funderingar som rör Jonatan.
Anna och Jan är nöjda med det stöd de får från sitt
team. De tycker att de har en bra dialog med dem.
Det ingår sju personer i teamet, bland annat sjukgymnast, logoped, specialpedagog, arbetsterapeut.

– Att inte någon av dessa ”är spindeln i nätet”
avseende samordning av insatser, beror nog på
resursbrist, tror Jan och Anna.
När det varit problem har det främst handlat om
att det kan vara svårt att få kontinuitet i behandlingen, det kan handla om personalbrist eller att
den person Jonatan går hos ofta är borta på grund
av kurser eller sjuka barn. Även omsättning av
personal påverkar. Att någon slutar eller byter
jobb.
– När en logoped som Jonatan gick till var
tjänstledig tog de inte in någon vikarie, det tog 8
månader innan vi fick träffa en av hennes kolleger,
som efter att ha träffat oss förklarade att hon inte
kunde något om Jonatans svårigheter och därför
inte kunde hjälpa oss, berättar Anna, som exempel.
För 2,5 år sedan fick de rätt till personlig assistent till Jonatan under dagtid inklusive helger.
Innan dess skötte de alla hans behov helt själva.
Men kvällar och nätter är fortfarande deras
ansvar, assistentens arbetsdag tar slut klockan
19.30.
Jonatan behöver hjälp att vändas flera gånger
per natt, plus att de ofta behöver ha extra koll på
blodsockret.
– Vi har inte sovit en hel natt på 7 år, berättar

Jan. Han och Anna tänker båda att man i habiliteringsarbetet borde inkludera föräldrarna i högre
grad än vad man idag gör.
– Föräldrarna behöver ju må bra för att orka
vara ett tillräckligt stöd för sitt barn, resonerar
de. Vi har nu en viktig kontakt med kuratorn på
habiliteringen som hjälper oss med föräldraskapet
kring Jonatan och med vår parrelation.
Anna och Jan konstaterar att det inte finns så
mycket tid och ork över för den vuxna relationen.
De saknar tid för återhämtning, och att ”bara få
vara Anna och Janne ibland”.
– Det tar på krafterna att aldrig få sova en hel
natt. Att vakna flera gånger per natt tar ut sin rätt,
och man orkar inte alltid ge barnet den stöttning
och hjälp det behöver, säger Jan.
Ingen tid över. Han berättar att kommunen har

beräknat att vändningarna tar 15 minuter per natt,
och att handläggaren därför inte tycker att något
extra stöd behövs i just deras fall.
– Jag vet inte längre hur livet ska vara, jag har
inte så mycket tid för annat, som vänner, eftersom
hela livet kretsar kring Jonatan, säger Anna.
– Jag tror att de flesta som har barn med funktionsnedsättning känner igen sig i att man tappar

bort sin identitet och att allt kretsar kring barnet,
säger Jan.
Att de fortfarande är en familj handlar mycket
om att de nu har hjälp av en assistent cirka 40
timmar i veckan. Något som även gett dem mer tid
med Jonatans lillebror Ludvig.
När Jan tänker tillbaka fattar han inte att de har
orkat under de år som de saknade assistent.
– Men man orkar så jävla mycket för Jonatans
skull. Han är en sådan glad kille, som är härlig att
vara med. Samtidigt påverkas ju annat man skulle
kunna ha orkat istället, som att träffa vänner
eller hålla på med något på fritiden.
Vad är det som gör att man ändå är nöjd med
habiliteringens insatser?
För Jans del är nöjdhetsfaktorer att känna att
de som är inblandade i Jonatans habilitering, står
på familjens sida. Att de tillsammans har en bra
dialog om Jonatan och hans behov.
– Jag förstår att vi inte kan få all tid som vi önskar till honom, men vi känner oss inte överkörda,
utan att de lyssnar på vad vi vill, säger han.
För Annas del handlar att vara nöjd om att inte
bli dumförklarad som förälder, oavsett vilka frågor
man ställer, och att aldrig bli bemött som en jobbig mamma eller pappa.
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Habilitering – samordning som kom av sig
Utredning efter utredning har under årens lopp
pekat åt samma håll. Habiliteringsinsatser
kräver särskild samordning, något som även
Riksrevisionen anser. Men fortfarande ligger
samordningsansvaret kvar hos föräldrarna.

”S

å var inte tanken från början”, berättar Otto Granberg, filosofie doktor,
som har följt utvecklingen, speciellt
inom Stockholmsregionen. Otto Granberg beskriver hur man i Stockholm på 80-talet omorganiserade habiliteringsinsatserna med psykiatrin som
förebild. ”Tanken var att alla habiliteringsinsatser
skulle utgå från en gemensam teoribas. Teamen
skulle erbjuda ett helhetskoncept och kuratorn var
tänkt att fungera som spindel i nätet”. Men ganska
snart övergick tanken om ”samordning av habilitering” till ”samordnad habilitering”, vilket Otto
Granberg menar återspeglar att den gemensamma
teoribasen aldrig byggdes upp. Och kuratorsrollen
kom aldrig att utvecklas till en habiliteringssamordnare. ”Istället verkade habiliteringsprofessionerna vid sidan av varandra och det uppstod en
stuprörsorganisation” säger Otto Granberg.
Ju fler kockar… ”Att insatserna till barnet och

familjen styrdes, och fortfarande styrs, av flera
olika lagar och förordningar som har olika huvudmän, underlättar inte samordningen och familjernas situation” fortsätter Otto Granberg. Hälso- och
sjukvårdslagen styr vårdinsatser medan Socialtjänstlagen och LSS styr bistånd och stödinsatser.
Och debatten kring samordning har snurrat runt
i både landsting, kommuner och i riksdagen. I
en riksdagsskrivelse från 2002 (2002/03:25),
konstateras att ”Om samordningen brister, skulle
föräldrarna enligt regeringen löpa risken att själva
få ansvara för att samordna insatser, något som
inte vore bra eftersom det tog föräldrarnas tid från
barnet och eventuella syskon”. En vardag som
fortfarande tio år senare, många RBU-medlemmar
kan känna igen sig i.
Riksrevisionen förespråkar samordnare. Riksrevisionen har också intresserat

sig för samordningsproblematiken. De genomförde 2011 en utredning för att undersöka om
medel som samhället fördelar till insatser för barn
och unga med funktionsnedsättning används på ett
effektivt sätt. Och även Riksrevisionen kommer
fram till att det krävs en särskild samordnare som
avlastar familjernas orimliga samordningsbörda, i
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Mycket snack och lite verkstad?
sin utredning från förra året ”Samordning av stöd
till barn och unga med funktionsnedsättning – ett
(o)lösligt problem? (RiR 2011:17).
Det vore helt enkelt samhällsekonomiskt lönsamt
att införa särskilda samordnare för familjer med
barn och unga med funktionsnedsättning. Om
föräldrarna kunde lägga mindre tid på att själva
försöka samordna insatserna kring sina barn och
om personal i kommuner och landsting kunde
avlastas dubbelarbete kring vissa insatser så skulle
resurser frigöras som väl täckte de kostnader som
dessa samordningstjänster skulle kosta, framhåller
Riksrevisionen.
Nationell guide. Förutom att särskilda sam-

ordnare införs efterlyser Riksrevisionen också en
nationell guide med övergripande information om
vilka insatser som familjer har rätt till och vilka
myndigheter som ansvarar för dessa. Handikappombudsmannen fick i uppgift 2002 att utveckla ett
sådant informationsmaterial som beskriver de insatser som finns för barn och unga med funktionsnedsättning och deras familjer. Resultatet blev en
guide (”Hitta dina rättigheter”, 2002), men som
sedan inte har uppdaterats. Riksrevisionen understryker att en sådan övergripande guide måste

uppdateras regelbundet och den ska inte ersätta
lokal information från kommuner eller landsting.
När det gäller samordningen av insatser återkommer begreppet ”normalt föräldraansvar”. Riksrevisionen konstaterar att tolkningen av vad som
anses ingå i begreppet ”normalt föräldraansvar”
är godtyckligt och efterfrågar en kunskapsöversikt
som kan vara vägledande. Denna bör inbegripa
rättsfall och domar.
Fler rekommendationer. Otto Granberg
som har kartlagt hur Stockholms län tillgodoser
behovet av habilitering i öppen vård och lyfter
också fram en rad rekommendationer inom vissa
utvecklingsområden, däribland behovet av samordning. Men han konstaterar också att bemötande
och delaktighet kan förbättras och att landstinget
borde genomföra en konsekvensutredning angående övergången i arbetssätt för sjukgymnaster, som
i Stockholms län jobbar allt mindre direkt med
barnet och familjen och allt mer konsultativt. Han
ställer också frågan om landstinget bör jobba mer
med specialisering av insatser eller om geografisk
närhet är viktigare för familjerna.
Intervjun har tidigare publicerats i Rörelse nr 3/2012.

Habiliteringen är skyldig att erbjuda familjer
med barn med funktionsnedsättning möjlighet att ha inflytande över utformningen av
habiliteringsinsatserna.

