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Med hjälp av en webbaserad utbildning 

går det att minska antalet våldsamma  

eller hotfulla situationer mellan vårdare 

och personer med utvecklingsstörning. 

Det menar Helena Antonsson, som dis

puterat vid Umeå universitet med av

handlingen Interaktion i särskilt boende 

för personer med utvecklingsstörning. 

Att  förbättra kommunikationen mellan 

vårdare och brukare har visat sig få många 

positiva effekter.

BÄTTRE KOMMUNIKATION KAN 

FÖREBYGGA KONFLIKTER

Många personer med utvecklingsstör

ning har kommunikativa svårigheter. 

De behöver därför utveckla strategier 

för att kunna kommunicera, både för 

att göra sig förstådda och för att för

stå andra. När kommunikationen inte 

fungerar mellan dessa personer och 

deras vårdare, kan det ibland leda till 

utmanade beteende, som verbal eller  

fysisk aggressivitet. 
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Webbutbildning kan förebygga 
utmanande situationer
Personer med utvecklingsstörning

kan ha svårt att tydligt säga vad de tycker.

Om vårdarna får utbildning

kan de bli bättre på att förstå

vad personer med utvecklingsstörning vill.

Med en bättre kommunikation kan man förhindra många konflikter i vården av personer med utvecklingsstörning. Men en förbättrad 

kommunikation kräver utbildning, något som långt ifrån alla erbjuds.
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Genom att lyfta fram det som vårdarna 

är skickliga på tror hon att de får lättare 

att relatera till situationerna. Utbildningen 

blir då enklare att förankra i deras jobb

vardag, och ger bättre effekt.

UTVECKLINGSSTÖRNING 

STYVMODERLIGT BEHANDLAT 

I FORSKNINGEN

Helena Antonsson undervisar själv i psy

kiatri vid Umeå universitet, och har fört 

in mer inom just detta område i sin egen 

undervisning

– Det här området är så bristfälligt be

handlat, och personer med utvecklings

störning har forskningsmässigt varit en 

lågprioriterad grupp. Det återspeglas både 

i forskningsanslag och i tidigare forskning.

Kombinationen av ett outforskat om

råde och att personerna själva har svårt 

med sin kommunikation, gör att gruppen 

riskerar att få en sämre vård, tror Helena 

Antonsson.

– I och med att personen med utveck

lingsstörning saknar ett tydligt språk så 

måste ett framgångsrikt samspel utgöra 

grunden för en bra vård med en fullgod 

arbetsmiljö, nöjda brukare och vårdare 

som känner sig tillräckliga på sina jobb.

Vårdarna använder ibland fysiska  

begränsningsåtgärder då en brukare vi

sat aggressivt eller utmanande beteende, 

vilket exempelvis kan innebära att per

sonen blir fasthållen, eller fastspänd med 

ett bälte.

– Inom psykiatrisk vård finns reglering

ar kring tvångsvård, men några sådana 

bestämmelser finns inte när det gäller 

vård av personer med utvecklingsstör

ning, berättar Helena Antonsson.

Dessa bestämmelser i kombination 

med att vårdarna inte erbjuds tillräcklig 

utbildning gör att det blir svårt att arbeta 

på ett sätt som känns moraliskt rätt, tror 

Helena Antonsson. 

– Hur vårdarna än gör i en sådan 

situa tion så gör de fel. Om man istället 

kunde erbjuda alla vårdare utbildning 

i hur man genom kommunikation kan 

förebygga att utmanande situationer 

uppstår, får man både säkrare arbets

miljö och vårdare med ett bättre yrkes

självförtroende.

UTBILDNING EN FRÅGA  

OM BÅDE SÄKERHET OCH  

YRKESSTOLTHET

Helena Antonsson förklarar med hjälp av 

en exempelsituation där två vårdare är på 

promenad med en brukare, och brukaren 

börjar göra utfall och bankar och slår 

på en av vårdarna. Om vårdarna då har 

utbildats i vilka olika kommunikations

möjligheter som finns, så kanske de snab

bare kan identifiera om brukaren exem

pelvis behöver uppmärksamhet, eller vill 

göra något annat. På så vis staplas inte 

miss förstånden på varandra, och risken för 

utmanande beteende minskar.

Men för att detta ska vara möjligt 

behöver vårdaren mycket kunskap. 

Och  många vårdare saknar tillräcklig 

utbildning, trots att de efterfrågar den. 

