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LICENTIATE THESIS: HOW TO DESIGN PHYSIOTHERAPY FOR 
CHILDREN WITH MOVEMENT DISORDERS - FROM INFANCY TO 
ADULTHOOD? PARENTS' VOICES. Lilly Ekenberg, Engineering 
Psychology Division, Department of Human Work Sciences,  Luleå  University 
of Technology, S-971 87  Luleå.  

Abstract 
The aim of this study is to depict and make visible the experiences of the 
parents as co-workers in physiotherapy within the habilitation services in  
Norrbotten,  the northenmost county of Sweden. 

Parents (15 couples and 7 mothers) to 22 children 15-25 years old were 
interviewed. Nineteen of the children had cerebral palsy and 10 of these, in 
addition, mental retardation. Two children had spina bifida and one child had 
neuropathy. Semistructured interviews were carried out through an interview 
guide focusing on five themes. The predetermined themes turned out to be 
fairly accurate descriptions of courses of the parents' lives. 

Most of the parents expressed dissatisfaction at the first confrontation with 
the health care; feelings of confidence and security at the start of the physio-
therapy at the central habilitation center; insufficient support and feedback 
from the local district physiotherapists during school years and non-existent 
support to adult life. The parents stated: (1) that the physiotherapy influenced 
mobility positively the first years of the child's life, (2) that the physiotherapy 
prevented deterioration when the child was growing up, and (3) that the physio-
therapy enhanced the the child's sense of well-being. From the parents' 
envisions, shaped from their individual experiences, a pattern emerged which I 
identified as a learning process. Factors positively influencing this process are: 
both parents actively participating in physiotherapy and a continuous support 
from the physiotherapist. Factors negatively influencing this process are: 
mother does not share the responsibility for the physiotherapy with the father, 
parents who still experienced the course of events related to the discovery of 
the child's disorder as incomprehensible and finally deficient or non-existent 
support from the physiotherapist. 

It is of great value to consider the parents' competence in the design of the 
habilitation services. The importance of the father's role must not be forgotten. 
The education of the physiotherpists has to be changed and supplemented. 

Key words: Parent Participation, Physiotherapy, Children, Young Adults, 
Movement Disorders. 
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FÖRORD 

Först och främst vill  jag  tacka alla föräldrar, som ställde upp på mina inter-

vjuer.  Jag  hoppas att  jag  kunnat göra Era berättelser rättvisa. För mig  har  det 

varit  en  både fysiskt och psykiskt arbetskrävande process att bearbeta inter-

vjuerna och Era upplevelser där  jag  själv varit  en  av  de  icke lyhörda habili-

teringsaktörerna.  Min  beundran är stor för  Er  kamp för Ert  barn, Er  kunskap 

och  Er  erfarenhet.  Jag  hoppas att  jag  med denna uppsats kan medverka till 

att synliggöra  Er  kompetens och Era erfarenheter.  

Jag  vill också tacka mina forna arbetskamrater på Ganu-nelängsskolan.  Jag  

vill särskilt nämna, kurator  Ella-Maria  Björkman, föräldravärdinna Siv  

Cederholm,  speciallärare  Irma  Lundström och psykolog Erling Nyman, som 

betytt mycket för mig både professionellt och personlighetsmässigt. Ett 

speciellt  tack  till sekreterare Eivor Degerhäll, som fanns med redan när  jag  

började arbeta på Gammelängsskolan  1969,  för alla intervjuutskrifter och  all  

uppmuntran så att  jag  orkade fortsätta att bearbeta intervjuerna. 

Mitt  byte  av arbetsplats till Vårdhögskolan gav mig möjligheter att följa  den  

vetenskapliga dokumentationen om sjukgymnastik. Från teori och pedago-

gik  har jag nu  tillfälle att tillämpa mina erfarenheter och kunskaper i Vuxen-

habiliteringen  på Luleå sjukhus som expertstöd i sjukgymnastik. Ett  tack  till 

mina arbetskamrater på Vuxenhabiliteringen för att  de  stått ut med mig och 

mina ojämna arbetstider.  

Min  forskningsarbetsplats på Högskolan i Luleå  har  varit mycket  en  mycket 

stimulerande plattform.  Den  tvärvetenskapliga inriktningen på  Institutionen  för 

Arbetsvetenskap  har  passat  min  forskningsinriktning väl.  Tack  Carina för att  

Du  delat  rum  och tankar med mig! Särskilt  tack  till  Christina  Mörtberg, som 



lärt mig att förstå datatekniken bättre och som varit mitt stora stöd och  min  

trygghet när tekniken känts mig övermäktig. 

Speciellt  tack  till mina handledare  Elisabeth Berg,  som handfast lärt mig 

hantera och analysera  den  stora mängden rådata och till  professor  Kjell 

Ohlsson, som på olika sätt stöttat mig. 

Habiliteringsöverläkare  Anders  Erikson  har  hela  tiden  funnits till hands  både 

som  "bollplank" och ämneskunnnig handledare. Sociomedicinska  

biblioteket  i  Boden har  gett  mig all  tänkbar  service.  

Ett  tack  till  min  familj för att  de  stått ut med att detta arbete tagit så stor  del  

av vår gemensamma tid. Ett särskilt  tack  till  min man Hans  för hjälp med 

korrekturläsning  samt  språklig och ämneskunnig granskning. 

Detta arbete  har  varit möjligt att genomföra  tack  vare ekonomiska bidrag 

från Samhällsmedicinska enheten vid Norrbottens läns landsting, Stiftelsen 

Solstickan, Folke  Bernadotte  Stiftelsen, Stimulansbidrag som Norrbottens 

läns landsting erhållit från Socialstyrelsen och Linnea och  Josef  Carlssons 

Stiftelse. 

Luleå i november 1996 

Lilly Ekenberg 



KAPITEL 1 

1.1 Barnhabilitering  i  Sverige 

Barn  med rörelsehinder  har raft en  varierande vård och ett varierande 

samhällsstöd.  Barn  och ungdomar med svåra rörelsehinder och talsvårig-

heter  har  p.g.a. missförstånd ofta bedömts som utvecklingsstörda och  har 

haft  svårigheter med att  fa  sina behov tillgodosedda. Rörelsehindrade och 

normalbegåvade  barn  i  Sverige  fick redan för  100  år  sedan sin  vård vid  

de  fyra vanföreanstalterna i  Göteborg,  Helsingborg och  Stockholm. Den  

närmaste för Norrbottens  del  var Härnösand.  (Price, 1988; Bille  och 

Olow,  1992). 

Den  moderna  habiliteringen  grundlades i och med  1958  års CP' - 

utredning. Utredningen  lade  fram ett förslag hur verksamheten  skulle  

organiseras på läns-  regional-  och riksnivå. I denna utredning framkom 

bl.a. att föräldraföreningarna visat sig vara till stor nytta vid uppbygg-

naden av CP-vården. I utredningen framhölls också att ett samarbete 

mellan föräldraföreningarna och behandlingscentralema borde komma till 

stånd i  form  av föräldrakurser och föredrag (Molin,  1987).  

Habilitering innefattar  all den  hjälp och det stöd, som samhället speciellt 

erbjuder barnet med handikapp, i  form  av medicinska, pedagogiska, 

psykologiska och sociala insatser (Molin,  1987; Bille  och Olow,  1992).  

För rörelsehindrade utvecklingsstörda  barn  pålades landstingen ett 

begränsat lagstadgat ansvar från år  1954.  För utvecklingsstörda med 

komplicerat lyte låg ansvaret hos staten. Först i och med omsorgslagen  

1  Cerebral pares 
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1968  fick  de  utvecklingsstörda med rörelsehinder  en  lagstadgad rätt till 

vård och omsorg (Molin,  1987; Price, 1988). 