D

etta regleras bland annat i hälso- och
sjukvårdslagen. Därför har alla rätt till
habiliteringsplaneringar, möten mellan
familj och habiliteringsteam med syfte att göra en
kartläggning av vilka behov och önskemål som
personen med funktionsnedsättning och familjen
har. Den sökandes behov ska vara vägledande när
det gäller vilka insatser som ska göras.
Men av de medlemmar som svarat på RBUs
medlemsenkät, uppger hela 22% att det inte sätts
upp några mål eller någon plan tillsammans med
habiliteringen. Vilket är anmärkningsvärt med
tanke på att det är en rättighet enligt Hälso- och
Sjukvårdslagen
Och bland de 71% som i undersökningen uppger att de sätter upp mål, uttrycks ofta ett missnöje
med habiliteringsplaneringen. Kritiken handlar om
att man upplever planeringens som alltför allmän.
”Ja vi har en plan, men den är så generell att den
känns meningslös”, ”Det skulle behövas högre
målsättning och ambition och mer detaljerad plan

för insatserna”, ”Har ingen
funktion, blir bara papper”.
Många beskriver också att habiliteringsplaneringen inte upplevs genomföras för
familjens skull, utan för habiliteringen egen skull
”det känns som om den bara finns på pappret, för
syns skull”, ”det verkar mest vara en administrativ sak”, ”ja det är väl mest luftslott som sätts
upp tycker jag, för sen kör de sitt eget race ibland
ändå!”, är några röster ur undersökningen.
Trots kritiken, uppger en majoritet, 67% av
de som sätter upp habiliteringsplaner, att de följs.
Men ofta upplever föräldrar att de måste trycka på
för att planeringen ska hålla. ”Vi hinner inte ”ligga
på” i så stor utsträckning som det skulle behövts
för att det som bestämts i hab-planeringen också
genomförs under beslutad period”, ”det verkställs
efter påtryckning,
känns det som”.
Habiliteringen
behöver öka drivet för att hänga
med familjernas
behov.
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Från behandlare till konsult
Habiliteringens behandlingsarbete har förändrats genom åren. Ammi Bexelius (AB) är
sjukgymnast på habiliteringscenter Norrtull i
Stockholm och Lena Nilsson (LN) jobbar som
logoped i Uppsala. De har båda över 25 års
yrkeserfarenhet inom habiliteringen och samtalar här om habiliteringsarbete i förändring.
Hur har ditt arbete förändrats under de
30 år som du varit verksam?
AB: På flera sätt. Jag tänker att barn med funktionshinder får en bättre träning idag än tidigare.
Fokus ligger numera på barnets och ungdomens
förmåga att fungera i vardagen. Förr var barnet mer en passiv mottagare av behandling, och
målet var att göra barnets rörelser ”mer normala”.
Behandlingen dominerades av metodtänkande.
Nu handlar habilitering om att stötta barnet till
egen aktivitet. Man tänker att barnet är en aktiv
problemlösare, i den miljö som det befinner sig
i. Man tänker att det är viktigt att barnet lär sig
funktionella förmågor som att förflytta sig, kommunicera, klä sig och äta så självständigt som
möjligt. Målet är att habilitering ska ge individen
möjlighet att fungera optimalt i ett socialt sammahang genom hela livet.

LN: När jag började som logoped handlade det
främst om direkta insatser som syftade till att
ge barnet ett tal och ett språk. Idag är mitt uppdrag mer att coacha och nätverka, och att utbilda
omgivningen. Fokus ligger på kommunikation,
att barnet ska delta i aktiviteter och vara delaktig
i vardagen. Kommunikation är livsviktigt för alla
människor, och det ställer stora krav på omgivningen om barnet inte har ett fungerande tal. Vi
har idag också en mycket starkare koppling till
forskning och evidens, för att veta vad som är effektivt.
Hur fungerar övergången från barn- och
ungdomshabilitering till vuxenhabilitering,
som du ser det?
AB: Idag går ungdomarna över till vuxenhabiliteringen när de fyller 16 år. Tanken är att barnet med
hjälp av sina föräldrar då ska slussas in i vuxenhabiliteringen eftersom barnet inte uppnått myndig
ålder än. Tidigare fick barnet och ungdomen insatser av barnhabiliteringen så länge det gick i skolan, upp till 18-21 års ålder. De som är tonåringar
idag har varit med om en era där habiliteringen
har varit mer omhändertagande. Habiliteringspersonal ringde ibland upp och hörde av sig om man

Lena Nilsson och Nelly tränar. ”Fokus ligger på kommunikation, att barnet ska
delta i aktiviteter och vara delaktig i vardagen”.
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Ammi Bexelius, leg sjukgymnast
(till vänster), Lena Nilsson, leg
logoped (till höger)

inte haft kontakt på ett tag. Jag kan tänka mig att
de som idag är unga vuxna, och deras föräldrar,
upplever att de har färre kontakter med habiliteringen än när barnen var små. En stor skillnad när
det gäller vuxenhabilitering är att man själv måste
begära sina insatser. Man behöver själv formulera
ett tydligt syfte och mål med de insatser man vill
ha, och man måste höra av sig till det habiliteringscenter man tillhör. Inte alla återkopplar till
habiliteringen som unga vuxna, en del vill vänta
lite och fundera över ”Vad vill jag”?
När vi ”lämnar över” ungdomar med flerfunktionshinder gör vi det oftast personligen till
det team som berörs, men en del ungdomar med
lättare funktionsnedsättning kan säkert känna sig
övergivna och inte riktigt veta vart de ska vända
sig när de behöver stöd.
LN: Det är inte så stor skillnad. I Uppsala, där jag
arbetar, har vi en samordnad habilitering för barn,
ungdomar och vuxna. Vårt uppdrag som logopeder handlar mycket om att skapa förutsättningar
för kommunikation och att erbjuda en kommunikativ miljö för personer som har stora kommunikationssvårigheter, oavsett om det gäller en
3-åring, tonåring eller vuxen. Det har varit bra att

Lena Nilsson, Nelly Karvanen
och mamma Tanja Karvanen.

samordna från barn till vuxen, vi har fått tänka till
kring vad som är viktigt i ett långsiktigt perspektiv.
Hur ser du på tankar om att sjukgymnastens/logopedens roll gått från att vara
behandlare till konsult som undervisar andra,
som tar hand om själva träningen?
AB: Som sjukgymnast handleder man föräldrar så
att de känner trygghet i hur man kan hjälpa barnet,
leka med det, och vara tillsammas i vardagen. Vi
som arbetar med habilitering kan inte träffa barnet
varje dag. Alla runt barnet behöver ha kunskap så
att de kan stötta barnet på ett bra sätt. Kunskapen
om barnets hjälpbehov utvecklas i samarbete mellan sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, psykolog, kurator och föräldrar/nätverk. Barnens behov
varierar stort. En del med exempelvis cp-skada har
funktionsnedsättningar som knappt syns, andra har

grava funktionsnedsättning och kan inte utvecklas
så mycket motoriskt sett. Då handlar habiliteringen mer om att hitta bra lekpositioner, se till att
barnet sitter bra/står bra, och att utveckla kommunikation och samspel. Barnet behöver också
få hjälp att röra sig och må bra i sin kropp. Har
barnet stora svårigheter går det ofta på en specialförskola där daglig träning ingår i verksamheten.
LN: När jag utbildade mig tänkte jag att jag ville
jobba med barn, idag syftar utbildningen mer
till att handleda och föräldrar, lärare och andra i
barnets nätverk i hur man skapar en kommunikativ miljö för den som har det svårt med tal. Det
handlar om att skapa förutsättningar för en kommunikativ miljö, som stimulerar barnet i vardagen
under hela dess vakna tid, precis på samma sätt
som ett typiskt utvecklat barn. Att talträna ett barn
varje vecka, eller ha ett program på 30 minuters
träning varje dag räcker inte, det ger inte samma
resultat.
Hur skiljer sig målen inom barn och ungdomshabilitering kontra vuxenhabiliteringen?
AB: När det gäller barnhabilitering är planen att i
dialog med föräldrar, och andra i barnets nätverk,

fundera över vad som är nästa steg i utvecklingen,
vad är möjligt att uppnå och vad behövs i barnets
vardagsmiljö för att möjliggöra detta. Vi försöker
konkretisera tydliga mål tillsammans och jobbar
sedan i små etapper mot det målet. Under småbarnsåren ligger ofta fokus på att genom lek lära
sig motoriska förmågor, därefter flyttas fokus mer
till att handla om självständighet, samspel, kommunikation och vilka hjälpmedel som eventuellt
kan underlätta. När barnet växer (vad det gäller
sjukgymnastik) så handlar det mer om att bibehålla funktioner eller kompensera för det som inte
kan uppnås. Ungdomen blir alltmer involverad i
att sätta egna mål och ansvara för sin träning.Det
är också viktigt att försöka hjälpa till att hitta bra
fritidssysselsättningar och möjlighet att träna på
andra ställen än habiliteringen.
LN: Vi har ett övergripande mål för hela verksamheten, oavsett om det gäller barn, unga eller
vuxna: Habiliteringen ska bidra till fungerande
vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i
samhället. Våra insatser ska bidra till att personen
själv ska ha kunskap om sin funktionsnedsättning,
kunna ta tillvara sina förmågor och i en passande
miljö utveckas efter bästa förmåga.
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Specialkompetens kan inte delegeras!

I ett rättvist samhälle har bostadsort ingen betydelse

När habiliteringens specialister ägnar allt
mindre tid åt behandling, hamnar ansvaret
för att behandlingen ska utföras hos föräldrar, assistenter och barnomsorgspersonal.
Det kan gälla all typ av behandling; förflyttningsträning, kommunikationsträning, finmotorisk träning.

Men i Sverige spelar det roll var man bor för
att få habiliteringsinsatser. Det som anses
vara en självklarhet i ett landsting, räknas
inte alls som en rättighet i ett annat. Det är
inte rättvist.

M

odern forskning säger att barnet ska
vara aktivt och bör lotsas genom en inlärningssituation för att den ska vara effekti. Barnet ska uppmuntras till problemlösning,
vilket kräver specialistkunskap och pedagogisk
kompetens. Det är viktigt att den som ska guida

”Mer logopedresurser! Det
funkar inte att få två A4-sidor
hemskickade, så löser sig allt.”
barnet kan fånga stundens möjligheter, och uppmuntra eller ifrågasätta vid rätt tillfälle. En uppgift
som RBU anser, inte kan delegeras föräldrar eller
personal, som saknar specialistkompetens.

H

jälpmedelsinstitutet visar till exempel i
sin kartläggning ”Hjälpmedel på lika
villkor – kartläggning av landstingens
och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel”

”Vår habilitering säger nej till
förslag, som andra habiliteringar
har fixat till barn med samma
diagnos?!”
att det finns stora regionala skillnader i villkor för
att få hjälpmedel . För ett av de två typfall som
granskades blev slutsatsen att egenavgiften för
personen med funktionsnedsättning kunde variera
mellan 0 kronor till 25 000 kronor, beroende på i
vilket landsting personen bor.
Habiliteringarnas resurser och arbetsfördelning

skiljer sig också mellan regioner, vilket framgår
av Nysams nyckeltalsrapport för 2011 för habilitering. I Jönköping till exempel, har en heltidsanställd i genomsnitt behandlingsansvar för 35
brukare, medan samma siffra för Kalmar är 20
brukare. Antal upprättade habiliteringsplaner per
habiliteringspersonal under 2011 var drygt 20 i
Uppsala, medan det i Södermanland upprättades i
genomsnitt 2,9 habiliteringsplaner. Stockholm tar
emot i särklass flest antal nya remisser per årsarbetare, 18 stycken. I Västerbotten är den siffran 2,6.
Denna typ
av regionala
olikheter mellan
regioner skapar
orättvisa. Och
spontana kommentarer
i RBUs undersökning vittnar
om hur familjer
har upplevt
resursbrist och
skillnader mellan landsting.
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I RBUs medlemsundersökning ställdes ingen direkt fråga kring psykisk hälsa, men flera spontana kommentarer vittnar om vikten av gruppverksamhet, samtalskontakter och behovet av att
vara delaktig i samhället:

Utredningar tränger undan resurser
– De senaste åren har det blivit alltmer psykiatri inom habiliteringen. Något som vi inte
är duktiga på. Det har blivit ett problem att
man blandar ihop specialisthabilitering och
psykiatri, menar Lena Dahlman, ordförande
för Föreningen Sveriges Habiliteringschefer.

