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Hva skjer hos søta bror? Hvilke tilbud og muligheter får 
personer med utviklingshemning i Sverige, og hvordan 
tenker man om inkludering og deltagelse i vårt kjære 
naboland? Vi tok turen til Sverige og deltok på 
Intradagar, som kan sammenlignes med våre hjemlige 
SOR-konferanser.
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Slagordet «Ingenting om oss uten oss» blir 
i aller høyeste grad tatt på alvor gjennom 
konferansen. Stemmene til personer med 
utviklingshemning kom tydelig frem 
gjennom mange av konferansens innslag. 
Blant annet delte arbeidstakere ved en 
dagvirksomhet i Malmø sine refl eksjoner 
og meninger med oss. Virksomhetene er 
bygd opp med brukermedvirkning i 
sentrum. Når viktige beslutninger skal tas, 
møtes ti arbeidstagere, tre personlige 
assistenter og tre tilretteleggere for å drøfte 
og beslutte forhold som angår arbeidet 
deres.

De har også opprettet en blogg hvor de 
skriver om det som opptar dem; www.
geijersgatan.wordpress.com. 

Hvor tok medmenneskeligheten veien?
Sverige sliter med mange av de samme 
problemene som vi har i Norge, som for 
eksempel at personer med utviklings-

Informasjonsgruppen og Framtiden.  Foto: Jarle Eknes

Kommunenes forsøk på å spare penger 
rammer folk med utviklingshemning 

urimelig hardt.
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hemning blir stilt på siden av det ordinære 
samfunnet. Thomas Jansson er leder i 
Riksförbundet FUB, og stilte spørsmål om 
hvor medmenneskeligheten hadde tatt 
veien. Han peker på at kommunenes 
forsøk på å spare penger rammer folk med 
utviklingshemning urimelig hardt, og at 
dette har med holdninger å gjøre.

Juss
Karl Grunewald er ansvarlig utgiver av 
tidsskriftet Intra, som kan sammenlignes 
med SOR Rapport. Han er psykiater, 
professor og har vært medisinalråd for 
enhet for handicapspørsmål. Grunewald 

har vært svært sentral i arbeidet for å bedre 
levekår for mennesker med 
utviklingshemning. Imponerende nok er 
han i en alder av godt over 90 år fremdeles 
aktiv og sentral i dette arbeidet.

Grunewald uttrykker bekymring for at 
jussen har blitt altfor styrende for hvilke 
tjenester som gis. Han nevner flere 
domsavgjørelser som har fått store 
konsekvenser for tjenester til personer med 
utviklingshemning rundt i Sverige. Noen 
av disse dommene anser han som særdeles 
urettferdig. Han fremhever at domstolene 
foretar beslutninger som tar utgangspunkt 
i loven, forskrifter og veiledere, men at 
ikke alle varianter av behov og utfordringer 
kan dekkes inn i denne type dokumenter. 
Dermed må domstolen gjøre egne 
vurderinger, som altfor ofte preges av 
sviktende kunnskap og erfaring. Og noen 
ganger også fordommer.

Thomas Jansson   Foto: Jarle Eknes

Karl Grunewald      Foto: Jarle Eknes.
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Å gjøre en god jobb –hva innebærer det?
Sanna Johansson har mye erfaring i å være 
sammen med personale. Og hun har klare 
meninger om hva de bør gjøre og hvordan 
de bør oppføre seg. De skal lytte til meg og 
lære å kjenne meg, sier hun. De må sette 
seg ned og forsøke å forstå meg.

På konferansen blir Sanna intervjuet av 
Eva Isaksson. De er godt forberedt, og 
spørsmålene er skrevet ned og gjennomgått 
på forhånd. Med en snert humor sier 
Sanna at hun ønsker å lære personalet å 
sitte. Og når de setter seg ned må de vise at 
de har tid til å lytte og vilje til å forstå. Det 
handler mye om å jobbe for å få en god 
relasjon.   