Den  nya omsorgslagen (SFS  1985:568)  om särskilda omsorger om 

psykiskt utvecklingsstörda innebar bl.a. rätt till särskilda omsorger för 

personer med psykisk utvecklingsstörning och personer med hjärnskada 

som  fat  betydande begåvningshandikapp  samt  personer med barndoms-

psykos. I och med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS  1983:763)  fick 

landstingskommunerna ökade befogenheter att utforma vården efter 

lokala behov och förutsättningar.  

Den 1  januari  1994  ersattes omsorgslagen av  Lagen  om stöd och  service  

till vissa funktionshindrade (LSS; SFS  1993:387)  vilket innebar att 

huvudmannaskapet för huvudparten av  de  särskilda omsorgerna  skulle  

övertas av kommunerna från landstingen.  De  bärande principerna enligt 

LSS är  1)  rätten till självbestämmande och inflytande för  den  enskilde,  2)  

särskilda insatser skall vara tillgängliga,  3) den  enskilde skall tillförsäkras 

delaktighet i det liv som tillkommer alla människor,  4)  kontinuitet och 

helhetsyn i stödet, d.v.s. insatserna skall vara bestående och stödet 

planeras utifrån  den  enskildes samlade behov. Landstingen  har  kvar "råd 

och annat personligt stöd" för LSS personkrets, som är personer med 

stora funktionshinder och omfattande behov, vilka medför betydande 

svårigheter i vardagen. Som  en del  i denna handikappreform infördes två 

nya paragrafer i hälso- och sjukvårdslagen, innebärande att habilitering, 

rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning ingår i sjukvårdshuvudmännens 

ansvar (SoS,  1994:1).  
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Med barnklinikema som fasta punkter utvecklades  barn-  och  ungdoms-

habiliteringen  länsvis.  De  första regionsinstitutionema byggdes i  

Göteborg  och  Uppsala, sedan  i Linköping, Örebro,  Lund  och Umeå  

(Bille, 1980). 

Under  1980-talet skedde  en  omfördelning av  de  insatser som gjordes på  

lokal-  och regionplanet. Ökad kunskap hos teamen inom landstingets 

habiliteringsenheter avlastade regioninstitutionernas utredningsuppgifter. 

Regioninstitutionema blev centra för mer specialiserade uppgifter  (Bille  

och Olow,  1992). 

Den  nuvarande habiliteringsverksamheten riktar sig till barn/ungdom  0-

20  år. Antalet rörelsehindrade i behov av habiliteringsresurser är c:a  100 

per 100 000  invånare  (Bille  och Olow,  1992). 

1.2 Min  egen referensram  

Min  erfarenhet av habiliteringsverksamheten sträcker sig bakåt ända till  

1967  då  jag  som ganska nyutbildad sjukgymnast började arbeta vid Umeå 

lasaretts barnIdinik.  Jag  fick  den  stora förmånen att samarbeta med  en  

kunnig barneurolog,  Jan  Heijbel och pionjären inom lekterapin i  Sverige,  

nämligen Ivonny Lindkvist. Vad  jag  lärde mig där var inte bara hur  man  

bedömer  barn  sensomotoriskt och diagnosticerar  dem,  utan framför allt 

hur viktigt det är att möta barnen i deras kroppsglädje och leklust och inte 

som diagnoser.  Jag  lärde mig också att barnen mådde bättre och kände 

sig tryggare när  de  fick  ha  någon av sina föräldrar med sig. 



4  

Med  denna viktiga erfarenhet flyttade  jag  ett  par år  senare tillbaka  till 

mitt  hemlän och Gammelängsskolan i  Boden,  länsinstitutionen för  barn 

med  rörelsehinder. Där började  jag  arbeta  som  skolgymnast  med barn  

från hela  Norrbotten. På  denna  institution  vistades alla  bam  med  

rörelsehinder oaysett  graden av  rörelsehinder från första t.o.m. sjätte 

skolåret. Syftet  med  institutionsboendet  var  att barnen  skulle få  tillgång  

till  expertinsatser  såsom  speciallärare, talpedagoger och sjukgymnaster. 

Att träna förskolebarn som vistades flera veckor utan sina föräldrar på 

institutionen var känslomässigt svårt. Första tiden gick åt till att försöka 

få barnets förtroende för att  sedan  kunna arbeta med specifik 

rörelseträning. Efter  3-4  veckor när  jag just  börjat komma igång med 

rörelseträningen, var det dags för barnet att åka  hem.  Då kom föräldrarna 

för att lära sig ett rörelseprogram som  jag  utarbetat.  Men  instruktionen 

var till stor  del for-gaves. Barnet  klamrade sig  fast  vid föräldrarna och 

grät, vilket medförde att dessa knappast var mottagliga för någon  form  av 

instruktion. Detta arbetssätt avbröts ganska snart när  en mamma  vägrade 

att lämna sitt  barn  ensamt och istället stannade kvar med sitt  barn.  Många 

av oss tyckte att  den  mamman var modig som vågade sätta sig emot  den  

etablerade sjukvårdssynen. När  jag sedan  fick förmånen att samarbeta 

med denna  mamma  och med ett harmoniskt förskolebarn, blev  jag  för 

första gången påtagligt varse om hur viktiga resurspersoner föräldrar är. 

När periodverksamheten förändrades till att förskolebarnen vistades på 

Gammelängsskolan med sina föräldrar, blev föräldrarna naturliga 

samarbetspartners till oss sjukgymnaster. Inriktningen mot 

Vojtabehandling2  bidrog också till att föräldrasamarbetet utvecklades  

2  Se  kapitel  2.4  Sjukgymnastik 
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därför att sjukgymnasten  har en  handledarroll i denna behandling som 

innebär att föräldrarna själva utför träningen flera gånger  per  dag. 

Barnhabiliteringen i Norrbotten blev föregångare i uppbyggnaden av  en  

decentraliserad habiliteringsverksamhet, bl.a. p.g.a.  bristen  på sjuk-

gymnaster och långa aystånd till Gammelängsskolan. Utan föräldrarnas 

praktiska insatser hade denna decentralisering ej kunnat genomföras. 

Vojtabehandlingen introduktion i  Sverige  i början av 1970-talet, 

samman-föll med  min  anställning på Gammelängsskolan. Vi var tre unga 

entusias-tiska sjukgymnaster som gick grundkurserna och trodde att vi 

hade funnit  en  metod som kunde bota, eller åtminstone förhindra, att 

barnet med hjärnskada utvecklade och förstärkte ett avvikande rörelse-

mönster. Det gällde bara att upptäcka barnen med CP-skada, helst före 

dess sjätte eller nionde levnadsmånad innan det avvikande rörelse-

mönstret befästes (SoS,  1992:9).  Ett intensivt samarbete skedde med 

barnkliniken och klinik-chefen vid Centrallasarettet i  Boden,  dit vi blev 

kallade för att göra spädbarnsdiagnostik vid ev. misstanke på hjärnskada.  

Om  tillräckligt många lägesreflexer eller lägesreaktioner och spontana 

rörelser var avvikande, var det indikation på att tidig sjukgymnastisk 

träning  skulle  sättas  in.  Föräldrarna hade egentligen ingen reell 

valmöjlighet.  De  var många gånger i  en  chockfas och accepterade oftast 

förslaget att påbörja Vojtabehandlingen. 

Med tiden blev det allt tydligare att vi inte kunde förhindra  en  avvikande 

motorisk utveckling.  Jag  började ifrågasätta om alla insatser vi sjukgym-

naster krävde av föräldrarna var till någon nytta för barnet. Detta 

inspirerade mig till att påbörja  en  utvärdering av sjukgymnastik i Norr-

botten i  form  av  en  enkätstudie av föräldrainsatserna för  barn 0-6  år 
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(Dagis och Ekenberg,  1982), som  senare publicerades internationellt  (von  

Wendt,  Ekenberg, Dagis och Janlert,  1984). Det blev  ett  positivt gensvar  

från föräldrarna och  jag fortsatte  därför  med en  enkätstudie riktad till 

äldre  barns  föräldrar  om  sjukgymnastik (Ekenberg och Myhr,  1983)  och 

därefter  med en  jämförande  studie av  föräldramedverkan i sjukgymnastik 

i  Norrbotten respektive  i  Göteborgs stad  (Ekenberg,  von  Wendt  och 

Janlert,  1994).  