L

ena Dahlman tycker sig se en högre belastning på psykologer inom de specilisthabiliteringar som har som uppdrag att utreda för
Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar, NPF;
som adhd*, add*, och autismspektrumdiagnoser.
– De röster jag hör från de landsting som har
utredningsuppdraget säger att en för stor del av
resurserna går till detta, och att det leder till en
utträngning av de målgrupper som tidigare var de
stora grupperna, det vill säga utvecklingsstörning
och rörelsehinder, säger Lena Dahlman.
Hon ser det som en ”oerhört viktig fråga” att
tydliggöra vad som är specialisthabilitering och
vad som är specialistpsykiatri.
– Inom habiliteringen är vi duktiga på rörelsehinder och utvecklingsstörning, men inte på
psykiatri. Vid NPF, kan det finns samsjuklighet,
till exempel är det inte ovanligt med depressioner.
Den kunskapen finns inom specialistpsykiatrin

och inte inom habiliteringen, enligt Lena Dahlman.
Habiliteringscheferna menar nu att barn och
unga med NPF har en självklar rätt att få den specialistvård de behöver, precis som man får specialisthjälp vid en ryggmärgsskada.
– Men frågor som handlar om funktionsnedsattas hälsa och livsvillkor sällan kommer upp på
vårdagendan. Annat går före, som att förebygga
hjärtinfarkter. Den politiska viljan verkar saknas,
konstaterar Lena Dahlman.
* ADHD; attention deficit hyperactivity disorde
ADD; attention deficit disorder

I Folkhälsoinstitutets kartläggning * över psykisk hälsa hos barn och unga, framkommer att barn
med funktionsnedsättning skattar sin hälsa sämre än jämnåriga utan funktionsnedsättning. De
upplever oftare psykisk ohälsa och fler stressrelaterade symptom i sin vardag är unga utan funktionsnedsättning. Dessutom löper de fyra gånger så
stor risk att utsättas för mobbing än andra unga. Unga
med funktionsnedsättning motionerar även mindre än
sina jämnåriga kamrater.
RBU vill att riktlinjer för förebyggande av psykisk
ohälsa hos personer med funktionsnedsättning utreds och fastställs.

70% har kontakt med
psykolog mindre än en
gång om året
* Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning. Statens folkhälsoinstitut. 2011. ISBN: 978-91-7257-840-1.
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Lena Dahlman,
ordförande i Föreningen
Sveriges Habiliteringschefer

Psykisk hälsa – en fråga om sammanhang
– Vi vet sedan tidigare att om man har något
i sin tillvaro som försvårar vardagen, som en
funktionsnedsättning, är man alltid utsatt för
risken för psykisk ohälsa, säger Lena Dahlman, ordförande för Föreningen Sveriges
Habiliteringschefer, angående Folkhälsoinsitutets rapport.

L

ena Dahlmans uppfattning är att begreppet psykisk ohälsa blandas samman med
psykisk sjukdom, vilket hon tycker är
olyckligt.
– Då förlorar man ju fokus på riskgrupper för
psykisk ohälsa, till exempel barn och unga med en
funktionsnedsättning, förklarar hon.
Psykisk ohälsa kan vi alla drabbas av. Om vi
har en bra omgivning och ett socialt sammanhang
kan vi oftast hantera att ibland må dåligt i själen.
Ofta hänger dessa nedåtperioder samman med
situationer och brytningspunkter i livet som innebär en utmaning, eller en förändring som innebär
att något nytt tar vid. Det kan vara att börja förskolan och skolan, söka sin identitet som tonåring,
vuxenblivandet med tankar som ”Kommer jag
att kunna få ett jobb”. ”Kommer jag att klara mig
själv” och ”Hur blir det när jag flyttar hemifrån.

Inför dessa stora ”språng” i utvecklingen behöver
barnet och den unga verktyg för att kunna hantera
sin nya vardag.
Det är även vanligt att må dåligt när man kommer upp i en ålder där man förstår att man är annorlunda jämfört med andra barn. Att ”Jag är jag,
och så här blev det för mig”.
Den här kunskapen har man inom habiliteringen
tagit fasta på i sitt arbete för psykisk hälsa hos
barn och unga med funktionsnedsättning, och
deras familjer.
– Det handlar om att på bästa sätt förbereda
barnet på den förändring som är på gång. Den som
är förberedd på att hantera förändringar, har större
chans att må bättre. Plus att de som står barnet
eller ungdomen nära behöver förberedas så att
de förstår varför det kanske är lite extra svårt för
barnet i vissa perioder, och kan ge det stöd som
behövs, förklarar Lena Dahlman.
Delaktighet bidrar till välmående, liksom att
känna tillhörighet och gemenskap med andra.
Lena Dahlman tänker att det inte är lika lätt att
vara delaktig i olika aktiviteter, och i umgänget
med jämnåriga, för barn och unga med en funktionsnedsättning, och att det i sin tur kan bidra till
psykisk ohälsa.

– Inom habiliteringen satsar vi därför mycket
på gruppverksamhet där barn och unga med
funktionsnedsättning kan träffas, något som kan
vara lyckosamt ur kamratsynpunkt. Där kan barnet
hitta någon på samma nivå att prata med, som förstår, så att det slipper känna sig ensamt om att ha
en funktionsnedsättning. Att vara ensam om något
är en svår känsla, beskriver Lena Dahlman.
Det är inte bara värdefullt för barnet självt att
ha kompisar. Även föräldrarna mår bra av att barnet har någon att umgås med på fritiden.
– Det är varje förälders farhåga att barnet ska
bli ensamt. Genom att förmedla olika strategier
kan vi inom habiliteringen hjälpa till att bidra till
en känsla av sammanhang och samhörighet, säger
Lena Dahlman.
Det behöver inte vara något omfattande arrangemang. Att lära sig köra rullstol ger tillfälle
att träffa andra barn och unga i liknande situation.
Plus att träningen då blir till något lustfyllt och
roligt.
– Vi får mer och mer bevis för att det är så
oerhört viktigt att alla i familjen ingår i habiliteringsarbetet. Ju bättre tillvaron är för de som ingår
i familjen, desto bättre förutsättningar finns för att
barnet med funktionsnedsättning inte ska drabbas

av psykisk ohälsa. Därför är stöd till föräldrar och
syskon något vi behöver fortsätta att utveckla och
förstärka, säger Lena Dahlman.
Hon och hennes kolleger upplever att arbetssituationen inom habiliteringsarbetet har hårdnat.
Att alla som arbetar inom hälso- och sjukvården
arbetar under tuffare ekonomiska förhållanden,
samtidigt som allt fler behöver hälso- och sjukvårdens insatser.
– Det blir en intern konkurrens om resurser
inom landstingen där habilitering har svårt att
hävda sig, menar Lena Dahlman. Det finns också
bra saker som hänt, påpekar hon.
– Vi arbetar smartare än tidigare, mer strukturerat, och använder oss av metoder som det finns
bevis för är verksamma. Vi gör mer rätt nu, men
har inte samma tid för barnen och deras föräldrar
och syskon som vi hade tidigare.
Tankar om psykisk hälsa och ohälsa har alltid
funnits inom habiliteringsarbetet, men det ligger
mycket mera fokus på psykiska hälsa idag, berättar hon vidare:
– Psykisk hälsa är något som har kommit in
i habiliteringsarbetet mycket mer de senaste tio
åren. Förr låg fokus mer på barnets, ungdomens
eller den vuxnes funktionsnedsättning.
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Spontana kommentarer
från medlemmar:

Svår övergång ger känsla av svek
Många av RBU:s medlemmar är missnöjda
med övergången mellan barn- och ungdomshabiliteringen och vuxenhabiliteringen.
Det handlar om en känsla av att bli övergiven av samhället. Att den hjälpsökande
vet inte var hon eller han ska vända sig. Att
ingen planering för habilitering görs. Att
ingen träning ges med automatik.
– Man måste själv vara aktiv och fråga,
annars blir man utan hjälp och stöd som
situationen ser ut idag, konstaterar Henrik
Öhrn, som har en cp-skada, och är rullstolsburen.

N

är Henrik, som är 40 år och bor i Stockholm, gick i skolan ingick sjukgymnastik,
logoped och arbetsterapeut i hans schema. Som vuxen får han till stor del träna på egen
hand tillsammans med en assistent.
Åtta veckor per år får han hjälp av en personlig
tränare som kan hjälpa till att stretcha lederna på
rätt sätt.
– Utan sjukgymnastik blir jag väldigt stel i
lederna, konstaterar Henrik.
Henrik efterlyser ett informationsmöte innan
man går från Barn- och ungdomshabiliteringen till

vuxenhabiliteringen,
så att man
vet hur man
kan gå vidare när det
automatiska
stödet från
samhället
fasas ut. En
tanke han
har är att
Henrik Öhrn, medlem i RBU
denna informationen borde samlas i en broschyr.
Han önskar sig även mer sjukgymnastik och
arbetsterapi.
– Sjukgymnastik och arbetsterapi påverkar min
livskvalitet postivt, säger Henrik som upplever
stor skillnad i välbefinnande när han får regelbunden träning.
Bland annat blir hans leder mycket mjukare av
träning och spasticiteten, som kan vara jobbig för
Henrik, minskar.
En ojämn kamp. Henrik

är inte ensam om att
som vuxen sakna det stöd som samhället med

Statistik: 53% tycker inte att habiliteringen har
stöttat barnet att utvecklas till självständig vuxen
och föreberett henne/honom för vuxenlivet.
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Tycker du att habiliteringsinsatserna har förändrats sedan du/ditt barn blivit
vuxen och inte längre får insatser från barn- och ungdomshabiliteringen?