Genom att webbasera utbildningen tror 

Helena Antonsson att den blir mer till

gänglig och att alla kan få ta del av den, 

och tillsammans kan reflektera över inne

hållet i utbildningen istället för att några 

enstaka vårdare på varje boende får gå 

en kurs. 

– Det är oerhört viktigt för personalen 

att få känna sig kunnig, att få känna att 

man behärskar sitt jobb.  Om man i sitt 

arbete ofta hamnar i omöjliga situationer 

som man inte kan hantera, finns det en 

risk att man känner sig dålig på sitt yrke. 

Med kontinuerlig utbildning kan man få 

en bättre arbetsmiljö och mindre rotation 

på personal.

FÖRANKRA WEBBUTBILD-

NINGEN I ARBETET

I avhandlingen genomfördes den webb

baserade utbildningen i liten skala, men 

den är utformad för att större grupper 

ska kunna använda den. Utbildningen 

består av både text och videoföreläs

ningar. Utbildningen innehåller också 

fallbeskrivningar och reflektionsövningar 

i frågeform, där vårdaren i varje fallbe

skrivning klickar sig vidare till forskarens 

syn på saken. En sak som Helena Antons

son berättar att de gjort annorlunda när 

de utformat utbildningen är att försöka 

beskriva vad vårdarna är bra på, och vad 

de gjort rätt.

– Det är så mycket forskning som 

fokus erar på brister inom vården. Vi ville 

istället förstärka det vårdarna är bra på.
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Helena Antonsson går att nå på:  
helena.antonsson@umu.se. Avhandlingen 
INteRaktIoN I säRskIlt boeNde föR peRsoNeR med 
utvecklINgsstöRNINg kan hämtas på:   
umu.diva-portal.org 

 ”Inom psykiatrisk vård finns 

 regleringar kring tvångsvård, 

 men några sådana bestämmelser 

 finns inte när det gäller vård av 

 personer med utvecklingsstörning”  

mailto:helena.antonsson@umu.se
http://umu.diva-portal.org
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Stor kunskapsbredd hos personer 
med ärftlig hörselnedsättning
Personer med ärftlig hörselnedsättning

kunde lära sig mycket förr i tiden,

trots att det inte fanns några hjälpmedel.

Personer med hörselsättning har idag till

gång till en rad olika hjälpmedel. Men 

hur var det att leva med hörselnedsättning 

innan dessa hjälpmedel fanns? AnnaCarin 

Rehnman har i sin avhandling kartlagt sin 

egen släkt, där hon hittat ärftlig hörselned

sättning i sju generationer bakåt. Hon ville 

studera kunskapsutvecklingen och vilka 

svårigheter som funnits, men fann tvärt

om att kunskapsbredden var stor och att 

personer med hörselsättning hade en god 

kommunikativ kompetens. 

– Det viktigaste jag kommit fram till är 

att en funktionsnedsättning inte behöver 

innebära att kunskapsutvecklingen häm

mas. Tvärtom så var kunskapsbildningen 

hög trots att hjälpmedel inte fanns. Det 

visar tydligt att det är viktigt att tänka på 

vad människor har för resurser, istället 

för att fokusera på deras brister.

SKOLANS UTVECKLING  

PÅVERKADE STIGMAT

AnnaCarin Rehnman har själv förlorat 

sin hörsel, och det har även flera av hen

nes familjemedlemmar. Hon kände där

emot inte till några andra släktingar med 

samma nedsättning. Hon beslutade sig 

för att med hjälp av intervjuer kartlägga 

släkten på sin farmors sida. Det visade 

sig att det fanns kännedom om fler än 80 

personer i sju generationer tillbaka, som 

hade haft eller fortfarande hade samma 

ärftliga hörselnedsättning.

Hon upptäckte genom sina intervjuer 

att det fanns en stark tradition av att 

under visa och stötta barn med hörselned

sättning i hemmet. Redan från 1850talet 

förekom hemundervisning, och många 

hade lärt sig läsa hemma redan innan de 

började gå i skolan.

AnnaCarin Rehnman följde även sko

lans och utbildningssystemets utveckling. 