När datainsamlingen av Göteborgsföräldrarnas enkätsvar var  klar  

insjuknade  min  10-åriga dotter i  en  hjärntumör.  Jag  hade då redan lämnat 

mitt arbete i  habiliteringen  och höll på att utbilda mig till lärare för 

sjukgymnaster. 

I mitt arbete som lärare för blivande sjukgymnaster kom  jag  i kontakt 

med  Basal  Kroppskännedom,  en  behandlingsform i sjukgymnastik 

utvecklad av  Gertrud  Roxendal  (1987).  Denna behandlingsform är både 

ett synsätt och ett arbetssätt och måste läras  in  genom eget kroppsligt 

övande. Synsättet i  Basal  Kroppskännedom är att  se  människan ur ett 

hälso- och resurs-perspektiv (Roxendal,  1987). Jag  fick också som lärare 

möjligheten att utbilda mig inom  Basal  Kroppskännedom och parallellt 

undervisa sjuk-gymnaststudenterna i detta ämne. Flertalet blivande 

sjukgymnaster var fysiskt aktiva och utövade olika idrotter där kroppens 

prestation är  central.  Därför var studenterna i allmänhet ointresserade av 

detta ämne eftersom kroppens prestationsförmåga är ointressant och 

snarare ett  hinder  för förståelsen av  Basal  Kroppskännedom.  Min  

undervisnings-erfarenhet fick mig att börja reflektera över 

sjukgymnaststudenternas ovilja mot att i övandet inrikta sig mot 

upplevelsen av  den  egna kroppen (Ekenberg,  1995).  Denna erfarenhet 

gav mig  en  ny  dimension  och  en  förståelse för  min  egen problematik som 
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sjukgymnast. ik ena sidan,  med det  medicinskt reduktionistiska 

betraktelsesättet  som jag  utbildats i,  ser jag kroppen som en apparat med 

brister  och fel  som  skall repareras.  Ai  andra sidan,  så har min  30-åriga 

erfarenhet  som  sjukgymnast och lärare för sjukgymnaster lärt  mig,  att  

kroppen  är  dynamisk  och levande; kropp och känslor  står  i ömsesidig  

relation  till varandra och människans  funktionsproblem  måste relateras 

till hennes totala livssituation.  

De  traditionella sjukgymnastiska behandlingsmetoderna, som är mina 

professionella verktyg, styr mig att  se  barnet som  en  apparat med olika fel 

och  symptom,  som  jag  med mina verktyg skall försöka reparera.  Men min  

erfarenhet säger mig att  jag  som habiliteringssjukgymnast skall möta hela 

barnet och  de  resurser det  har  för att fungera och interagera med omgiv-

ningen. Mina yrkes- och livserfarenheter tillsammans med  min  djupare 

förståelsen av  Basal  Kroppskännedom,  har  hjälpt mig att gradvis förändra 

mitt  problem-  och resursbristfokuserade synsätt till  en  mera resurs-

fokuserad syn på  de  familjer med vuxna fimktionshindrade  barn,  som  jag  

numera möter som sjukgymnast inom v-uxenhabiliteringen på Luleå 

sjukhus. 

När  min  dotter blev sjuk fick  jag  på ett på ett dramatiskt sätt ändra mitt 

perspektiv.  Jag  hade arbetat som sjukgymnast med  de  positivistiska 

glasögonen. Familjen som fatt ett  barn  med funktionshinder hade  jag  

betraktat som något utanför mig, någonting som inte kunde drabba mig 

själv.  Jag  började  nu  inse att habilitering var mycket mer än 

sjukgymnastik och andra expertinsatser. Det var ett förhållningssätt till 

livet. Bytet av "glasögon" från utifrån - till inifrånperspektivet  har  varit 

drivkraften för mig att genomföra denna studie.  Jag  insåg vid det 

dramatiska bytet hur okunnig och okänslig  jag  varit i mina möten med 
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föräldrarna och att sjuk-gymnaster behöver andra kunskaper än  de rent  

medicinska och sjulcgym-nastiska. 

Några av  de  frågor  jag  började ställa var bl.a. följande: Varför blev så 

många av mina sjukgymnastkollegor rädda när  de  fick veta vad som hänt  

min  dotter? Varför vägrade  min  dotter att utföra någon rörelseträning 

tillsammans med mig? Hur påverkas föräldrarna av sjukgymnastens 

förhållningssätt och av  de  sjukgymnastiska behandlingsmetoder barnets 

utsätts för? Hur skall sjukgymnastiken bedrivas för att vara till nytta för 

barnets utveckling och stärka familjens resurser? 

Innan  jag  påbörjade dessa intervjuer gjorde  jag en  enkätstudie om för-

äldrars erfarenhet av och föreställning om sjukgymnastik (Ekenberg,  

1990).  Resultaten visade bl.a. att flertalet föräldrar ansåg att sjuk-

gymnastens viktigaste arbetsuppgift var att analysera och bedöma barnets 

motoriska funktion och att sjukgymnastiken var till nytta för barnets 

utveckling. Det blev så uppenbart för mig hur mina frågor styrde 

föräldrarnas svar och att  en  enkätstudie inte kunde göra rättvisa åt 

föräldrarnas erfarenheter och föreställningar.  Jag  insåg att föräldrarna 

själva måste ges möjligheten att berätta.  

1.3  Undersökningens syfte 

Utgångspunkten i denna studie är att föräldrar till äldre  barn  med 

funktionshinder  har  mångårig erfarenhet av sjukgymnastik och kunskaper 

som är viktiga att ta tillvara.i  den  framtida utformningen av sjukgym-

nastiken inom  habiliteringen.  Sjukgymnastiken  har  hög prioritet  bland  
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barnens föräldrar. Samtidigt  har  värdet av sjukgymnastik varit svårt att 

vetenskapligt belägga.3  

Syftet med denna studie är att beskriva och synliggöra föräldrarnas 

erfarenheter och upplevelser av sitt medaktörskap i sjukgymnastiken 

inom  habiliteringen  i Norrbotten.  

De  frågeställningar som studien ayser att besvara är följande: 

- Vilka upplevelser och erfarenheter  har  föräldrarna av sjukvården och av  

habiliteringen  med fokus på sjukgymnastiken? 

- Hur utvecklas/förändras samarbetet mellan föräldrar och sjukgymnaster 

allteftersom barnet växer? 

- Vilken betydelse anser föräldrarna att sjukgymnastiken  haft far  barnets 

utveckling? 

- Hur bör stödet från sjukgymnasterna utformas i framtiden. 

- Vilken kompetens bör sjukgymnasten besitta? 

- Vilka visioner  har  föräldrarna om habiliteringsverksamheten?  

1.4  Studiens uppläggning 

Denna licentiatuppsats är indelad i  11  kapitel:  

Kapitel 1  inleds med  en  kortfattad redovisning av bamhabiliteringens 

historia och utveckling i  Sverige.  Därefter summerar  jag  mina egna er-

farenheter som sjukgymnast, lärare i sjukgymnastik och förälder, som 

mynnar ut i  en problematisering  av sjukgymnastiken i  habiliteringen  och 

undersökningens syfte.  Kapitel 1  ayslutas med utvecklingen av  

habiliteringen  i Norrbotten.  

3  Se  kapitel  2.4  Sjukgymnastik 
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Kapitel 2  handlar om forskning om föräldrars upplevelser av att  ha barn  

med funktionshinder, utvecldingen från expertstyrd till familj estyrd 

habilitering och professionellt förhållningssätt. Dessutom handlar kapitel  

2  om sjukgymnastikens utveckling, olika sjulcgymnastiska behandlings-

metoder och nyttan av sjukgymnastik för  barn  med funktionshinder.  