Ja, förändringen är till
det bättre. Jag/vi är mycket
mer nöjda nu

automatik gav honom under barn- och ungdomsåren.
Anna är mamma till en vuxen ung man, vi
kan kalla honom Erik, som hon beskriver som
”flerhandikappad”. Erik är 27 år.
I 8 år har mamma Anna fört en ojämn kamp
mot landstinget där de bor, Gävle, om Eriks
habilitering som vuxen.
– Erik har stort behov av sjukgymnast,
arbetsterapeut och logoped, men kommunen
hänvisar till primärvården, det vill säga vårdcentral eller husläkare, som i sin tur inte gör
vad de ska, anser Anna.
Hon har åberopat Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, men
hittills inte fått gehör. Om hon vågade skulle
hon flytta. Men säger att Eriks hälsa är så skör
att han inte skulle klara av en flytt.
– Erik har epilepsi och är väldigt känslig
för förändringar. Han har varit dålig hela vintern och legat mycket på sjukhus.
Medan Erik tidigare haft sjukgymnastik 1-2
gånger i veckan, får han den nu bara en gång
per år. Sedan är det tänkt att Eriks assistenter
ska hjälpa till med sjukgymnastiken.

– De vägrar eftersom de inte har utbildning
att göra det. Dessutom är Erik skör i kroppen
eftersom han behandlas med kortison, vilket
försvårar behandlingen, förklarar mamma
Anna.
Eriks skörhet i kombination med att outbildad personal tar hand om hans träning har
fått konsekvenser. Två gånger har det varit
incidenter med misstänkta benbrott på grund
av felaktiga böjningar när assistenterna har
försökt att träna med honom, berättar Anna.
(Anna och Erik vill vara anonyma och heter i
själva verket något annat.)
FRUSTRATION. Marina

Norén i Nyköping är
mamma till Kim, 24 år, som föddes med en
hjärnmissbildning, har högersidig förlamning,
utvecklingsförsening och atypisk autism.
– Det behövs en tidig samordning av insatser för ungdomar med funktionsnedsättning
som är på väg ut i vuxenlivet. Barnen blir ju
inte av med sina funktionsnedsättning, och
kommunen vet om att de här personerna finns,
säger Marina. Hennes erfarenhet av övergången är att insatserna upphör från en dag till en

Ja, förändringen är till
det bättre, men skillnaderna
är inte så stora
Ja, förändringen är till
det sämre, men skillnaderna
är inte så stora
Ja, förändringen är till
det sämre. Jag/vi är mycket
mindre nöjda nu,
Nej, jag/vi upplever
inte att det är
några skillnader,

annan. Som barn och ungdom fick hennes Kim
träning hos sjukgymnasten 1-2 gånger i veckan,
som vuxen tog det 9 månader innan de lyckades få till ett besök.
Hon tror att hon delar sin frustration med
många andra föräldrar till barn med funktionsnesättning
Kim var 18 år när han gick över till vuxenhabiliteringen.
– Så länge det vuxna barnet bor hemma
så finns inga resurser, barnet hör inte längre
hemma någonstans i samhället. Föräldra-

ansvaret är stort. Men när barnet flyttar hemifrån övergår ansvaret till kommunen, och får
då tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast, men kanske inte lika ofta som tidigare,
beskriver Marina.
Hon menar att alla som arbetar med habilitering är medvetna om hur det ser ut, men att
frågan aldrig hamnar på rätt ställe i landstinget. Marina hoppas att det nu är dags för någon
ansvarig att ta tag i frågan så att unga vuxna
med funktionsnedsättning inte blir utan stöd
och resurser.
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Ansvarstagande syskon behöver stöd
Isabella 12 år, är storasyster till Vincent 8 år
och Lovisa 3 år.
– När min lillebror Vincent föddes fick han
syrebrist i hjärnan, berättar Isabella.
För en tid sedan deltog hon i syskonträffar
som habiliteringen i Göteborg bjöd in till.
– Att träffa andra som har syskon med
funktionsnedsättning och få höra hur de har
det i sin vardag var kul. De förstår hur det är.
För dem behöver man inte förklara som man
får göra för andra kompisar, säger Isabella.

A

tt syskonstödet nu är slut, tycker Isabella
är synd. Hon känner igen sig i forskning
som säger att det finns ett behov av att
prata med andra, i samma situation, när man har
ett syskon med funktionsnedsättning.
– När jag var mindre fick jag kanske inte lika
mycket uppmärksamhet från mina föräldrar, som
jag får nu när Vincent har en assistent, funderar
Isabella.
Och hon är ganska ensam i sin kompisgrupp
om att känna till vad begreppet habilitering innebär.
–Jag fick tidigt lära mig att man gör saker för
att min bror ska må bra, förklarar Isabella.

Det är vanligt att syskon till barn med funktionsnedsättning känner skuld över det som hänt. Men
Isabella känner inte igen sig i detta:
– Vi pratar öppet om vad som hände hemma
hos oss, och om Vincents svårigheter, det är inget
skämsigt eller konstigt. Jag har aldrig känt att det
var mitt fel. Det som hände, hände, säger Isabella.
Hon tycker precis som sina kompisar att det är
synd att Vincent inte får vara som andra barn.
Nätverket glöms bort. – Även syskon kan
behöva stöd från habiliteringen. Isabella gick
på alla syskonträffar, det var 5 eller 6 under en
termin. Sedan var det huxflux slut, det blev inget
mer, inte ens en återträff, berättar Isabellas mamma Maria G Andersson. Hennes uppfattning är att
habiliteringen inte gör så mycket för att ge syskon
och övriga familjen stöd.
– Jag upplever det som att de främst fokuserar
på barnet med en funktionsnedsättning och glömmer
bort nätverket runt omkring barnet, säger Maria.
Hennes familj träffar andra familjer i liknande
situationer främst genom de aktiviteter som RBU
ordnar, som läger, beskriver Maria.
SYSKONSTÖD SAKNAS. Små barn vars syskon

Lovisa, Vincent, Isabella med hunden Nellie
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I november 2011 anordnade RBU en konferens för syskon. Deltagarna formulerade
många viktiga tankar till föräldrar som
publicerades i Rörelse nr 6, 2012, de återges i urval här:

har en funktionsnedsättning känner tidigt att det är
något speciellt med syskonet. De har behov av att
prata om känslor och upplevelser på sitt eget vis
och i första hand med sin familj.
– Barn har även glädje av att få träffa andra
barn med liknande erfarenheter. Det kan göra att
man känner sig mindre ensam om sin situation, säger Christina Renlund, legitimerad psykolog som
arbetar i ett syskonprojekt och med familjer där ett
av barnen har en svår sjukdom eller funktionsnedsättning. Som hon ser det, är det viktigt att även
syskon får professionellt stöd:
– Syskon till barn med funktionsnedsättning eller svår sjukdom behöver bli en prioriterad grupp,
så att de kan få det stöd de behöver. Habiliteringen
behöver få resurser för att kunna ge lämpligt syskonstöd, menar Christina Renlund.

”Barn har även glädje av att få
träffa andra barn med liknande
erfarenheter. ”
Målet med stödet är bland annat att vägleda syskonet så att det kan förstå sig självt och sin situation

Christina Renlund, psykolog och psykoterapeut och specialist
i klinisk psykologi med mångårig erfarenhet av behandling och
stöd till barn med funktionsnedsättning och deras familjer.

bättre. Om samtalen och stödet uteblir kan barnet
istället skapa sig egna föreställningar och förklaringar till det som hänt och känna skuld och att
”Det är mitt fel”.
–Att samtala med barn om syskonsituationen
handlar i första hand om att lyssna till vad barnet
vill berätta. Det handlar även om att hjälpa barnet
att berätta om hur det är att vara syster eller bror,
och att prata om sina tankar och känslor – om

det som är roligt och som man blir glad av – om
det som är svårt, och om det är något som barnet
undrar över, förklarar Christina Renlund.
Hon tänker att det här är en fråga om delaktighet för den som är bror eller syster till ett barn
med en funktionsnedsättning, och att delaktighet i
sin tur är viktigt för självkänslan och den psykiska
hälsan.
– Man behöver kunna prata om det som hänt
inom familjen och få gemensamma berättelser om
sjukdomen/funktionsnedsättningen. Något som i
sin tur ger en grund för fler samtal och en förbättrad kommunikation inom familjen.
Enligt Christina Renlund kan habiliteringen
idag inte erbjuda syskonstöd i den omfattning som
barn och familjer behöver.
– Stödet behöver förstärkas och utökas. Det
behövs också ökad kunskap om hur syskon tänker
om sin speciella syskonsituation i olika åldrar och
hur de uppfattar olika funktionsnedsättningar. Vi
behöver veta mer om vilka olika teman som är
viktiga i olika åldrar och ge syskon hjälp både
med kunskap och handlingsstrategier, konstaterar
Christina Renlund.

Från oss syskon till er föräldrar:
Prata med syskonen grundligt och djupt från
början, så att man vänjer sig.
Håll inte för mycket hemligt för att skydda oss.
Man blir bara irriterad om man inte får veta
Prata och berätta, även efter sjukhusvistelser
med våra syskon. Vi vill veta och vara delaktiga,
inte vara utanför
Ge oss tid, kanske med båda föräldrarna
Om ni frågar hur vi mår, hur det är och vi svarar
”Bra”, ställ följdfrågor och återkom flera gånger
Visa oss tydlig kärlek, kanske ibland övertydligt.
Vi behöver känna oss som huvudpersoner
ibland
Ge oss redskap att bemöta reaktioner från
andra och verktyg för när man skäms
Var rättvis och visa lika mycket kärlek till dina
barn och var tydlig med rättvisan
Prata tidigt om framtiden. Det är bättra att det
sägs öppet så det inte skapar fantasier hos
oss
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Kvalitetsområde/fråga
I vilken utsträckning har de personer på habiliteringen som
arbetat med dig/ditt barn under de senaste 12 månaderna...

Familjer saknar information
En del av RBUs medlemsenkät bestod av
ett bedömningsformulär för utvärdering av
vårdprocesser (The Measure of Processes
of Care, MPOC), som också används av ett
flertal habiliteringar i Sverige.