Ända fram till 1930talet gick många av 

barnen bara i folkskola varannan dag, 

men läsandet hemma hade en stor plats i 

alla familjer. Många fick därför en gedigen 

kunskap och hörselnedsättningen hin

drade inte dessa personer från att försörja 

eller utbilda sig. När realskolan under 

1930talet införde i sina stadgar att barn 

med funktionsnedsättningar inte fick gå i 

realskola, blev hörselnedsättning plötsligt 

något stigmatiserat. De barn som ändå 

En hörselnedsättning behöver historiskt sett inte ha inneburit en lägre bildningsnivå. Trots att hjälpmedel saknades, så visar Anna-Carin 

Rehnmans avhandling att många barn med hörselnedsättning fick mycket undervisning i hemmet och ofta kunde läsa och skriva innan de 

började i skolan.
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AnnaCarins  Rehnmans tidigare resul

tat. Den genetiska studien visade att alla 

hade samma ärftliga mutation, trots att 

nedsättningsgraden och tiden för hörsel

nedsättningens debut varierade mellan 

olika personer.

– Det är intressant att man kan nå lik

nande resultat med både en genetisk och 

en kvalitativ studie, menar AnnaCarin 

Rehnman. Och det skulle vara intressant 

att ta reda på vad som utlöser nedsätt

ningen, och varför variationen är så stor.

VIKTIGT ATT SÖKA KUNSKAP 

OCH INTE BRISTER

Hon poängterar att hon med sin stu

die främst vill lyfta fram kunskapsut

vecklingen, och inte bara konsekvenser 

av ärftligheten. 

– Det kändes viktigt att formulera en 

historia som inte var relaterad till special

skolan för döva och hörselskadade, efter

som det finns så många barn med nedsatt 

hörsel som aldrig gått där. 

Hon beskriver att den specialpeda

gogiska historiken har mycket fokus på 

specialskolor och institutioner, vilket 

förmodligen beror på att denna historia 

finns dokumenterad. Men därför är det 

också viktigt att bredda blicken, och även 

studera de barn med hörselnedsättning 

som inte hamnade på dessa institutioner, 

utan gick i folkskola.

gick i realskola fick inget särskilt stöd, och 

hade svårt att klara av sina studier. 

– Att skämmas för sin hörselskada 

kommer fram först i denna generation. 

Man skämdes för att man inte hörde, 

man pratade inte med sina barn om hör

selnedsättningen, man skämdes för att ha 

överfört arvet till sina barn.

Mycket av det som kommer fram i stu

diens intervjuer är häpnadsväckande och 

visar på extrema attityder i samhället un

der 20 och 30talet, berättar AnnaCarin 

Rehnman. Och skolan spelade en stor roll 

i det synsätt som rådde, med att skilja ut 

sjuka elever från friska elever. 

– Att kunskapen om sjukdomar ökade 

och att man tog fram antibiotika var en 

av de positiva saker som kom ur detta, 

men synsättet slog också hårt mot de som 

hade funktionsnedsättningar som inte 

gick att bota.

MEDICINSK STUDIE  

BEKRÄFTAR RESULTATEN

När AnnaCarin Rehnman inledde sin 

studie så pågick samtidigt ett EUprojekt 

som hette Hearing Impairment in Family 

History, där man påbörjat studier på 

ärftlig dövhet.

– Det har funnits en tudelad inställning 

till ärftlig hörselnedsättning, men projek

tet startade då man upptäckt att många 

som kom till rehabilitering ofta hade an

höriga med nedsatt hörsel.

På en konferens i Köpenhamn träf

fade hon sedan en genetiker från Upp

sala universitet, som forskade på just 

detta. Genetikern bad henne att under

söka om de intervjuade ville lämna blod

prov. De  fick in data från 25 personer, 

och det medicinska resultatet bekräftade 

– Mina resultat säger också något om 

kunskapskällor och lärmiljöer. Idag är det 

ett stort fokus på skolan som institution, 

men var hämtar vi vår kunskap, förutom 

i skolan? Vilka lärmiljöer utvecklar bar

nens egenintressen och nyfikenhet? Hur 

talar vi med barnen? Kanske är det så att 

den kommunikativa praktiken är mycket 

viktigare än hörapparat och implantat.

Anna-Carin Rehnman går att nå på:  
anna-carin.rehnman@specped.su.se  
Avhandlingen läRa och leva : kuNskapsutvecklINg 
hos peRsoNeR med eN äRftlIg dövhet/höRselNedsättNINg 
kan hämtas på: su.diva-portal.org
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 ”… det är viktigt att tänka på 

 vad människor har för resurser, istället 

 för att fokusera på deras brister”  

mailto:anna-carin.rehnman@specped.su.se
http://su.diva-portal.org
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Vi mår allt sämre trots  
högt materiellt välstånd
Det blir vanligare att unga människor mår dåligt.

Det är ett problem för hela samhället.