Kapitel 2  ayslutas med forskning om föräldrars inställning till 

sjukgymnastik och olika uttalanden om hur föräldrarnas  roll  i 

sjukgymnastiken borde  se  ut.  

Kapitel 3  handlar om  min  forskningsansats och hur  jag  forsknings-

metodiskt gått tillväga vid urval av föräldrar, insamling av  data  och 

sammanställning och analys av  data.  

I kapitel  4  beskriver  jag min  teoretiska utgångspunkt med verksam-

hetsteori, kroppsförståelse, normalitet/avvikelse, kristeorier, 

coping/mestring, salutogenes och kvinnlig/manlig strategi.  

Kapitel 5-10  innehåller resultatdelen.  Kapitel 5-7  handlar om föräld-

rarnas möte med sjukvården, föräldrarnas möte och fortsatta kontakter 

med  habiliteringen  och sjukgymnastiken. I kapitel  8  det redovisas föräld-

rarnas syn på nyttan av sjukgymnastik. Det nionde kapitlet handlar om 

föräldravisioner om framtidens sjukgymnastik i  habiliteringen  och 

slutligen i kapitel  10  ger föräldrarna sina visioner om 

habiliteringsverksamheten. 

I kapitel  11  analyserar  jag  resultaten. Här väver  jag  ihop teori, tidigare 

forskning med mina resultat. Detta aysnitt ayslutas med förslag på hur 

föräldrakompetensen bör användas inom  habiliteringen  och vilka 

konsekvenser detta  far  för sjukgymnastens utbildning och arbetssätt. 
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I  Kapitel 12  firms  en  sammanfattning  av studien på  svenska  respektive  

engelska.  

1.5 Barnhabilitering i Norrbotten 

På 1950-talet fanns barnkliniker i  de  flesta landsting i  Sverige,  bl.a. vid 

barnmedicinska kliniken i  Boden. En del  av barnsjukvårdens verksamhet 

var att spåra upp  de  rörelsehindrade barnen. Som första öppenvårdstjänst 

inom  den  s.k. "CP-värden" tillsattes i regel  en  sjukgymnast. Detta skedde 

i Norrbotten år  1953.  Sjukgymnasten medverkade vid inventeringen av 

rörelsehindrade  barn  och var  en  viktig länk i samarbetet mellan sjukhuset 

och hemmet eftersom hon ena dagen kunde göra hembesök och andra 

dagen gick rond på barnavdelningen (Björkman, Fredriksson, Österberg,  

1973; Price, 1988).  

Länsinstitutionen  togs  i bruk i Norrbotten på Gammelängsskolan i  Boden  

år  1970. Den  inrymde lekotek, förskola för rörelsehindrade och hörsel-

skadade  barn  och grundskolans låg- och mellanstadium för rörelse-

hindrade elever. På denna  institution  fanns fyra internat med sammanlagt  

38  sängplatser, föräldrarum, läkarmottagning, sjukgymnastik med 

bassäng, talterapi, arbetsrum för kurator, länssjukgymnast och arbets-

terapeut. Dessutom kom c:a  20  externatelever dagligen för skolunder-

visning och terapi. Förskolebarn som inte fick adekvat behandling i 

hemmet kunde också vistas terminsvis vid institutionen. Flertalet 

förskolebarn från  3  år och uppåt kom till Gammelängsskolan för  intensiv  

träning  under 3-6  veckors perioder utan föräldrar. När föräldrarna 

hämtade barnen fick  de  lära sig ett träningsprogram, som  de  fick i uppgift 

att genomföra hemma. Länssjukgymnasten gjorde  sedan  uppföljning av 
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träningsprogrammet i hemmet (Björkman, Fredriksson och Österberg,  

1973).  

Gammelängsskolan hade ett nära samarbete med barnsjukhuset i  Boden  

där barnen utreddes och bedömdes. Sjukgymnasterna på Gammelängs-

skolan medverkade ofta i  de  bedömningarna då flera av sjukgymnasterna 

hade lärt sig tidig diagnostik enligt Vojta,  en  tjeckisk barnneurolog, som 

utarbetat  en  sjukgymnastisk behandlingsform, också kallad 

Vojtametoden4  (Fällström, Möller och Nyman,  1977).  

Vojtainriktningen ledde till att föräldramedverkan var nödvändig för 

genomförandet av  den  sjukgymnastiska träningen. Därför påbörjades  en  

periodverksamhet även för mycket små  barn  från  0-3  år. Barnen fick 

komma till Gammelängsskolan med  en  eller båda föräldrarna och med 

syskon. Perioderna var oftast  1  vecka, ibland kortare, och återkom som 

regel ett  par  gånger  per  termin.  Under  denna vistelse fick föräldrarna  en  

noggrann inlärning av rörelseterapin, utprovning av lekredskap m.m. 

(Björkman, Fredriksson och Österberg,  1973;  Fällström, Möller och 

Nyman,  1977).  

Periodverksamheten på Gammelängskolan startade i början av 1970-talet 

och sammanföll tidsmässigt med forskningen om hur barnen  for  illa vid 

sjukhus- och institutionsvistelser då föräldrarna inte var med  (Tamm, 

1996).  Detta bäddade för  en  utveckling av tidig samordnad habilitering 

med  de  grundläggande idéerna om helhetssyn, normalisering och 

integrering (Fallström, Möller och Nyman,  1977). 

4  Se  kapitel  2.4  Sjukgymnastik 
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Norrbotten läns landsting blev det första landstinget i  Sverige  som 

genomförde  en  samordning av habiliteringsresurserna år  1979  (Brodin 

och Lindberg,1990). Motivet för detta var att  man skulle  få ett samlat 

ansvar för samtliga stödinsatser barnet behövde  under  uppväxten.  De  

bärande idéerna var  1)  helhetssynen: barnens och ungdomarnas behov bör 

bli allsidigt tillgodosedda,  2)  närhetsprincipen: habiliteringinsatsema bör 

så långt som möjligt ges i barnens hemmiljö eller dess närhet,  

3)  normalisering och integrering: barn/ungdom med handikapp bör inom 

alla områden, skolan, fritiden och boendet, leva ett så normalt liv som 

möjligt istället för att särbehandlas (Larsson,  1980).  

Genom normaliseringen och integreringen minskade institutionsboendet  

under den  senare hälften av 1970-talet då distriktsteam med arbets-

terapeut, förskollärare, kurator, psykolog och sjukgymnast inrättades i 

varje sjukvårdsförvaltningsdistrikt. Därmed försvann länssjukgymnast-

funktionen. På Gammelängsskolan blev det centrala länsteamet kvar. 

Som resultat av  en  översyn av habiliteringsverksamheten i Norrbotten 

oktober  1991,  överfördes  den  samordnade barnhabiliteringen från sociala 

nämnden till  respektive  sjukvårdsdistrikt  den 1  januari  1993.  Härigenom 

överfördes också ansvaret för  den  löpande dialogen med handikapp-

organisationerna till  de  lokala sjukvårdsdistrikten. Centrala teamet knöts 

till  Bodens  barnklinik som kostnadsfri resurs för länet.  Habiliteringen  för 

ett  barn  startas numera i  de  fem lokala teamen och först som andra steg, 

vid särskilt specialisticrävande,  fall  konsulteras det centrala teamet. Syftet 

med denna organisationsförändring är att hälso- och sjukvården hoppas få 

samordnings- och rationaliseringsvinster mellan barnmedicin och  barn-

habilitering. Som  en  följd av detta hoppas  man  också att stödet och  de  

specialiserade behandlingsinsatserna skall utvecklas. Ett annat skäl är att 
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övriga delar av omsorgsverksamheten överförs till primärkommunalt 

huvudmannaskap (NLL,  1992).  Detta skedde i Norrbotten  1  januari  1996.  