D

et består av ett 20-tal frågor. Varje fråga
inleds med ”I vilken utsträckning har de
personer på habiliteringen som arbetat
med dig/ditt barn under de senaste 12 månaderna... ” därefter följer ett påstående som ska
besvaras enligt en 7-gradig skala.

7.
6
5.
4.
3.
2.
1.
0.

I mycket stor utsträckningI stor utsträckning
I stor utsträckning
I ganska stor utsträckning
I viss utsträckning
I liten utsträckning
I mycket liten utsträckning
Inte alls
Ej aktuellt

Medelvärde för varje kvalitetsområde och för
varje delfråga redovisas nedan.
Det finns inga vedertagna riktlinjer för vad som

kan betraktas som ett godkänt resultat, men habiliteringen i t ex Dalarna har bestämt att där betraktas 4,5 som ”godkänt”. Med den bedömningsmallen får endast ett av de sex områdena, Respektfullt
och stödjande bemötande (4,5), betyget ”godkänt”
i RBUs undersökning.
Möjligheten att få riktad information om funktionsnedsättning, att syskon och andra anhöriga
bjuds in till informationsträffar och möten med
andra i liknande situation, framstår som eftersatta
områden. Liksom möjligheten att få skriftlig information. Det område som får lägst medelbetyg är
Kunskap (2,7).

Medelvärde

Stärkande samarbete			

3,5

... låtit dig välja typ av information och när du vill ha information?		

3,4

... på ett uttömmande sätt redogjort för olika behandlingsalternativ?		

3,2

... givit dig möjlighet att fatta beslut om behandling?		

3,9

Generell information		

3,0

... informerat om vilka tjänster som habiliteringen, kommunen, försäkringskassan m fl kan erbjuda dig?		

3,2

... haft information tillgänglig om ditt/ditt barns funktionsnedsättning (t ex om orsaker, förlopp, framtidsutsikter)?		

3,0

... gjort det möjligt för hela familjen att erhålla information?		

3,4

... haft information tillgänglig för dig i form av broschyrer, filmer, böcker eller webbaserad information?		

2,8

... givit dig råd om hur du kan söka information eller komma i kontakt med andra föräldrar (t ex föräldraorganisationer som RBU, FUB, FA)?		

2,8

Specifik information			

3,2

... givit dig skriftlig information om vad ditt barn gör vid behandlingstillfällena?		

2,7			

... erbjudit dig skriftlig information om dina/ditt barns framsteg?		

2,7

... berättat om resultaten från olika bedömningar (t ex psykologiska, pedagogiska och motoriska)?		

4,2

Samordnad och allsidig information		

4,3

... allsidigt sett till dig/ditt barns behov, inte bara fysiska utan också känslomässiga och sociala?		

3,7

... sett till att åtminstone en av teammedlemmarna är någon som arbetar med dig och din familj under lång tid?		

4,5

... gemensamt planerat ditt/barnets habilitering så att alla kunnat arbeta mot samma mål?		

4,4

... givit sinsemellan överensstämmande uppgifter om ditt barn?		

4,9

Respektfullt och stödjande bemötande		

4,5

... hjälpt dig att känna dig som en bra förälder?		

3,7

... bidragit till att skapa en stödjande atmosfär snarare än att bara ge information?		

3,8

... erbjudit dig tillräckligt med tid att prata så att du inte behövt känna dig stressad?		

4,6		

... bemött dig som en jämbördig snarare än som ”bara” en förälder till ett barn med funktionsnedsättning?		

5,1

... bemött dig som en individ snarare än som en ”typisk förälder till ett barn med funktionsnedsättning”?		

5,1

Kunskap			

2,7

... givit dig/ditt barn möjlighet att få riktad information om ditt/sitt funktionsnedsättning?		

3,0

... erbjudit andra anhöriga, t ex mor- och farföräldrar, riktade utbildningstillfällen om funktionsnedsättningen?		

2,4

... givit dig/ditt barn möjlighet att träffa andra barn eller ungdomar med liknande funktionsnedsättningar?		

3,1

... givit syskon möjlighet att träffa andra syskon i liknande situation?		

2,6
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Anna Ullenhag,
doktorand.

Delaktighet – en attitydfråga
–Vi behöver bli duktigare på att fråga barn
som har en funktionsnedsättning vad de
vill, och vad de tycker är roligt, menar Anna
Ullenhag, doktorand, som studerat delaktighet i fritidsaktiviteter.
Hon tänker att det viktigaste måttet på
delaktighet är hur rolig barnet tycker att en
aktivitet är, inte antalet aktiviteter eller hur
ofta barnet utför dem.

G

enom att vara delaktig i olika fritidsaktiviteter ges barnet möjlighet till kamratskap. Det får chans att utveckla olika
motoriska och sociala färdigheter, samt möjlighet att utveckla personliga intressen. Att få vara
delaktig i fritidsaktiviteter ger även en känsla av
tillhörighet och ökad livstillfredsställelse, förklarar Anna Ullenhag, legitimerad sjukgymnast och
doktorand vid Nationella forskarskolan i vård och
omsorg vid Karolinska Institutet.
Även om vi har kommit en bit på väg med delaktighet finns mer att göra till exempel avseende
habiliteringsplaner, menar hon.
– I dag pratar man mycket om att delaktighet
handlar om att själv kunna bestämma vad man
vill göra, om eget inflytande. Vi behöver lyfta

fram och lyssna på barnets egna önskemål, och
sedan jobba med insatser som sjukgymnastik och
träning av andra funktioner, kring det barnet självt
uttryckt att det vill göra. Om barnet vill chatta
eller lägga upp en hemsida ska man kanske inte
döma ut det som en mindre lämplig aktivitet, utan
försöka få in funktionell träning som exempelvis
gångträning i anslutning till datortiden, föreslår
hon.
Hon tänker att det finns mycket att göra för
att förbättra delaktigheten. Det kan handla om
praktiska lösningar, som att se till att rummet eller
lokalen är tillgänglig för alla, att inventera vilka
kommunala fritidsaktiviteter som finns tillgängliga för barn med funktionsnedsättningar och ge
information om dessa. Och inom de områden där
fritidsutbudet är begränsat för barn med funktionsnedsättning bör man sträva efter att utöka detta,
föreslår Anna Ullenhag.
– Det är även viktigt att arbeta med omgivningens attityder kring funktionsnedsättningar, för att
öka förståelsen och reducera eventuella fördomar
kring funktionsnedsättningar, säger hon.
Vad kan då hinder för delaktighet på fritiden innebära för barnet?
– Om jag bara spekulerar, så tror jag att det

framför allt kan ha en negativ påverkan på det
sociala området, främst för lite äldre barn/ungdomar som vill vara lite mer oberoende av sina
föräldrar. Har man en fysisk funktionsnedsättning,
där man är beroende av arrangerade transporter
för att förflytta sig, är det svårare att göra spontana
aktiviteter, som att följa med kompisar ner på stan
och ta en fika, funderar Anna Ullenhag.
Medan kommunikativa svårigheter eller beteendeproblem kan medföra att det är svårare att
följa den ”sociala normen”, bli accepterad och
knyta vänskapliga kontakter. Fast barnet/ungdomen så gärna vill tillhöra och få vara med:
– Studier visar att ungdomar med funktionsnedsättning uttrycker en önskan att få göra fler
fritidsaktiviteter tillsammans med kompisar och
att de saknar en bästa vän att göra dessa med,
säger Anna Ullenhag.
DATORN GER NYA MÖJLIGHETER. Barn som

målinriktade och fokuserade mår troligtvis bättre
än andra barn. Men det är det inte så vanligt med
habiliteringsmål som handlar om just engagemang. Oftare handlar det om att barnet ska lära
sig olika färdigheter och om att utvärdera vad hon
eller han klarar av, enligt Mats Granlund, profes-

sor i handikappvetenskap vid Hälsohögskolan i
Jönköping.
Som han ser det, är engagemang och delaktighet ett ”vardagsgöra”. En del går att mäta, som
om barnet samspelar med resten av familjen, har
något intresse att lägga fokus och energi på, pratar
med andra barn, gör saker med kompisar.
Man behöver inte alltid behöver träffas ”på
riktigt” för att känna att man är delaktig och
engagerad. Till exempel ger datorer möjlighet till
social interaktion, lek och spel, kommunikation,
informations- och kunskapsinhämtning.
Vuxenvärlden kan tänka att det inte är lika hög
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Mats Granlund,
professor i handikappvetenskap, Jönköping.

kvalitet på att hänga vid datorn som andra aktivikter av typen gå och simma eller spontan lek,
men för barnet självt kan det här vara en värdefull
sysselsättning.
– Sociala forum, och att spela datorspel online
med andra på internet, har öppnat nya möjligheter.
På nätet har en funktionsnedsättning inte samma
betydelse som i verkliga livet, så länge man har
förmåga till initiativ och samspel. På nätet är man
inte ”en person med en funktionsnedsättning”. Här
har barn med funktionsnedsättning lika stora möjligheter och kan vara delaktiga i samma utsträckning som andra barn, säger Mats Granlund.
Det finns fler sätt att stimulera till mer kontakt
med jämnåriga för barn med funktionsnedsättning.
En viktig fråga är hur vi vuxna kan hjälpa barn
in i lek och göra oss ”osynliga” när leken kommit
igång, så att vi inte stör med vår närvaro.
– En personlig assistent kan vara till hjälp för
delaktighet beroende på hur hon eller han arbetar.
En bra assistent försöker underlätta för barnet och
finns med som ett stöd i bakgrunden. Och gör sig
överflödig och drar sig undan när exempelvis en
legolek kommit igång, beskriver Mats Granlund.
Om assistenten däremot agerar lekkamrat åt
barnet, så att det ska slippa vara ensamt, kan hon/

han bli ett hinder för delaktighet. Den vuxna fyller
då den roll som jämnåriga skulle ha haft. Barnet
självt behöver inte anstränga sig och klasskamraterna tänker att kompisen är upptagen med sin
assistent.
Barnet vänjer sig vid vuxet sällskap och kan
känna att ”Det här är jag bra på”, och därför välja
vuxenalternativet framför att umgås med jämnåriga.
– Vi behöver vara medvetna om, att när ett
barn tillbringar mer tid med vuxna än kompisar
i samma ålder, så har det betydelse för vilka färdigheter som barnet utvecklar, och inte, förklarar
Mats Granlund.
Till viss del kan man lagstifta fram delaktighet. Till exempel genom tillgång till ramper som
förbättrar framkomligheten för den som är rullstolsburen, så att rörelsehindrade barn inte ställs
utanför leken om de behöver ta en annan väg ut
till skolgården, och därför kommer ut när leken
börjat och de olika rollerna redan är tagna.
– Däremot kan man inte lagstifta om omgivningens bemötande, förutom mot kränkningar och
diskriminering. Man kan till exempel inte tvinga
barn att leka med varandra, konstaterar Mats
Granlund.
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Meningsfull fritid – inte för alla?
Trine Nyberg, mamma till Hilda 8 år som är
gravt funktionsnedsatt, anser att barn med
funktionsnedsättning diskrimineras eftersom
tillgången på fritidshjälpmedel är så liten.
– Landstingspolitikerna pratar om en
ansvarsfull budget. Och där vi bor, i Kalmar
län, finns heller ingen depå där man kan låna
eller hyra fritidshjälpmedel, som det finns på
andra håll i landet, säger Trine.