Sjukvården och skolan måste bli bättre på 

att ta ungdomar som mår dåligt på allvar.

Den psykiska ohälsan hos unga har 

ökat de senaste femton åren. Ungdomar 

konsumerar mer psykiatrisk vård, både 

öppen och sluten. Dessutom visar deras 

självrapportering att de själva också 

upplever att de mår dåligt.

Kyriaki Kosidou har i sin avhandling 

Mental ill-health in contemporary young 

adults genomfört ett antal studier där 

hon undersöker trender och riskfaktorer 

inom psykisk ohälsa och självmords

försök hos unga vuxna. Materialet som 

undersöktes bestod av folhälsoenkäter 

insamlade i Stockholms län. Självrapport  

erade data från enkäterna komplettera

des sedan med information från andra 

hälsoregister.

PSYKISK OHÄLSA  

– ETT FOLKHÄLSOPROBLEM

Kyriaki Kosidou är psykiatriker, och  

arbetar både kliniskt och med forsk

ning. Hon berättar att hon alltid varit 

intresserad av epidemiologi. 

– Just psykisk ohälsa är en väldigt  

aktuell fråga. Det är så många unga som 

mår dåligt, och det är ett stort folkhälso

problem och samtidigt en paradox. Trots 

enorma samhälleliga och vetenskapliga 

framsteg, tycks unga människor i utveck

lade länder må allt sämre.

Ökade trender i självrapporterad 

psykisk ohälsa har uppmärksammats i 

flera länder, bland annat Storbritannien,  

Island, Grekland och USA.

– Våra studier visar att sociala skill

nader i exempelvis inkomst eller ut

bildning, är mindre uttalade när det 

gäller den självrapporterade psykiska 

ohälsan. Detta skiljer sig från sjuk

domar som exempelvis diagnostise

rad depression. Alla socioekonomiska 

grupper drabbas alltså av den ökade 

psykiska ohälsan, medan mer allvarlig 

psykiatrisk sjuklighet såsom psykiatri

behandlad depression har en starkare 

social gradient.

Avhandlingen antyder däremot ett sam

band mellan psykisk ohälsa hos unga och 

ekonomiska problem och arbetslöshet. 

Dessutom visar den att det är vanligare 

med självmordsförsök och självrapport

Den självrapporterade psykiska ohälsan ökar, framförallt hos unga människor. – Vi måste börja ta de här signalerna på allvar, och sluta 

avfärda att så många ungdomar mår dåligt, säger Kyriaki Kosidou.
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ANNONS

– Ett viktigt inslag i detta är vård

planering. Både yrkesarbetande kliniker 

och politiker behöver ta ungas ohälsa på 

allvar. Vården behöver vara tillgänglig 

och effektiv, inom alla områden. Även 

skolan skulle kunna spela en central roll 

i att förebygga psykisk ohälsa, om atti

tyderna förändrades.

ering om psykisk ohälsa bland invandrade 

kvinnor med ursprung utanför Europa.

– Det är tre gånger vanligare med själv

mordsförsök bland invandrade kvinnor, 

säger Kyriaki Kosidou. Och vården sak

nar tydliga strategier för att nå ut till 

grupper som den här, som har en ökad 

risk för psykisk ohälsa.

DEN PSYKISKA OHÄLSANS  

POLITISKA ASPEKTER

En delstudie tar upp det faktum att 

ungas inträde i vuxenlivet kommer allt 

senare idag.

– Unga människor idag får arbete se

nare, bildar familj senare och lämnar 

hemmet senare. Detta hänger till viss del 

ihop med bostadsbrist och arbetslöshet, 

men beror också på högre krav på utbild

ning från arbetsmarknadens sida, säger 

Kyriaki Kosidou. 

Det verkar finnas ett samband mellan 

senare inträde i vuxenlivet och psykisk 

ohälsa hos framförallt unga kvinnor. 

I  skolan rapporteras också starka kopp

lingar mellan betyg och självmordsförsök.

– Det här är ytterst samhällsrelevanta 

frågor, säger Kyriaki Kosidou. Hur löser 

vi problemen som uppstår genom ar

betslöshet, invandring, bostadsbrist och 

ekonomiska problem? Vad är det i under

visningen som leder till ökad psykisk 

ohälsa? Kan skolan förebygga psykisk 

ohälsa hos dem som misslyckas?