Antalet  barn  och ungdomar i habiliteringsverksamheten i Norrbottten i 

åldern  0-20  är är ca  800  varav knappt hälften med utvecklingsstörning 

(Brodin och  Lindberg,  1990).  
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KAPITEL  2  

FORSKNINGSRESULTAT INOM OMRÅDET  

2.1  Föräldrar till  barn  med funktionshinder 

Barbro  Saetersdal  (1993) skriver  att skönlitteraturen  kan  ge insikt  men  

också stöta  bort  och stigmatisera  de  utvecklingshämmade.  Som all  annan 

konst  når  skönlitteraturen oss  på  ett emotionellt  plan.  Hon  har  i  sin forsk-

fling  analyserat några välkända  romaner om  familjer  med  utvecklings-

hämmade  barn  från ett utifrån- och inifrån  perspektiv.  Hon  defmierar 

utifrånperspektivet  som "at forfatteren ikke ser den  utviklingshemmete  

som en  allsidig personlighet,  men  bruker  ham eller henne som et middel, 

symbol eller metafor, eller som katalysator for å  före  handlingen frem-

over" (sid. 23).  Inifiinperspektivet  enligt  Saetersdal  (1993) "er  karak-

terisert  av at den  utviklingshemmete och handlingame i  romanen  blir  for-

stått  og  forldart ut  fra  förstå'ndshandikappet  og den betydning dette har 

for den  utviklingshemmetes vaeremåte  og karakter (sid. 23).  Saetersdal  

(1993)  väljer  som  exempel  Doris  Lessings  roman "Det femte barnet" 

(1989), som enligt henne  synliggör dubbla lojaliteter och motstridiga 

intressen i familjens inre  konflikt  mellan skyldigheten att ta  hand  om det  

avvikande  barnet  och föräldrarnas egenintressen. Saetersdal  skriver:  

"Foreldrebiografiene  er som en fuge med  variasjoner  over et  sentralt  

tema: sorgen og  gleden  over å ha  fatt  og  levd  med et  annerledes  barn  -  og 

hvordan dette barnet forandret både livet og dem selv som mennesker" 

(sid. 27).  Andra temata  som  Saetersdal  finner  i  sin  analys  av  föräldra-

biografierna är  den  första  tidens  chock,  sårbarhet och vägen fram  till  att 

acceptera  den  nya verkligheten. Ofta beskrivs milstolpar  som den  första 



16  

skoldagen och om aysaknad av kamratskap. Ett annat tema som sällan 

uttrycks explicit är föräldrarnas önskan att finna mening i det som skett. 

Saetersdal  (1985)  hävdar att  de  flesta av föräldrarna till äldre utvecklings-

störda hade  en  realistisk värdering av både sig själva och sina  barn.  

Denna slutsats bygger hon på  en  egen intervjustudie av  19  familjers liv 

med utvecklingsstörda  barn  som bott på  institution under  senaste  5-års-

perioden. Föräldrarna var i åldern  35-85  år och barnen var mellan  6  till  57  

år när  de  placerades på  institution under den  senaste  5-årsperioden. När  

de  äldre föräldrarna såg tillbaka på sina liv gav  de  uttryck för att  de  fått  

en  annan syn på svaghet och att vara annorlunda.  De  såg på livet som 

något  man  underkastar sig och inte gör uppror mot.  Men  även många av  

de  yngre föräldrarna hade liknande syn,  men  uttryckte också maktlöshet, 

ensamhet och förtvivlan över att inte räcka till samtidigt som  de  kände 

kärlek och stolthet över att  ha  ett annorlunda  barn.  Hon  är kritisk till 

facklitteraturen, som ofta beskriver föräldrar till funktionshämmade  barn  

"som  mennesker  som fortrenger og fordreir virkeligheten. Begreper som 

rasjonalisering, regresjon, fornekelse av realiteter, magisk tenking,  

primitive  reaksjoner osv, blir  ofte  brukt  for  å  karakterisere  foreldrenes 

reaksjoner" (sid  112).  Hon  nämner sociologen  Margaret  Voysey som  en  

typisk representant för denna syn. Enligt Saetersdal  (1985)  misstror 

Voysey föräldrarnas utsagor därför att hon anser att föräldrarna för det 

mesta ayspeglar omgivningens föreställningar om hur  de  borde uppleva  

sin situation. Den  vanligaste föräldrastrategin är att legitimera sina egna 

och barnets lidanden genom att ändra uppfattning om vad som är gott 

eller ont. Föräldrarnas positiva värdering av att  ha  ett annorlunda  barn  är 

socialt acceptabelt för föräldrarna och underlättar för  dem  att underkasta 

sig ett oblitt öde. 
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Saetersdal  (1985)  anser att när föräldrar till funktionshindrade  barn  

beskrivs på detta sätt blir  de  reducerade till objekt. Psykologens och 

sociologens tolkning av föräldrarnas reaktioner kan på detta sätt uppfattas 

som nedvärderande eller nedsättande. Saetersdals slutsats är att föräld-

rarna i hennes undersökning var "forbausende  normale  och realistiske" 

(sid.  113).  Det är möjligt att  de  inte är realistiska i sina bedömningar av 

vad ett normalt liv är.  Men  å andra sidan: hur definierar  man  ett normalt 

liv? Alla föräldrar i denna intervjustudie  skulle  vilja ge följande råd till 

andra föräldrar som fick ett utvecklingsstört  barn:  att stå på sig och inte 

vara för beskedlig. Många föräldrar kände att  de  professionella egentligen 

inte ville lyssna ordentligt på  dem  därför  de  inte förstått deras  problem. 

Benedicte  Ingstad och Hilchen  Sommerschild  (1984) gjorde en  om-

fattande intervjustudie  på  Frambu  Helsecenter 1977-78, dit  alla familjer  

med  funktionshindrade förskolebarn från  Norge kom på kurs.  Mödrarna 

och fäderna intervjuades  var  för  sig.  Samstämmigheten  var stor, men  

mödrarna  kunde  ge  en mer  nyanserad  information om  vardagslivet och  

om  bullets  tillstånd. Arbetshypotesen i Frambuprojektet  var  att familjens 

historia bestämde mestringsprocessens5  förlopp. Därför fick föräldrarna 

berätta  om sin egen  bakgrund,  tiden  innan  de  fick  det  funktionshindrade  

barnet. Om  föräldrarna vuxit upp i  en  trygg miljö  så kunde de  senare  visa 

en god mestring  i  den  nya livsituationen  med  ett  barn med  funktions-

hinder. Föräldrar  som  fungerat  bra  tillsammans innan  de  fick  barn  

fungerade t.o.m. bättre tillsammans. För  de  föräldrar  som  fungerat dåligt 

tillsammans före denna kritiska livshändelse,  blev  samspelet sämre och 

dessa föräldrar fick inte uppleva att  de  växte genom  krisen.  Resultaten i 

Frambuprojektet visade att  den  kritiska tidpunkten för föräldrarna  var 

informationen om barnets  funktionshinder,  som  för  en del  föräldrar  blev 

5 Se kapitel 4.6 Coping/mestring 
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ett erkännande av något som långsamt vuxit fram i deras medvetande.  De  

föräldrar där informationen kom oväntat och chockartat genomgick 

föräldrarna däremot ett krisförlopp med chockfas, reaktionsfas, 

bearbetningsfas och nyorientering.  

Sommerschild  (1993) anser  att  sorgen  över att  ha  Mt  ett  barn med  

funktionshinder  aldrig helt går  över utan att familjen  lever  i  en  "constant 

burden".  Livet  präglas  av  vanliga övergångskriser i  barnets liv som  skol-

start t.ex.  som kan  utlösa  en ny  krisreaktion utan att  gå  vägen över chock-

och  reaktionsfas.  Hon  betonar  hur  viktigt  det  är för  all  stödpersonal att  ha  

kunskap  om  att dessa krisreaktioner  kan te sig  olika  hos  olika familjer. 

Öppen upplevelse  av egen sorg kan  vara  god mestring hos en  familj  men 

hos en  annan familj  kan  utlevandet  av sorgen  vara ett  hinder  för  god  

me  string.  