T

rine berättar att möjligheten för hennes
dotter att komma ut och göra saker som
är självklara för andra barn, som att cykla,
är begränsad.
– Hilda har tillgång till en rullstolscykel på sitt
korttidsboende en helg i månaden, vi skulle gärna
vilja ha en hemma också. Men den klassas som ett
fritidshjälpmedel och landstinget har sagt nej till
vår ansökan om att få en.
Att själva köpa en skulle kosta cirka 60 000
kronor, berättar Trine. Hon och maken Magnus
lämnade för ett år sedan in ett medborgarförslag,
om att landstinget bör inrätta en pool där man köper in bassortiment av fritidshjälpmedel och som
går hyra via habilititeringen.
– Det är ju genom lek som man lär sig, säger

Trine.
Hon vill lyfta fram Kronobergs län, som hon
säger har gjort ett försök med Fritt val där familjer
som har barn med funktionsnedsättning får pengar
att själva använda till fritidshjälpmedel.
– Föräldrarna vet bäst vad barnet behöver,
anser Trine.
Hennes erfarenhet är att många fritidshjälpmedel (och även andra hjälpmedel) är anpassade
för vuxna och sällan för barn, och att de få fritidshjälpmedel som erbjuds inte matchar behovet som
finns hos barnen.
Lyhördhet efterfrågas. Trine efterlyser nu

en bättre dialog angående vilka fritidshjälpmedel
som behöver köpas in.
Trine Nyberg är inte ensam om sina tankar.
– De fritidshjälpmedel som erbjuds barn med
funktionsnedsättning är inte ändamålsenliga, anser
Lars Björk, pappa till Nisse, 10 år.
Hans önskan är att habiliteringen ska lägga
större fokus på fritidshjälpmedel.
– De som finns är konstruerade för inomhusbruk och handlar inte om barnets vilja och behov
av spring och lek, menar han.
Nisses mamma, Ingrid Björk, instämmer. På
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Nils Björk,
racerunnerentusiast

verandan står Nisses Race-runner, som är ett
springhjälpmedel. Man kan även beskriva den
som en trehjulig pedallös cykel som man springer
igång utan att behöva använda så mycket kraft.
Familjen har haft turen att få låna en Race-runner
från den klubb som Nisse är medlem i. Pappa Lars
visar ett kort på Nisse när han tävlar på sin Racerunner. Ögonen strålar av glädje. Man ser att det
är full fart framåt som gäller.
– Jag tror det handlar om en känsla av frihet,
säger mamma Ingrid.
Både hon och Lars tror att fler barn skulle ha
glädje av den här pedallösa cykeln.
– Men Race-runner finns inte som fritidshjälpmedel i Stockholm, där vi bor, berättar Ingrid och
Lars.
TYDLIG BRIST. Det finns viktiga frågor att ställa

avseende fritidshjälpmedel, anser de. Som hur
tillgången på fritidshjälpmedel ser ut, vad som
erbjuds, vem som bestämmer vad som ska handlas
upp, kontra vad varje enskilt barn med funktionsnedsättning behöver för att ha en meningsfull
fritid.
– Habiliteringen är duktiga på att prova ut rullstol och bra arbetsstol i skolan, medan utbudet av

fritidshjälpmedel är fantasilöst, tycker Lars.
Han anser att tankesättet är ”fyrkantigt” när det
gäller fritidshjälpmedel. Att största fokus läggs på
att få skolan att fungera. Lars efterlyser smarta,
individuella lösningar även på fritiden.
– De fritidshjälpmedel vi blivit erbjudna handlar om grundläggande behov, som att kunna flytta
sig från punkt a till punkt b. Hjälpmedlen är stora
och otympliga, till exempel väger Nisses gåstol
nästan 25 kilo. Den är för tung för honom att ta
sig uppför en backe med. Hjulen är som skottkärrehjul plus att det finns reglar i vägen som hindrar
Nisse från att sparka en fotboll eller plocka vinbär
hemma i trädgården, beskriver Ingrid och Lars.
Som Ingrid ser det läggs det mesta av ansvaret för
att hitta fritidslösningar, på föräldrarna.
– Det är i princip aldrig någon från habiliteringen som frågat Nisse om vad han har för intressen,
säger hon.
Bristen på passande fritidshjälpmedel blev
tydlig redan när Nisse var liten.
– Vi försökte hitta en stol som Nisse kunde ha
att sitta i, i sandlådan, han behöver stöd för att
kunna sitta. Men eftersom vi inte hittade någon,
blev det ingen lek i sandlådan för Nisses del, berättar Ingrid.

Annat som de fått göra avkall på är promenader
i skog och mark, eftersom rullstolen är för tung
för att lyfta över grenar och andra hinder i ojämn
terräng, och en terränggående elrullstol inte ingår i
fritidshjälpmedlen.
Ingrid och Lars önskar sig mer kreativitet och
ett större intresse från habiliteringens sida gällande fritidslösningar.
– Varje familj behöver sina egna personliga
lösningar i vardagen, men det finns i princip ingen
valfrihet då utbudet av fritidshjälpmedel begränas
av vad som finns upphandlat, säger Lars.
De tänker att det kanske skulle bli en förändring till det bättre om hjälpmedelscentralen och
habiliteringen samarbetade med en teknisk fritidshjälpmedelskonsult.
IDÉFORUM ÖNSKAS. I grunden tycker Ingrid att

det handlar om rättvisa, att barn med funktionsnedsättning ska ha samma rätt som andra barn till
en meningsfull fritid:
– Det handlar om barnets välmående, om delaktighet, om att ha ett liv som liknar andra barns,
om att träffa jämnåriga kamrater, säger Ingrid.
Det behöver inte vara en idrott, det finns ju andra
aktiviteter att samlas kring, som musik eller fören-

ingsliv. Men då krävs tillgänglighet i lokalen eller
i den miljö man vistas i, samt rätt hjälpmedel.
– Det ligger så mycket fokus på kroppsliga
funktioner, som mat, toalettsituation, sitta bekvämt, och på att det ska fungera på förskola och
skola. Mer fokus behöver läggas på barnets stora
behov av att leka. Att ha en meningsfull fritid är
en rättighet, som borde inkluderas i vårdprogrammet, tycker Lars.
Både han och Ingrid önskar sig ett forum där
föräldrar till barn med funktionsnedsättningar kan
dela med sig av sina kloka fritidslösningar.
– Det finns otroligt händiga pappor och mammor runt om i landet. Problemet är att informationen om vilka fritidshjälpmedel som dessa eldsjälar
skapat, inte finns samlad någonstans.
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Ja.

Deltar du/ditt barn regelbundet i
någon fritidsaktivitet (t ex utövar idrott,
spelar teater, sjunger i kör)?
Nej.

Hälften står utanför
Knappt hälften av de som svarat på RBUs
medlemsenkät uppger att de inte har någon
fritidssysselsättning alls.

S

varen vittnar om att utbudet av tillgängliga
fritidsaktiviteter är begränsade, men också
att man som förälder inte har ork över att
ta itu med att ge sitt barn en aktiv fritid eller att
tiden inte räcker till. ”Har inte hittat något som
passar. Det finns just ingen handikappidrott på
vår ort”. Och många skulle vilja att habiliteringen
hjälpte till att skapa och hitta passande fritidsaktiviteter. ”Vi söker lämpliga alternativ, har även bett
hab om stöd i detta”.
Om ett mål för habiliteringen är att personen
ska kunna påverka sin egen livssituation, uppleva
välbefinnande och god hälsa. Och om habiliteringens uppgift är att just stärka delaktighet och självständighet, så borde habiliteringen ta större ansvar
för att fritidsaktiviteter ska kunna bli tillgängliga
för personer med funktionsnedsättning.
I detta ingår tillgång till hjälpmedel för fritidsaktiviteter. Enligt Hjälpmedelsinstitutet är det få
landsting som förskriver hjälpmedel för fritiden.
I RBUs undersökning uppger 13% att de erhållit hjälpmedel för att kunna utöva sin fritidsaktivi-

Har du/ditt barn erhållit hjälpmedel för att kunna utöva sin fritidsaktivitet?

tet, 7% att de fått avslag på ansökan och 32% av
de som svarat, säger att de själva bekostar hjälpmedel för barnets fritidsaktivitet. Hälften uppger
att det inte behövs speciella hjälpmedel för att
utöva sin fritidsaktivitet.

Ja
Nej, det behövs inget särskilt
hjälpmedel för fritidsaktiviteten
Nej, vi har fått avslag på vår ansökan/förfrågan om fritidshjälpmedel
Vi bekostar fritidshjälpmedel med
våra privata medel

I vilken utsträckning skulle du vilja att habiliteringen
hjälpte dig/ditt barn att utöva någon fritidsaktivititet?