UNGDOMARS OHÄLSA BÖR 

TAS PÅ ALLVAR

Kyriaki Kosidou berättar att hon skulle 

vilja fortsätta undersöka förklaringar 

till den ökade vårdkonsumtionen. Just 

nu undersöker hon samband mellan 

psykisk ohälsa och vårdkonsumtion i 

olika åldersgrupper.

Hon menar att det finns en utspridd 

uppfattning att ungdomar idag överkon

sumerar vård, eller är mer benägna att 

uttrycka ångest. Detta skulle kunna för

klara de ökade trenderna i självrapport

erad psykisk ohälsa och vårdkonsumtion. 

– Den studie som jag jobbar på idag 

tyder faktiskt på motsatsen, det vill 

säga att den ökade vårdkonsumtion 

bland unga beror på den ökade psykiska  

ohälsan och inte på en ”lägre tröskel” 

för vårdsökandet bland unga. Den ökade 

psykiska ohälsan är verklig, och vi kan 

förvänta oss ytterligare ökningar i vård

konsumtion i framtiden om trenderna 

fortsätter uppåt, säger Kyriaki Kosidou.

Hon tror framförallt att det behövs en 

attitydförändring inom vården, skolan och 

samhället till den här typen av sjukdomar. 

Kyriaki Kosidou går att nå på:   
kyriaki.kosidou@ki.se 
Avhandlingen meNtal Ill-health IN coNtempoRaRy 
youNg adults kan hämtas på: 
publications.ki.se
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Vi vill veta vad du tycker! 
Du är viktig, och din åsikt spelar roll. Den påverkar hur vi utvecklar tidningen.
- Hur använder du tidningen? 
- Är det något du saknar?
- Vill du ha den i pappersform eller digitalt?

Hjälp oss att göra en ännu bättre tidning genom att svara på några korta frågor på webben: 

www.cff.uu.se/enkat
Tack för din medverkan!

mailto:kyriaki.kosidou@ki.se
publications.ki.se
www.cff.uu.se/enkat
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att våldet blir ett tabu, och att vi måste 

problematisera varför det är så svårt att 

prata om våld. Hon tror att det måste 

komma till en annan diskussion kring an

mälan till socialtjänsten.

– Kunskapen om våld mot barn måste 

fördjupas, säger hon, både hos föräldrar

na och hos de som arbetar professionellt 

med sådana situationer. Föräldrar tar säl

lan upp den här typen av känsliga ämnen, 

och professionella vet inte alltid hur de 

Sjukdom och funktions
nedsättning ökar risken  
för barnmisshandel
Det är jobbigt att ha ett barn

som är sjukt eller har en funktionsnedsättning.

Ibland blir det så jobbigt för föräldrarna

att de slår sina barn.

Vi måste bli bättre på att upptäcka

när barn blir slagna.

Många barn far illa i sin hemmiljö, och 

barnmisshandel är klassat som ett folk

hälsoproblem av WHO. Birgitta Svens

sons avhandling visar att barn med lång

varig sjukdom eller funktionsnedsättning 

löper ökad risk för fysisk bestraffning. 

Hon är filosofie doktor i folkhälsoveten

skap vid Karlstads universitet.

Birgitta Svenssons forskning pekar på 

att ett problem kan vara att det finns ett 

tabu kring våld, och att många har svårt att 

prata om det, även på professionell nivå.

VÅLD ETT VANLIGT  

FAMILJEPROBLEM

Våld inom familjen är ofta stressrelaterat, 

och det faktum att barn med funktions

nedsättning eller långtidssjukdomar är en 

riskgrupp beror förmodligen på föräld

rarnas pressade situation. Det finns stu

dier som visar att dessa föräldrar oftare 

har hälsoproblem, jämfört med föräldrar 

som har friska barn. De är oftare sjuk

skrivna, och dessutom finns fler ensam

stående föräldrar i denna grupp.

– Avhandlingens intervjustudie visar 

att många föräldrar inledningsvis har en  

positiv inställning till skola och hälso 

och sjukvård och förhoppningar om att 

få hjälp i sin livssituation. Men sedan sker 

en förändring där förhoppningarna över

går i besvikelse, och där de inser att de 

själva måste bära ett väldigt stort ansvar 

för att allting kring barnet ska fungera, 

säger Birgitta Svensson.

TABUT KRING VÅLD  

FÖRSVÅRAR SAMTALET

Det är bara en mindre del av alla fall av 

våld mot barn som anmäls, och lång ifrån 

alla anmälningar leder till att barnen och 

familjerna får stöd. Det betyder att det 

finns en stor gråzon, och ett stort område 

som inte är studerat. 