I Frambu-projektet (Ingstad och Sornmerschild,  1984)  visade  1/4  av 

föräldrarna nedsatt  mestring men  dessa hade enligt författarens analys 

resurser att förbättra  mestringen.  C:a  1/5  av föräldrarna visade dålig  

mestring  och saknade egna resurser att förbättra  sin  livssituation.  Ana-

lysen  av resultaten visade inga betydande skillnader mellan föräldrar till  

barn  med olika diagnoser. 

Inger  Wehn och Hilchen  Sommerschild  (1991) gjorde en  uppföljnings-

studie  med  frågeformulär  av det  ursprungliga Frambu-projektet (Ingstad 

och  Sommerschild,  1984).  Resultaten  av  denna enkätstudie visade att 

föräldrarnas sätt att "mestra"  var  oförändrad.  Vid  uppdelning i  diagnoser  

framkom att föräldrar  till  barn  utan utvecklingsstörning  hade  fatt ett 

bättre vardagsliv än  under  småbarnstiden. Däremot  hade  föräldrar  till  

utvecklingsstörda  barn  fatt  sin fritid  betydligt reducerad, speciellt 
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mödrarna.  En  av  de  största skillnaderna var ungdomarnas sociala liv där 

ungdomar med enbart utvecklingsstörning till  90  % hade reducerad eller 

ingen kontakt med kamrater. 

Ingstad och  Sommerschild  (1984)  föreslår att mestringsbegreppet 

används i  planering  och genomförande  av  habiliteringinsatser  med  

utgångspunkt från familjens egna upplevda  behov  och  mestrings-

strategier.  

Sommerschild  (1993) beskriver tre  olika familjeförutsättningar och hur  

habiliteringens  insatser  kan  utformas:  1) Den  välfungerande familjen bör  

habiliteringen  stötta  så  att  de kan  bibehålla  den  goda  mestringen. De  

vanliga felskären  som  hjälparen gör i mötet  med  dessa familjer är att 

han/hon  ej  är lyhörd för familjens  strategier  utan  ger råd som  t.ex. att 

bearbeta  sorgen  och att  visa  känslor.  Sommerschild  (1993)  hävdar att 

hjälparen i bästa  fall  kan  utöva samtalstyranni  med  föräldrarna  som  inte  

har  detta  behov. Den  bästa hjälp dessa välfungerande familjer behöver är 

att hjälparen respekterar familjens egna mestringsstrategier och  går in  i 

ett samarbete när familjen  tar  initiativet. 2)  För  de  familjer  som  behöver 

återupprätta  god mestring kan  vissa hjälpare bli  så  upptagna  av  familjens 

emotionella svårigheter att  de ej  uppfattar att familjen är praktiskt över-

belastad och därför inte  har resurser  att arbeta  med  sitt inre  liv.  Andra 

hjälpare  kan  blunda för  de  emotionella svårigheterna och bara ta  tag  i  de  

praktiska problemen. Hjälparna bör inte  ha  för höga målsättningar i sitt 

stöd:  det  gäller att stötta föräldrarna att uppnå tillräckligt  bra  mestring. 

3)  För  de  familjer  som har  varaktigt  svag mestring  är  det vanligt  att 

hjälparen ställer för höga och orealistiska  krav på  familjen. Många 

hjälpare önskar och hoppas att familjen skall klara  sig  själv bara  man  

lägger vissa saker  till  rätta för familjen.  Om  stora insatser gjorts för 
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familjen och om föräldrarna dessutom är missnöjda och ställer ännu mer 

krav på hjälparen - då kan både föräldrarna och hjälparen uppleva sig 

misslyckade. I  en  sådan  situation  händer det ofta att hjälpen som sätts  in  

blir alldeles för liten. För familjer med svag  mestring  är det nödvändigt 

med omfattande hjälpinsatser över lång tid. När familjen känner att  de  

inte utsätts för alltför stora och orealistiska förväntningar, kan  de  lättare  
La  tillit till hjälparen och gå  in  i ett samarbete på mer jämbördiga villkor.  

Anders  Gustaysson  (1989)  gjorde  en  intervjustudie av  60  föräldrar till 

förståndshandikappade  barn.  I denna studie beskrev han hur föräldrarna 

lärt sig att leva med ett förståndshandikappat  barn. Han  kunde i  sin  analys 

urskilja flera olika faser i familjens anpassningsprocess.  Den  första  fasen  

var föräldrarnas första upptäckt att barnet hade ett handikapp och  den  

personliga katastrof och personliga förlust som denna första upptäckt 

innebar.  Under den  andra  fasen  - mötet med  den  nya livssituationen - 

började föräldrarna förstå vad barnets handikapp betydde för barnet och 

deras liv. Föräldrarna försökte  sedan under den  tredje  fasen  fmna  en  

personlig lösning, d.v.s. hitta ett sätt att leva vidare med det som inträffat.  

Under de  senare faserna i livet omprövade föräldrarna sina lösningar på 

familj  ens problem,  ibland enstaka och ibland många gånger, beroende på 

om  de  funnit godtagbara lösningar. I mötet med  den  nya livssituationen 

befann sig föräldrarna i ett existentiellt  dilemma.  Antingen måste  de  

svika sitt  barn  eller offra sina egna intressen. Från början var det bara  

modern  som brottades med  den  olösliga konflikten. Fäderna ställdes inför 

denna konflikt i ett senare skede. 

Gustaysson  (1989)  fann ett könsrollsberoende mönster i föräldrarnas 

personliga utveckling.  Till en  början prioriterade mödrarna barnet med 

handikapp  men  med tiden minskade  de  sitt engagemang något. Genom att 
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överlåta  ansvaret  för  barnet  till  fäderna  eller  förskola, skola,  korttids-

omsorg,  skapade mödrarna större utrymme för sina övriga  livsprojekt.  

Detta skedde i allmänhet  under den 3:e  utvecklingsfasen -  personlig  

lösning.  De  ökade  kraven på  fäderna medförde att också  de  genomgick  en  

utveckling lik mödrarnas  med  växling fram och tillbaka  med personlig  

lösning, omprövning och  ny personlig  lösning  tills  de  funnit  en  godtagbar 

lösning  på ansvarskonflikten.  Gustayssons analys visade att  konflikten 

med tiden blev  möjlig att lösa därför att mödrarna minskade sina insatser 

Lär  barnet,  trots  att  barnets behov av omsorg  inte minskade.  De gjorde en  

omvärdering  av  sina  ambitioner  för att godtagbart lösa  konflikten  mellan  

ansvaret  för  barnet  och sina egna intressen. Mödrarna tycktes också åter-

vinna  sin  självrespekt när  de  fann  en  godtagbar kompromiss. Gustaysson  

(1989)  förklarar detta  med  att  den  nya  identiteten som  förälder  till  ett 

förståndshandikappat  bam  till  en  början förnekades  av  mödrarna  efter-

som det  upplevdes  som negativt. Så  småningom anpassade  sig  mödrarna 

och integrerade  den  nya föreställningen  om sig  själv  som  förälder. Denna  

process  tog  olika lång  tid  för olika föräldrar. Gustayssons slutsats är att 

varje förälder måste  firma  ett sätt att acceptera  sig  själv  som  förälder  till  

ett handikappat  barn,  för att återvinna  en stabil identitet  och därigenom 

övervinna  det  självförakt  som  denna föreställning väcker.  Det  första  

steget  i denna  process  är att minska  den skam de  känner över  barnet. Det  

andra är att  firma en personlig  lösning  som  innebär att  man  varken sviker 

sitt  barn eller sig  själv. Sorgeprocessen hjälper föräldrarna att omvärdera 

sitt föräldraskap och att acceptera vissa identitetsförluster och foga ihop  

den  gamla självbilden  till  en ny positiv identitet.  