25,3 %, I mycket stor utsträckning
15,9 %, I stor utsträckning
13 %,

I ganska stor utsträckning

7,5 %,

I viss utsträckning

16,6 %, I liten utsträckning
5,8 %,

I mycket liten utsträckning

5,8 %,

Inte alls

10,1%

Ej svarat
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Så här svarade RBUs medlemmar
Många familjer är nöjda med habiliteringens insatser.
Men alltför många, en av fyra, av RBUs medlemmar är
missnöjda. Här följer en sammanfattning av resultatet
från undersökningen.
De yrkeskategorier som familjerna träffar oftast är sjukgymnast och arbetsterapeut. Och de tre vanligaste insatserna
från habiliteringen rör motorisk bedömning och behandling
samt hjälpmedelsutprovning och utskrivning. Att ha en
regelbunden eller tät kontakt med psykolog är mycket
ovanligt. RBU vill att behandlingsinsatser ska utföras av
utbildad personel, idag ligger ett alltför stort ansvar på
föräldrar och andra personer i barnets nätverk. Många vill
ha behandlingsinsatser oftare. Många vill ha behandlingsinsatser oftare.
Planering utifrån familjens villkor
Hälften av familjerna saknar en särskild kontaktperson i
habiliteringsteamet som kan samordna insatser och förmedla kontakter. Men de som har en kontaktperson, tycker
i huvudsak att detta underlättar för samverkan mellan familj
och habiliteringsteam. Enligt hälso- och sjukvårdslagen
har alla rätt att få en plan för habiliteringens insatser men
en femtedel av de som svarade på enkäten uppger att de
inte sätter upp mål eller en plan tillsammans med habiliteringen. RBU vill att habiliteringsplanering ska ske på
familjens villkor och att alla familjer har en kontaktperson
eller samordnare i habiliteringsteamet.
Stora brister i övergången
till vuxenhabiliteringen
De flesta anser inte att habiliteringen har lyckats stötta
personen med funktionsnedsättning att utvecklas till ett liv

som självständig vuxen. En majoritet av de som idag
får sina insatser från vuxenhabiliteringen, menar att
habiliteringens insatser har förändrats till det sämre
sedan de lämnat barn- och ungdomshabiliteringen. Man
saknar framför allt möjligheten att få träning, till exempel
sjukgymnastik. RBU vill att vuxenhabiliteringen ses över
och rustas upp.
Fritid - borde vara en
del av det dagliga livet
Hälften av de som svarat uppger att personen med funktionsnedsättning, inte deltar regelbundet i någon fritidsaktivitet och av de som utövar en fritidsaktivitet har en
tredjedel bekostat fritidshjälpmedel med privata medel. Av
de som inte har någon fritidssysselsättning, önskar drygt
hälften att habiliteringen hjälpte dem att till en aktiv fritid.
Med tanke på att både fysisk aktivitet och social samvaro
motverkar utveckling av ohälsa, vill RBU att habiliteringen
tar ett aktivt ansvar för att barn och unga ska få möjlighet att ta del av fritidsaktiviteter, till exempel genom att
förskriva fritidshjälpmedel. RBU vill också att behoven av
insatser ska styra, inte bostadsort.
Vill ha mer information
På det stora hela säger hälften av de som svarat på
enkäten att de är nöjda men en av fyra är missnöjd i någon
grad med habiliteringens insatser. Man är särskilt missnöjd
med habiliteringens oförmåga att nå ut med både specifik
och generell information. I undersökningen framkommer
att man tycker att syskon och andra närstående ofta glöms
bort i habiliteringen. RBU vill att habiliteringen blir bättre
på att förmedla och sprida kunskap och att ge stöd till
anhöriga, såsom syskon och mor- eller farföräldrar.

Vilka svarade på enkäten?
Årsrapporten bygger på en medlemsundersökning som
genomfördes i maj 2012. Enkäten skickades ut via epost
och brev till medlemmar inom RBU, totalt 3931. Av dessa
har 703 personer svarat på enkäten. Personerna med
funktionsnedsättning, vars habilitering har varit föremål för
undersökningen har i huvudsak varit under 18 år och den
mest vanligt förekommande diagnosen har uppgivits vara
CP. Enkäten har i huvudsak besvarats av mammor. Flest
svar har inkommit från storstadsregionerna Stockholm och
Västra Götaland samt från Skåne.

Sammanställning
enkätsvar
Ålder:
Andel personer med funktionsnedsättning under 18 : 55%
Andel personer med funktionsnedsättning 18 år eller äldre: 45%.
Vilken/vilka diagnoser eller funktionsnedsättning
stämmer in på personen med
funktionsnedsättning:
ADHD (attention
deficit hyperactivity
disorder)
CP (cerebral pares)
Flerfunktionsnedsättning

6,1 %
48,5 %
19,7 %

Hydrocefalus
11,9 %
Kortväxthet
1,6 %
Muskelsjukdom
8,6 %
OI (osteogenesis imperfecta)
1,8 %
Plexus brachialisskada
0,6 %
Prader Willis syndrom
0,7 %
Ryggmärgsbråck
15,7 %
Annan/andra:
23,9 %
_________________________________

pappa (till personen med
funktionsnedsättning)

12,3 %

båda föräldrarna (till personen
med funktionsnedsättning)
9,6 %
personen själv med
funktionsnedsättning

9,2 %

annan:
6,4 %
_________________________________
I vilket län bor ni?
Blekinge
2,3 %
Dalarna
2,7 %
Gotland
1,2 %
Gävleborg
3,2 %
Halland
3,0 %
Jämtland
1,7 %
Jönköping
1,7 %
Kalmar
3,9 %
Kronoberg
1,3 %
Norrbotten
4,2 %
Skåne
9,9 %
Stockholm
17,0 %
Södermanland
3,5 %
Uppsala
4,0 %
Värmland
2,4 %
Västerbotten
3,9 %
Västernorrland
4,0 %
Västmanland
4,9 %
Västra Götaland
16,9 %
Örebro
3,9 %
Östergötland
4,8 %
_________________________________

Jag/vi som besvarar
enkäten är:

Erhåller du/ditt barn habilitering (råd, stöd eller behandling från landstingets öppna
habilitering, dvs ej sjukhus)?

Jag/vi som besvarar enkäten är:
mamma (till personen med
funktionsnedsättning)
66,0 %

Ja
Nej
Vet inte

80,6 %
14,5 %
4,9 %

Kryssa för vilken typ av
insatser som du/ditt barn har
erhållit från habiliterigen
under de seaste 12 månaderna:
Motorisk bedömning
47,8 %
Motorisk behandling
34,0 %
Tal/kommunikationsbedömning
22,0 %
Tal/kommunikationsträning
17,8 %
Kognitiv bedömning
11,9 %
Psykologbedömning
14,7 %
Hjälpmedelsutprovning
/utskrivning
73,1 %
Samtalskontakt
25,1 %
Specialpedagogisk
bedömning
11,7 %
Specialpedagogisk träning
9,6 %
Gruppverksamhet
15,5 %
Föräldrautbildning
10,5 %
Syskon/anhörigutbildning
5,1 %
Information om familjestöd
(såsom t ex ersättningmöjligheter, personlig assistans,
avlastning)
8,6 %
Bostadsanpassning,
bilanpassning
26,2 %
Annat
9,1 %
_________________________________
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Sammanställning enkätsvar
Vilka är orsakerna till att du/ni upplever att habiliteringsinsatserna har förändrats till det sämre?
Rangordna nedanstående alternativ, där 1 betyder att det är den viktigaste orsaken till försämringen, 2 är den näst viktiga orsaken osv

Hur ofta har du/ditt barn haft kontakt med habiliteringspersonal under de senaste 12 månaderna?
			
minst en gång i veckan
minst 12 gånger om året
2-11 gånger om året
1 gång om året
mindre än en gång om året
Sjukgymnast
9,9 %
17,6 %
45,7 %
12,6 %
14,7 %
Arbetsterapeut
2,8 %
12,2 %
53,0 %
17,9 %
14,4 %
Kurator
0,4 %
3,0 %
20,9 %
16,7 %
59,2 %
	Psykolog
0,9 %
3,0 %
18,3 %
10,4 %
67,4 %
Logoped
2,2 %
4 ,1 %
26,7 %
11,6 %
55,4 %
Specialpedagog
1,8 %
3,1 %
20,5 %
9,4 %
65,5 %
Sjuksköterska
1,3 %
4,3 %
34,4 %
14,4 %
46,2 %
Annan:
1,6 %
6,1 %
27,9 %
17,8 %
43,7 %
________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________ ___________________
Sätter du och habiliteringen
tillsammans upp en plan/mål
för hailiteringsinsatserna
för dig/ditt barn?
Ja		
71,3 %
Nej		
22,4 %
Vet ej
7,2 %
_________________________________
I vilken utsträckning anser du
att habiliteringsinsatserna
följer den plan/de mål som
du och habiliteringen kommit
överens om?
		
I mycket stor utsträckning
19,7 %
I stor utsträckning
24,8 %
I ganska stor utsträckning
23,1 %
I viss utsträckning
16,6 %
I liten utsträckning
7,2 %
I mycket liten utsträckning
7,0 %
Inte alls
1,7 %
_________________________________
Har du/din familj en speciellt
utsedd kontaktperson i
habiliteringsteamet?
Ja		
Nej		
Vet ej

36,3 %
48,4 %
16,0 %

I vilken utsträckning tycker
du/ni att en speciellt utsedd
kontaktperson underlättar
för er samverkan med habiliteringsteamet?
I mycket stor utsträckning
30,0 %
I stor utsträckning
20,7 %
I ganska stor utsträckning
15,0 %
I viss utsträckning
10,3 %
I liten utsträckning
8,5 %
I mycket liten utsträckning
7,0 %
Inte alls
8,5 %
_________________________________
Deltar du/ditt barn regelbundet i någon fritidsaktivitet (t
ex utövar idrott, spelar teater,
sjunger i kör)?
Ja 		
52,3 %
Nej
47,7 %
_________________________________

Har du/ditt barn erhållit
hjälpmedel för att kunna
utöva sin fritidsaktivitet?
Ja		
Nej, det behövs inget
särskilt hjälpmedel för
fritidsaktiviteten
Nej, vi har fått avslag på
vår ansökan/förfrågan
om fritidshjälpmedel

I vilken utsträckning är du
nöjd med hur samordningen
mellan habilitering och barnsomsorg/skola fungerar?