Birgitta Svensson menar att förbudet 

mot aga är jätteviktigt och att det för

ändrar attityder. Men det medför också 
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Föräldrar till barn med funktionsnedsättning känner sig ofta stressade och hjälplösa. 

Det gör att dessa barn ofta löper en högre risk för att utsättas för misshandel.
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Birgitta Svensson går att nå på:  
birgitta.svensson@kau.se  
Avhandlingen baRN som RIskeRaR att faRa Illa I sIN 
hemmIljö – utmaNINgaR I ett föRebyggaNde peRspektIv 
kan hämtas på: kau.diva-portal.org

VAD ÄR DET RAPPORTEN VISAR?

– Att det finns ett utvecklingsutrymme 

i hur biblioteken och skolorna förmed

lar information om talböcker. Barnen 

som deltagit i studien har blandade 

upplevelser av bibliotekens och skolor

nas bemötande när det gäller talböck

er. De flesta uppskattar att få tips och 

hjälp, men ett område där barnen skulle 

kunna få mer stöd gäller användningen 

av talböcker. 

HUR GENOMFÖRDES  

UNDERSÖKNINGEN?

– Jag skrev rapporten på uppdrag av 

Myndigheten för tillgängliga medier, 

MTM. Jenny Nilsson vid MTM inter

vjuade drygt femtio barn med olika   

läsnedsättningar, som alla var talboks

användare.

VILKEN ÄR DIN BAKGRUND?

– Jag har tidigare forskat om litteracitet 

och barns läsning. Just nu arbetar jag med 

två projekt, ett som handlar om barns 

läsning ur ett historiskt perspektiv och 

ett som handlar om lagstiftningen kring 

skolbiblioteken som kom under 2011.

VAD KAN DU SE FÖR TILLÄMP-

NINGAR AV DINA RESULTAT?

– Det är svårt att säga, då jag tycker 

det behövs mer forskning på området, 

men något som är glädjande är att det 

fanns ett stort intresse för rapporten 

då jag presenterade den för MTM:s 

hela personal.

Hallå där, 
Anna Hampson Lundh, lektor vid Högskolan i Borås, 

som skrivit en rapport om barns talboksläsning: 

Talande böcker och läsande barn. 
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Anna Hampson Lundh går att nå på anna.
hampson_lundh@hb.se  
Rapporten talaNde böckeR och läsaNde baRN går 
att hämta på: www.mtm.se/filer/trycksaker/
pdf/Talande_bocker_webb.pdf

ska ta upp det. Vi måste komma under

fund med hur vi kan diskutera en rela

tivt vanlig familjeproblematik på ett mer  

öppet sätt. Det kan till exempel handla 

om att ge yrkesgrupper inom hälso och 

sjukvården mer utbildning och kompe

tens för att känna sig trygga i den typen 

av samtal. De måste veta hur de ska han

tera föräldrar som lever med en hög stress 

och som ligger i riskzonen.

EN ANMÄLAN TILL SOCIAL-

TJÄNSTEN LEDER SÄLLAN  

TILL UTREDNING

Enligt socialtjänstlagen är all personal 

som jobbar med barn anmälningsskyl

diga om de misstänker att ett barn far 

illa. Svenska studier visar att antalet  

anmälningar ökat de senaste åren, men 

att socialtjänsten inleder färre utred

ningar. Sannolikheten att en anmälan 

ska leda till en utredning är alltså låg.

– Dessutom finns inte heller någon rik

tig återkoppling till anmälaren, berättar 

Birgitta Svensson, och det är svårt för an

mälaren att kontrollera vad som händer 

efter en anmälan. Inom exempelvis sjuk

vård finns en tydlig kedja. Det här områ

det skulle behöva något liknande – tydligt 

uppbyggda system för barn som far illa 

eller riskerar att fara illa.

MER FÖREBYGGANDE  

ARBETE BEHÖVS

Utmaningarna ligger i att identifiera vilka 

insatser som kan förebygga våldet. Famil

jer med barn med långvarig sjukdom eller 

funktionsnedsättning har ofta komplexa 

behov, som kan vara medicinska, psyko

logiska, pedagogiska och sociala. Det är 

därför viktigt att samhället kan erbjuda 

stöd inom alla dessa områden, och att det 

stödet inte brister.