Gustaysson  (1989)  upptäckte att denna ansvarskonflikt påverkades av  de  

samhällsinstitutioner, som gav stöd till barnen och föräldrarna. Dessa  

barn  befann sig i ett spänningsfält mellan föräldrarna och myndigheternas 
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ansvar.  Personal  inom sjukvård och habilitering ingrep i föräldrarnas 

utformning av  sin  livssituation. Föräldrarnas livsvillkor bestämdes av 

kulturellt givna föreställningar om hur  en god  förälder är, om vad  en 

normal  kvinna är, om vad  en  funktionshindrad människa är. Gustaysson 

menar att föräldrarnas sätt att bemästra  sin  livssituation måste värderas 

inte bara i ett individ- och familjeperspektiv utan också i ett samhälleligt 

perspektiv.  Hans  forskning visade att föräldrarna, myndigheterna som 

gav stöd åt barnet och  de  rådande samhällsidealen ömsesidigt påverkade 

varandra.  Han  argumenterar för att  de problem  som kännetecknar situa-

tionen för  de  utvecklingsstörda barnens föräldrar till stor  del  kan hänföras 

till förhållningssätt hos vårdpersonal och samhället i övrigt och ytterst 

beror på  den  förda vårdpolitiken.  

Sommerschild  (1993)  betonar familjeperspektivet  som  ett viktigt  komple-

ment  i samhällets stöd  med  funktionshindrade  barn.  Hon  anser  att  det  

finns  en tendens  till  att individperspektivet  far  för  stort  utrymme i  den  

kommunala  omsorgen med  normaliserings- och decentraliserings-

ideologin  som grund. 

2.2  Familj einriktad habilitering  

2.2.1 USA  

Föräldrarnas  roll  i  habiliteringen har  förändrats aysevärt  sedan  1950-talet. 

Då skedde insatserna på sjukhusen av experter, som var  de  personer som 

ansågs kunna utföra behandlingar, fatta beslut och bedöma barnets ut-

veckling (Hanft,  1988).  Bazyk  (1989)  kallade denna  form  av insats för 

barncentrerad med terapeuternas fokusering på barnet skild från familjen. 

Familj och anhöriga förväntades inte ta  aktiv del  i barnets habilitering 
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och Bazyk  (1989)  menar att denna modell uppmuntrade föräldrarna att bli 

beroende av sjukvårdspersonalen.  

De  dramatiska framstegen i medicinsk vetenskap  under de  senaste 

decennierna  har  resulterat i  en  ökad överlevnad av  barn  med allvarliga 

skador och  en  utveckling mot alltmer specialiserad och komplex sjuk-

vård. Denna expertinrilctade sjukvård  har  dock inte kunnat tillgodose 

barnens basala behov av trygghet och omsorg (Hostler,  1991).  Därför  tog  

både föräldrar och  personal  olika initiativ till att börja organisera barn-

sjukvården på ett sådant sätt att barnets och familjens utvecklings-

möjligheter  skulle  tillgodoses bättre. 

Enligt  Phillips  och Brostoff  (1989)  lyckades föräldragrupper så små-

ningom med att påverka federala myndigheter att stifta lagar, så att 

handikappade  barn  fick samma rättigheter som andra  barn  att utbilda sig 

och att leva ett normalt liv. Normaliseringsprincipen som detta kallades i  

Sverige  började också användas i  USA.  Detta ledde till  en  ökad föräldra-

medverkan eftersom föräldrarna strävade efter att ta  hand  om sitt  barn  i 

hemmet och inlemma barnet i samhället. Bazyk  (1989)  anser att detta 

perspektivbyte var positivt därför att det förändrade  de  professionellas 

syn på föräldramedverkan.  De  professionella började förstå att föräldrar 

var kapabla i  rollen  som terapeut och lärare för sitt  barn.  

År 1986  stiftades i  USA en federal lag (Public  Law,  99-457), som gav  

riktlinjer för identifiering  av barnets behov, om  familj  ens resurser  och  

behov av  hjälp  med  individuell  habiliteringsplanering, kallad Indivdual 

Family  Service Plan  (EFSP).  Lagen  krävde  en  identifiering,  planering  och 

undersökning  av  familjens styrka och  behov  (Hanft,  1988;  Krahn, Eisert 

och Fifield,  1990).  Denna  lag  är  en  utmaning för sjukvården att bli  mer  
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samarbetsinriktad  men  också att  de  professionella blir ansvariga inför 

föräldrar när det gäller stödet och habiliteringsinsatserna. Familj einriktad 

habilitering anser Hostler  (1991)  representera  en  revolutionär förändring 

därför att det är familjen som sätts i centrum och inte  habiliterings-

personalen. Föräldrarna är  de  mest kunniga och mest engagerade 

företrädarna för sina  barn.  

Krahn, Eisert och Fifield  (1990) skriver  att  det  firms  fa studier som  

dokumenterat föräldrars uppfattning  om  stödet från sjukvården.  De fa 

studier de  fann  hade fokus på  föräldrars  behov  och klagomål snarare än 

tillfreds-ställelse. Fler och bättre  studier  krävs föra att  fa svar på  

föräldrars åsikter.  

Elizabeth  Crais  (1991)  försökte beskriva olika begrepp, som används om 

föräldra-medverkan och föräldraengagemang för  barn  med särskilda 

behov.  De  underliggande principerna för alla dessa benämningar är:  

1)  Familjen är ett bestående stödsystem för barnet eller  den  vuxne medan  

de  profes-sionella ger sporadiskt stöd,  2)  Familjen borde vara likvärdig  

partner  i bedömnings- och interventionsprocessen,  3)  Det professionella 

stödet borde gynna familjens växt i beslutsfattande och utveckling av 

färdigheter,  samt  värna om dess rättigheter och önskningar,  4) De  

professionella behöver erkänna varje familjs individuella behov och 

anpassa sitt stöd för att möta dess behov,  5)  Stödet måste koordineras.  

De studier  som är gjorda för att utvärdera familj ecentrerade insatser 

visade på bättre tillfredsställelse hos familjerna. Dessa  studier har  varit 

fokuserade på familjer med särskilda behov.  Men  Crais  (1991)  anser att 

det borde var rimligt att använda dessa principer på personer i alla åldrar. 

Familjecentrerade principer borde prövas för att lösa  de problem  som 
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plågat mänga  kliniker,  nämligen begränsad överföring  av  färdigheten från  

terapi  till  dagligt liv  och familjens bristande genomförande och full-

följande  av behandlingsmål  och  aktiviteter.  Familjeinrilctade principer  

kan  t.ex. innebära att bedömningen  av patienten  görs i  naturlig  miljö och 

att familjens  resurser  och  behov  lättare synliggörs.  De  svårigheter  som 

kan  uppstå mellan familjen och  de  professionella är  brister  i sam-

stämmighet i bedömnings - och  interventionsprocessen.  Crais  (1991) 

anser  att  det  firms  tre  kritiska frågor där samstämmighet krävs: nämligen 

sättet att presentera  problemet, behovet av behandling  och tillväga-

gångssättet.  Om  familjen och  de  professionella  når  consensus  i dessa  tre  

frågor  skulle mindre problem  uppstå i  planering  och genomförande  av  

insatserna. För ett bra samarbete krävs ofta attityd- och åsiktsförändringar  

både hos de  professionella och familjerna. 

Trots att  de  flesta programmen är utvecklade för  "early  intervention" kan  

många modifieras  så  att  de kan  användas för äldre  patienter  och deras 

familjer.  Den  kliniska tillämpningen innebär  en  förändrad inriktning från 

patientorienterad till familj erelaterad  service  och från expertstyrt till 

familjestyrt beslutsfattande. Crais  (1991)  hävdar att  det nu  är  dags  för  all  

professionell  personal  i  direkt  habiliterande  eller  rehabiliterande verk-

samhet att tänka  om  och förändra sitt arbetssätt.  