Personalet må også prate med henne om 
hvordan man skal møte sinne og 
aggresjon. Sanna forteller at hun kunne bli 
sint, og da ble personalet også sint. Det 
fungerte ikke så godt. Hun ser i dag at 
personalet kunne møtt henne på måter 
som ville gjort henne roligere, og som ville 
vært bedre for begge parter. Personalet kan 
for eksempel trekke seg ut av situasjonen, 
man kan sette seg ned og forsøke å skifte 
fokus, eller på forskjellige måter 
avdramatisere situasjonen. Det må for all 
del ikke bli en prestisjekamp.

Et annet problem hun trekker frem er 
alderen på personalet. Egentlig ville hun 
helst ha kvinnelig personale som er like 
ung som henne selv. Men det har hun mye 
dårlig erfaring med. Mange av dem jobbet 

bare for å tjene penger mens de utdannet 
seg til noe annet. Og sluttet når hun var 
blitt kjent med dem og trygg på dem. 
Derfor foretrekker hun personale i 50 
årene, som kanskje kan tenke seg å bli i 
jobben over lengre tid.

Sanna Johansson og Eva Isaksson  Foto: Jarle Eknes

Når de setter seg ned må de  
vise at de har tid til å lytte og vilje  

til å forstå.
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Egenorganiseringens hinder og 
muligheter
Professor Magnus Tideman, dosent Ove 
Mallander og magister Therese Mineur 
deltar i et prosjekt som kartlegger 
egenorganisering hos personer med 
utviklingshemning, altså organisasjoner 
som drives av personer med 
utviklingshemning. Av de store kjente 
organisasjonene i Sverige er Klippan og 
Grunden. I tillegg finnes mer uformelle 
grupper, hvor man ikke møtes fysisk, bare 
gjennom internett, men deres prosjekt har 
vært knyttet til de som møtes fysisk. Det 
de ønsket svar på i sin forskning var 
hvordan egenorganiseringen konkret 
fungerte. Hvor mye innflytelse har man 
egentlig, hvor mye bestemmer man selv. 
Det viktigste spørsmålet er hvilken 
betydning det har for den enkelte å delta i 
egenorganisering. De var også opptatt 
hvordan de samarbeidet med for eksempel 
kommunen. 

Egenorganiserte grupper er ikke særskilt 
for Sverige. Dette har de siste 20 årene 
oppstått en rekke steder i verden. I Norge 
henger vi forbausende langt etter, og håper 
at dette kan forandre seg i løpet av noen år.

Eldre
Psykolog Barry Karlsson forsker på demens 
hos personer med utviklingshemning. På 
konferansen var han opptatt å formidle at 
omgivelsene må tilpasse sine krav til 
forandringene aldring hos personer med 
utviklingshemning medfører. Gjør de ikke 
det, kan det medføre sinne og aggressivitet. 
Jevnlige helsekontroller er viktig. Da skal 
man starte med fysisk utredning. Han har 

Magnus Tideman    Foto: Jarle Eknes Ove Mallander     Foto: Jarle Eknes

Omgivelsene må tilpasse sine  
krav til forandringene aldring  

hos personer med  
utviklingshemning medfører.
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mange ganger opplevd at personale har 
feiltolket atferd som egentlig har hatt 
sammenheng med fysiske plager. Ofte må 
han bidra til å avpsykiatrisere personalets 
fokus, og argumentere for grundig fysisk 
utredning.

Diagnoser
Fredrik Svenaeus er professor i filosofi, og 
snakket om medisinske diagnoser i vår tid. 
Han er opptatt av at diagnoser ikke sier 
noe evigvarende sant. Det er bare et system 
vi har funnet på, og som er sterkt preget av 
den tiden man lever i. Diagnoser er ikke 
nøytrale. De innebærer et forsøk på å søke 
mening i en lidelse eller tilstand, og man 

forklarer «alt» ut fra diagnose. Det kan stå 
i veien for annen viktig forståelse. 