– Vi vet väldigt lite om förebyggande 

arbete, säger Birgitta Svensson. Nu när det 

finns en identifierad riskgrupp måste vi bör

ja arbeta med den gruppen, och insatserna 

måste in tidigare. Det kan handla om allt 

ifrån vilka tecken som uppmärksammas av 

förskolepersonal, till att bygga upp föräld

rarnas förtroende för både förskoleperso

nal och andra professionella som ingår i 

anmälningssystemet. Det förtroendet kan 

göra att många vågar söka hjälp tidigare.

Fo
to

: C
ar

in
a 

O
lss

on

mailto:birgitta.svensson@kau.se
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www.mtm.se/filer/trycksaker/pdf/Talande_bocker_webb.pdf
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Att kunna skriva är en komplex för

måga som förutsätter att kognitiva, 

perceptuella och motoriska färdigheter 

är mogna och väl integrerade. Skrivför

mågan utvecklas gradvis genom övning 

och instruktion. För detta krävs ett gott 

samspel mellan de visuella och de moto

riska systemen. Barn börjar vid tre års 

ålder beskriva sin omgivning med ritade 

bilder. I förskoleåldern och i skolåldern 

lär de sig att skriva symboler som bok

stäver och siffror för att kommunicera 

på så sätt. Barn med neurologiska svå

righeter har ofta problem med detta.

Sermin Tükel har studerat hur koordi

nationen mellan de visuella och de moto

riska systemen utvecklas i förhållande till 

den sensoriska, kognitiva och beteende

mässiga utvecklingen hos för tidigt födda 

barn, barn med cerebral pares och barn 

utan konstaterade neurologiska svårighe

ter. Sermin Tükel lade fram sin avhand

ling vid institutionen för kvinnor och 

barns hälsa, Karolinska institutet. 

Genom att i fyra delstudier kartlägga, 

jämföra och följa upp förmågan att rita 

en människa och förmågan att skriva fann 

författaren sammanfattningsvis att för ti

digt födda barn och barn med unilateral 

cerebral pares behöver pedagogiskt stöd i 

skolan för sin utveckling av dessa förmå

gor. Insatserna bör inriktas på att under

lätta samspelet mellan öga och hand. Vad 

gäller de barn som har talapraxi (talsvårig

heter) bör deras motoriska förmåga i bred 

mening utredas och följas upp kliniskt. 

Avhandlingen heter developmeNt of vIsual-
motoR cooRdINatIoN IN chIldReN wIth NeuRologIcal 
dysfuNctIoNs. Den är skriven av Sermin Tükel 
och kan hämtas från www.diva-portal.org

Skrivförmågan hos barn med 
neurologiska svårigheter

Avhandling

Enligt Barnkonventionen är delaktighet 

en rättighet för barn. Om och på vilket 

sätt denna rättighet kommer barn till 

godo har studerats på olika sätt av flera 

forskare. Delaktighet kan ha olika bety

delser. Social delaktighet uppstår i sam

spelet mellan personer i ett visst samman

hang eller en viss situation. 

Eva Melin söker i sin avhandling vid 

institutionen för pedagogik och didak

tik, Stockholms universitet, förklara so

cial delaktighet i förskolan för barn med 

och utan Downs syndrom. Avhandlingen 

har sin vetenskapliga utgångspunkt i 

kritisk realism, där sambandet mellan 

strukturella villkor och individers hand

lingsutrymme är centralt. Med detta som 

utgångspunkt observerade författaren 

i fallstudier fyra barn (med och utan 

Downs syndrom) på fyra avdelningar i 

var sin förskola. 

Resultaten visade att personalens syn 

på barnen och hur de uppfattade barnens 

perspektiv skapade förutsättningar för 

barnens möjligheter att vara socialt del

aktiga i förskolans verksamhet. Barnen 

kunde ses som ganska lika med liknande 

behov eller som olika med olika behov. 

Synen på barnen som ganska lika erbjöd 

förutsättningar för social delaktighet i 

samma aktiviteter för alla barn. Att se 

barnen som olika medförde att de skiljdes 

åt i olika grupper, vilket därmed förhin

drade social delaktighet i gemensamma 

aktiviteter.  Förhållandet till barnets per

spektiv påverkade det handlingsutrymme 

som erbjöds och i och med detta möjlig

heten till social delaktighet.