13,2 %

52,6 %

7,3 %

Vi bekostar fritidshjälpmedel
med våra privata medel
32,1 %
_________________________________
I vilken utsträckning skulle
du vilja att habiliteringen
hjälpte dig/ditt barn att utöva
någon fritidsaktivititet?
I mycket stor utsträckning
25,3 %
I stor utsträckning
15,9 %
I ganska stor utsträckning
13,0 %
I viss utsträckning
17,5 %
I liten utsträckning
5,8 %
I mycket liten utsträckning
5,8 %
Inte alls
16,6 %
_________________________________

I mycket stor utsträckning
14,8 %
I stor utsträckning
21,0 %
I ganska stor utsträckning
16,4 %
I viss utsträckning
21,8 %
I liten utsträckning
9,1 %
I mycket liten utsträckning
10,1 %
Inte alls
6,8 %
_________________________________
I vilken utsträckning tycker
du att habiliteringens insatser i samband med skolstart
underlättat för skolstarten/
start i barnomsorg?
I mycket stor utsträckning
16,1 %
I stor utsträckning
18,5 %
I ganska stor utsträckning
14,0 %
I viss utsträckning
19,4 %
I liten utsträckning
11,3 %
I mycket liten utsträckning
8,3 %
Inte alls
12,4 %
_________________________________

						
1

2

3

4

5

6

Jag/mitt barn får inte den träning som jag/hon/han
behöver (t ex sjukgymnastik)					

42,6 %

23,5 %

16,2 %

7,4 %

5,9 %

4,4 %

Annan orsak					

38,5 %

26,9 %

0,0 %

11,5 %

0,0 %

23,1 %

Jag/mitt barn vet inte vart jag/hon/han ska vända sig nu för att få insatser

15,0 %

26,7 %

21,7 %

18,3 %

11,7 %

6,7 %

Det görs inte längre någon habiliteringsplanering för vad jag/mitt barn behöver

17,0 %

22,6 %

18,9 %

15,1 %

18,9 %

7,5 %

Det är svårt att boka mötestider med habiliteringspersonalen		

11,1 %

14,8 %

24,1 %

31,5 %

14,8 %

3,7 %

Habiliteringen saknar den personalkategori som jag/mitt barn behöver		

21,2 %

11,5 %

17,3 %

7,7 %

28,8 %

13,5 %

I vilken utsträckning har du/ni
upplevt att habiliteringen har
stöttat dig/ditt barn att utvecklas till självständig vuxen
och förberett dig/henne/honom för vuxenlivet?

Tycker du att habiliteringsinsatserna har förändrats
sedan du/ditt barn blivit
vuxen och inte längre får insatser via barn- och ungdomshabiliteringen?

I mycket stor utsträckning
9,9 %
I stor utsträckning
9,9 %
I ganska stor utsträckning
12,0 %
I viss utsträckning
14,7 %
I liten utsträckning
19,4 %
I mycket liten utsträckning
14,1 %
Inte alls
19,9 %
_________________________________

Ja, förändringen är till
det bättre. Jag/vi är
mycket mer nöjda nu

7,6 %

Ja, förändringen är till det
bättre, men skillnaderna är
inte så stora

10,7 %

Ja, förändringen är till det
sämre, men skillnaderna är i
nte så stora

13,0 %

Ja, förändringen är till det
sämre. Jag/vi är mycket
mindre nöjda nu

54,2 %

Nej, jag/vi upplever inte att
det är några skillnader

14,5 %

I vilken utsträckning är du på
det hela taget nöjd med habiliteringen som du/ditt barn
erhållit genom åren?
I mycket stor utsträckning
13,1 %
I stor utsträckning
21,9 %
I ganska stor utsträckning
21,4 %
I viss utsträckning
17,8 %
I liten utsträckning
8,1 %
I mycket liten utsträckning
9,9 %
Inte alls
6,3 %
Ej aktuell
1,6 %
_________________________________
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Samtalsgruppen blev en lokal RBU-förening
Det började med en klok barnpsykolog på
habiliteringen:
– Hon drog på eget initiativ igång en
grupp föräldrar, på 10 föräldrapar. Hon
kände att vi hade liknande förutsättningar,
säger Trine Nyberg, en av eldsjälarna bakom
en nystartad lokal RBU-förening i Kalmar.

M

ed tiden nådde samtalsgruppen en nivå
där de började ”gnälla över situationen”. Då föddes idén om att göra något
konstruktivt istället för att sitta och sura. Nu har
de bildat en egen, lokal RBU-förening med syfte
att påverka.
Föreningen är ännu ung och har bara funnits i
knappt ett halvår. Men de har redan hunnit bjuda
in politiker till en studiedag på habiliteringen för
att de ska få insyn i verksamheten.
– Studiedagen berörde även särskola, hemmiljö
samt korttidsboende, berättar Trine.
Föreningen har dessutom sammanställt en rapport över vad de tycker fungerar bra och mindre
bra avseende habiliteringen:
– Rapporten ger en bild av det totala stödet
till oss familjer såsom bostadsanpassning, försäkringskassan, särskola, habilitering med mera.

Vi driver frågan att allt stöd ska samordnas, inte
enbart det från habiliteringen, förklarar Trine.
En annan hjärtefråga är rätt till mer avlösning än
en helg i månaden.

”Vi driver frågan att allt stöd ska
samordnas, inte enbart det från
habiliteringen ”
– Många föräldrar känner att de behöver mer
avlastning än så, och vi tänker att det blir en större
kostnad för samhället om föräldrarna går in i väggen och får en utmattningsdepression, säger Trine.
Rapporten ger, menar föreningen, ett bra utgångsläge. Målsättningen är att ha årliga möten med
landstingspolitiker och kunna säga att ”Det här
har hänt till det bättre”, och ”Det här har blivit
sämre”.

RBU vill vara med
Med 2012 års RBU medlemsundersökning
fick vi rekordmånga svar. Det visar att habiliteringen är ett ämne som engagerar! RBU
och habiliteringarna behöver därför skapa
forum för levande och konstruktiva diskussioner.

P

å habiliteringarna runt om i landet söker
familjer information och kunskap. Där
kan RBU hjälpa till att bidra med kunskap
som springer ur andra familjers erfarenheter. Vi
kan också hjälpa till med informationsmaterial
som kan komplettera habiliteringens eget material
och som kan användas i undervisning eller som
studiecirkelmaterial.
RBU arrangerar också ett flertal konferenser
och seminarier varje år, som både familjer och
habiliteringspersonal kan ha stor glädje och nytta
av. Tillsammans med RBUs lokal- eller distriktsföreningar erbjuder många habiliteringar även
träffar och aktiviteter. Men av undersökningen att
döma önskar många familjer ännu mer möjligheter
att träffa familjer i liknande situation. Fler samarrangemang, där både habiliteringen och RBU
bidrar, ökar möjligheten att möta familjers krav på
kunskap och behov av gemenskap.

Eva-Lena verksamhetschef för Infoteket i Uppsala

Alla habiliteringar fick under 2011 broschyrställ
med informationsmaterial om RBU och om de
diagnoser som RBU i huvudsak arbetar för. Här
intill syns Eva-Lena Söderlund, tidigare Kunskapskoordinator vid RBU, numera verksamhetschef för Infoteket i Uppsala.
RBU vill också se att vår medlemstidning Rörelse finns tillgänglig för alla familjer i alla habiliteringens väntrum. Ett annat exempel på material
som RBU tagit fram, är föräldraguiden ”Ge mig
vingar som bär” om processen att bli vuxen.
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Om RBU
Vår vision är ”Ett rättvist samhälle och ett
utvecklande liv för barn och unga med
rörelsehinder”.

” Thule Group har en enkel filosofi. Om vi engagerar oss i någonting så gör vi det ordentligt,
annars låter vi hellre bli. Samarbetet med RBU,
oss som företag och våra medarbetare har blivit
väldigt bra. Vi har sedan 2010 båda ett fokus på
att skapa uppmärksamhet runt RBU:s viktigaste
frågor och samtidigt bidra till medlemmarnas
verksamhet. Vi har lyckats bra och det har varit
väldigt kul!”
Magnus Welander,
VD och koncernchef Thule Group

Varje barn är som en liten planta…
Alla barn har rätt att växa upp och utvecklas till
självständiga och trygga individer och få lov att
känna oberoende. För barn med behov av personlig assistans blir den en av grundpelarna för att
göra detta möjligt. Vi på Särnmark ser det som
vår uppgift att vara med och skapa den grogrunden tillsammans med barnets viktigaste personer
– föräldrarna.Vi tror på barns rätt till sina föräldrar
och föräldrars rätt att vara just föräldrar.
SÄRNMARKS

I

Riksförbundet för rörelsehindrade barn- och
ungdomar (RBU), samlas barn och unga med
rörelsehinder och deras föräldrar, syskon och
alla andra som vill vara medlemmar. RBU företräder familjer som har barn och unga med olika
typer av rörelsehinder och i förbundet finns en rad
olika diagnoser och diagnosgrupper, bland annat
cerebral pares (cp), attention deficit hyperactivity
disorder (adhd), ryggmärgsbråck, hydrocefalus,
medfödd benskörhet (oi), muskelsjukdomar,
Prader-Willis syndrom, kortväxthet, plexus
brachialis-skada och flerfunktionshinder.
RBU arbetar aktivt för att förändra attityderna i
samhället och skapa bättre förutsättningar för barn
med funktionsnedsättningar och deras familjer. Vi
uppvaktar politiker, driver kampanjer, ger ut rapporter och informationsmaterial, arrangerar kurser
och konferenser.
RBU grundades 1955 och har idag cirka
12 000 medlemmar, fördelade på 38 distrikts- eller
lokalföreningar.
Det finns flera olika sätt att stödja RBU:s verk-

samhet på, både som privatperson och företag:
Bli medlem! Kontakta info@rbu.se eller
08-677 73 00 för mer information.

Skänk en gåva! Sätt in pengar på RBU:s pg
90 00 71-2 eller bg 900-0712. Du kan även skänka
pengar regelbundet via autogiro. RBU tar även
med stor tacksamhet emot testamentes-, minnesoch gratulationsgåvor.

Bli samarbetspartner! Företag är
också välkomna att kontakta RBU för mer information och om möjligheter att stödja och samarbeta med RBU.
Mer information finns på www.rbu.se
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RBUs Årsrapport 2012
RBU KRÄVER:
•

Behandling ska utföras av specialist!

•

Samordnare till alla familjer!

•

Hab-planering på familjens villkor!

•

Behov ska styra – inte bostadsort!

•

Psykisk ohälsa måste förebyggas!

•

Rusta upp vuxen-hab!

•

Bättre stöd till anhöriga!

•

Habiliteringen ska stimulera till aktiv fritid!

•

Fritidshjälpmedel – en rättighet!

•

Bättre kunskapsspridning!