Dette er viktige perspektiver. Selv er jeg 
en ivrig forkjemper for å diagnostisere 
psykiske og nevropsykiatriske lidelser hos 
personer med utviklingshemning. Men en 
god diagnostiseringspraksis innebærer at 
man i tillegg til å se fordelene med 
diagnoser også ser svakhetene og 
ulempene.

Barry Karlsson Foto: Jarle Eknes

En god diagnostiseringspraksis 
innebærer at man i tillegg til å se 

fordelene med diagnoser også ser 
svakhetene og ulempene.
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Det der tuller du ikke med!

Vi fikk også møte den svenske komikeren 
Måns Möller, som har en 8 år gammel 
sønn med autisme og utviklingshemning. 
Med utgangspunkt i sine erfaringer som 
far lagde han stand-up forestillingen «Jävla 
pajas, det här skojar du inte bort». 
Forestillingen har gått for fulle hus i 
Sverige, og har bidratt til at mange har fått 
en økt forståelse av både det å være 
annerledes og det å ha et familiemedlem 
med autisme og utviklingshemning. 

Möller er overveldet over hvor god 
mottagelse forestillingen har fått. Han 
mener forestillingen fyller tomrom. Dette 
er tema nesten ingen prater om, men som 
likevel opptar folk. Forestillingen berører 
mange spørsmål rundt skole, det å ha barn 
og hvilket samfunn vi ønsker oss.

Han synes det er viktig at man får hjelp 
tidlig. Selv ventet de i 9 måneder på at 
sønnen Viggo skulle få en utredning og 
diagnose. 

Som foreldre til et barn med 
funksjonsnedsettelse møter man mange 
fagfolk. Möller er først og fremst imponert 
over dem. De fleste er veldig flinke. 
Habiliteringstjenestens engasjement for 
hans sønn Viggo har imponert ham. Han 
skulle gjerne ha pratet enda mer med dem, 
men forstår at det er begrensninger i 
ressursene de har til disposisjon, og at det 
er flere enn hans familie som trenger hjelp.

Han har hatt nytte av mange av 
teknikkene han har lært fra 
habiliteringstjenesten. Blant annet når det 
gjelder bruk av ros og andre former for 
belønning, og har forstått betydningen av 
å trene strukturert og målrettet. 

Men ett perspektiv han savnet, var 
hvordan det oppleves å være pappa til det 
barnet som ikke ble invitert i bursdager til 
de andre barna i barnehagen. Det har vært 
utrolig sårt. De følelsene foreldrene har 
glemmes bort i habiliteringsperspektivet. 
Når han kom for å hente Viggo i 
barnehagen og ser at alle de andre barna 
løper mot foreldrene sine og kaster seg 
rundt halsen deres, mens hans egen sønn 
ikke enser ham og fortsetter med sitt, er 
det forferdelig vondt. Og ingen ville 
snakke om det. Men han bekymret seg for 
at andre tror at han er en dårlig far, som 

Fredrik Svenaeus Foto: Jarle Eknes

Habiliteringstjenestens  
engasjement for hans sønn  

Viggo har imponert ham.
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ikke blir likt av sin egen sønn. Han får lyst 
til å rope ut: «Hallo, han har faktisk 
autisme, det er det som er grunnen!»

Det er fritt valg av skole, men ingen av 
de faglige instansene han søkte råd hos 
hadde lov til å anbefale noen. Så han måtte 
ta en runde og snakke med ansvarlige ved 
skolen. Noen ville åpenbart ikke ha 
personer med spesielle behov ved skolen, 
mens andre var mer åpen. Et avgjørende 
spørsmål for ham var «Hva gjør man når 
noen har bursdag». På skolen han valgte 
svarte de at alle skulle være med og feire 
hverandres fødselsdager. Dette skolevalget 
har de ikke angret på; en skole hvor alle 
skal være med, og ingen skal holdes 
utenfor. ••• Måns Möller Foto: Jarle Eknes

Måns Möller Foto: Jarle Eknes
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