Avhandlingen heter socIal delaktIghet I teoRI 
och pRaktIk: om baRNs socIala delaktIghet I föRsko-
laNs veRksamhet. Den är skriven av Eva Melin 
och kan hämtas från www.diva-portal.org

Barns sociala delaktighet  
i förskolan

http://www.diva-portal.org
http://www.diva-portal.org
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Retts syndrom är en relativt ny och  

sällsynt diagnos. I Sverige antar man att 

270–280 personer har diagnosen. Syndro

met drabbar huvudsakligen flickor. Retts 

syndrom innebär störningar i hjärnans ut

veckling, som medför svåra neurologiska 

funktionsnedsättningar. Många av krop

pens funktioner påverkas. Vissa funktio

ner förloras tidigt i livet. Varje funktion 

som kan behållas och varje liten förbätt

ring har stor betydelse. När det gäller mo

toriska funktioner har man i första hand 

studerat förlusten av funktioner och i 

mindre omfattning vad som kan behållas 

och utvecklas.

Gunilla Larsson har i sin avhandling 

vid institutionen för samhällsmedicin 

och rehabilitering, sjukgymnastik, Umeå 

universitet, sökt mer kunskap om den 

motoriska utvecklingen över tid hos 

personer med Retts syndrom. Resulta

ten baseras på enkätundersökning och 

fallstudie, och visade bland annat att det 

är möjligt att behålla rörelseomfånget i 

fotleden över tid, att återträna gång och 

förmågan att resa sig upp samt att lära 

sig ett nytt sätt att resa sig från golvet. 

Författaren under stryker vikten av att 

arbeta med personens motivation, att 

planera insatserna gemensamt och att 

det står klart för alla i personens när

het att han eller hon är beroende av att 

de tar initiativ till aktivitet. Resultaten vi

sade också att det, trots risken för snabbt 

blodtrycksfall när personen reste sig upp, 

inte finns anledning att avstå från sådan 

träning. Snarare bör man hjälpa och 

uppmuntra personen att stå kvar. 

Retts syndrom är ett komplicerat och 

varierat syndrom. Det kliniska arbetet 

med personer med Retts syndrom krä

ver en noggrann individuell bedömning 

och goda kunskaper om hur syndromet 

utvecklas. Detta är mycket viktigt för att 

kunna bedöma risken för förlust eller 

försämring och inte förbise möjligheten 

att behålla och utveckla funktioner och 

förmågor, konstaterar Gunilla Larsson.  

Avhandlingen heter Rett syNdRome, motoR deve-
lopmeNt, mobIlIty aNd oRthostatIc ReactIoNs: loss of 
fuNctIoN, dIffIcultIes aNd possIbIlItIes. Den är skri-
ven av Gunilla Larsson och kan hämtas från   
www.diva-portal.org

Motorisk utveckling  
vid Retts syndrom

Medicinskt otydliga besvär eller ospeci

fika symptom är en utmaning för hälso 

och sjukvården. Däremot torde sådana 

situationer ge förutsättningar för ett mer 

flexibelt utrymme för patienten att aktivt 

delta i beslutet om vilken behandling eller 

vilka andra åtgärder som bör prövas. Vid 

specifika symptom finns ett mer begrän

sat antal vedertagna behandlingsalterna

tiv, där patientens medverkan i beslutet 

vanligen inte torde bli lika stor. 

Iréne Josephson har studerat erfarna 

sjukgymnasters föreställningar om och 

samspel i möten med patienter med ospeci

fika ländryggsbesvär. I sin avhandling vid 

Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping 

har författaren i fyra delstudier undersökt 

detta i videofilmade fokusgrupper och 

patientmöten. Materialet transkriberades 

och analyserades med särskilt fokus på 

beslutet om val av behandling. Samman

fattningsvis tydde resultaten på att sjuk

gymnasterna resonerade brett, men fat

tade beslut utifrån egen professionell teori 

och metodik. Detta innebar att man inte 

i den omfattning som det var möjligt tog 

tillvara patientens egen medverkan i be

slutet om val av behandling eller åtgärd. 

Patienternas resurser torde kunna tas till 

vara på ett bättre sätt i beslutet genom att 

de professionella får utveckla förmågan 

att kommunicera och interagera. Detta 

skulle kunna leda till mer nöjda patienter 

och en bättre funktionsförmåga hos dessa.     

Avhandlingen heter utRymme föR deltagaNde: 
beslutspRocesseR I möteN mellaN patIeNteR med 
ospecIfIka läNdRyggsbesväR och sjukgymNasteR I 
pRImäRvåRd. Den är skriven av Iréne Josephson 
och kan hämtas från www.diva-portal.org

Möten mellan patienter 
och sjukgymnaster

Avhandling

http://www.diva-portal.org
http://www.diva-portal.org
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