2.2.2 Sverige 

Under  1960-talet förändrades samhällets  ideal  och värderingar.  Sverige  

var ett föregångsland när det gäller planering och lagstiftning av allmänna 

stödåtgärder för  barn  med funktionshinder och deras familjer (Westbom,  

1991).  Omsorgslagen (SFS  1967:940),  som trädde i  kraft 1968  föreskrev 

att familjer med ett utvecklingsstört  barn  hade samma rätt till stöd och 
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service som  andra familjer i samhället. Denna  lag  gällde  ej  familjer  med  

rörelsehindrade  barn om barnet ej hade  begåvningshandikapp.  År 1981  

(SOU  1981:26)  föreslog  en av regeringen  tillsatt omsorgskommitté ett 

samordningsansvar för landstingen för habiliteringinsatser  till  alla  barn  

och ungdomar  med  handikapp.  De  grundläggande idéerna  till  samord-

ningen var  helhetssyn, närhet,  normalisering  och integrering.6  Denna 

inriktning  mot  normalisering/integrering resulterade i att föräldrarnas 

medverkan  blev  nödvändig. Att uppmuntra  normalisering  krävde ett 

samarbete mellan föräldrarna och personalen i sjukvården/habiliteringen  

men  också  en  samverkan  med  samhället i övrigt  (Lagerheim,  1988).  För 

att kunna ge stöd åt  barnet med  funktionshinder i normaliserings-

processen  är  det  nödvändigt att  ha  detaljerade kunskaper  om  familjens 

vardagliga  rutiner  (Dahlgren,  1980). 

Ulf  Jansson  (1995)  hävdar att familjen är  den  instans som skall  ha  det 

primära ansvaret för  socialisation  av  barn  med funktionshinder. Förut-

sättningen för att detta skall fungera är, att barnet i första  hand  ses som ett  

barn,  inte som ett handikapp och att föräldrarna  far  möjlighet att vara  den  

resurs  de  är. Historiskt sett  har man  i forskningen frågat sig om familjen 

är  en  resurs för barnet och föräldrarna  har  analyserats i  sin  förmåga att 

handskas med sitt  barn  eller att träna sitt  barn.  Föräldrarna  har  setts som 

ett terapeutiskt redskap för  de  professionella. Jansson  (1995)  hävdar att 

föräldrauppgiften är att möta barnets hela repertoar av behov, kompe-

tenser och möjligheter. Det är mot bakgrund av denna hållning som 

stödet till familjerna skall utformas. Det är familjens behov som skall 

styra  habiliteringens  insatser och insatserna bör vara individualiserade, 

familj ecentrerade och behovsbaserade och ej i  form  av färdiga service-

modeller.  Han  stöder sig framför allt på amerikansk forskningslitteratur.  

6  Se kapitel 1.5 Bamhabilitering i Norrbotten 
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Jansson  (1995)  presenterar WHO;s tredelade klassificering av handikapp:  

1)  skador på organnivån,  2)  funktionella begränsningar som skadorna ger 

upphov till och  3)  funktionsnedsättningens konsekvenser i  den  dagliga 

livsföringen.  Han  presenterar, istället för  den  linjära  klassifikationen  av 

handikapp,  en interaktiv  modell och miljörelativistisk syn på uppkomst 

av handikapp: "handikapp uppstår i situationer som ställer krav på ett 

fungerande som skadan omöjliggör" (sid  327).  Därför måste handikapp-

förebyggande insatser förstås och hanteras utifrån individens behov och 

livsvanor. 

Jansson  (1995)  beskriver med utgångspunkt från WHO;s ldassifiering av 

handikapp och  den  milj örelativistiska synen på handikapp och barnets 

behov, hur föräldrarollen utvecklas.  Han  anser att föräldrarna genomgår  

en  identitetsutveckling till förälder med  barn  med funktionshinder.  Den  

första och mest påfrestande upplevelsen för föräldrarna är upptäckten av 

barnets skada. Föräldern är starkt engagerad, ofta oförberedd och saknar 

kunskap om skadan. Detta medför att föräldern blir starkt beroende av 

stödsystemet i denna  fas  därför att fokus riktas mot barnet och dess orga-

niska skada. Föräldrarna är upptagna med att få kunskap om skadans  

natur  och ibland krävs att  de  medverkar till insatser som botar eller 

begränsar skadan.  

Den  andra nivån, dvs skadans funktionella konsekvenser, kan inte lika 

självklart besvaras i  den  kliniska miljön. Funktionella objektiva  test  säger 

bara  en del.  Därför krävs också iakttagelser om barnets funktion i 

vardagsmiljön, iakttagelser som ofta görs av föräldrarna.  Om de  profes-

sionella aktörerna ej litar på förälderns iakttagelser om barnets kompetens 

eller tolkar dessa som tecken på att föräldern ej bearbetat  sin kris  eller 

accepterat handikappet, så förstärks beroendet till stödsystemet som 
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grundlagts vid diagnossituationen. Härigenom hindras föräldrarnas 

möjligheter att gradvis frigöra sig från beroendet av det professionella 

stödsystemet som Jansson  (1995)  hävdar vara ännu viktigare  under den  

tredje nivån: i undanröjandet av  de  handikappande omständigheterna i 

barnets livssituation.  Han  anser att det mest avgörande för barnets syn på 

sig själv, det som bygger upp barnets självbild, är erfarenheterna inom 

och utom familjen.  Har  barnet  en  förälder som är trygg i  sin  egen 

föräldrakompetens, skapas  en god  grund för barnets sociala liv. Jansson  

(1995)  hävdar att det är det professionella stödsystemets uppgift att 

förmedla kunskap och stödja familjen så att föräldrarna  far  tillit och 

trygghet i  sin  föräldraroll. 

Jansson  (1995)  anser att det svenska stödsystemet för familjer med  barn  

med funktionshinder är relativt väl utbyggt vid  en  internationell jäm-

förelse. Däremot fungerar inte serviceutbudet bl.a. p.g.a. bristande  

information,  bristande samordning av insatser och bristande samverkan 

mellan familjer och  personal.  Eftersom insatser för familjen med  barn  

med funktionshinder är uppdelade på  en  lång rad specialdiscipliner med 

olika synsätt, uppstår svårigheter med samverkan med risk för fragmen-

tisering i arbetet. Varje enskild yrkesföreträdare  har en  benägenhet att  se 

just de problem  och behov, som framträder i  den  egna disciplinens per-

spektiv. Huvudmännens primära ansvar enligt Jansson  (1995)  är att 

förhindra och undanröja tendenser till revirkonkurrens i utbudet av 

habiliteringsinsatser.  

Magnus  Larsson  (1993)  intervjuade föräldrar till  10 barn 3-6  år gamla 

med funktionshinder  samt personal  från habilitering och förskola, som 

hade kontakt med barnen och deras föräldrar.  Han  jämförde personalens 

berättelser med föräldrarnas.  En  intressant skillnad var att föräldrarna 
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betonade betydelsen av personalbyten medan personalen ej berörde detta. 

Båda grupperna framhöll att  den  andra gruppen var  skade-  och  problem-

fokuserad när det gällde barnets handikapp. Personalen ansåg att 

föräldrarna ej såg barnets starka sidor och inriktade sig mot att barnets 

skada  skulle  bli bra. Personalen ansågs av föräldrarna vara negativa och  

ha  för litet hopp. Båda grupperna undvek att ta upp saker  de  blivit 

besvikna på hos varandra eller om  de  blivit respektlöst behandlade eller 

bemötta. För Larsson  (1993)  verkade vissa samarbetsrelationer mellan 

barnens föräldrar och personalen vara "formade med  en  mängd outtalade 

känslokomplex i botten" (sid  24).  Föräldrarnas negativa erfarenheter i  

form  av gamla besvikelser och oklarheter i tidigare möten med sjuk-

vården hade gjort  dem  misstänksamma. Personalen förklarade sarnarbets-

svårigheterna med att föräldrarna ej bearbetat  sin kris.  Larsson  (1993)  

anser att risken är stor att misslyckas i  en  sådan samarbetsrelation och att  

man  inte förstår möjligheterna och fördelarna med att lära sig av 

varandra. 

Flera föräldrar i Larssons  (1993)  studie hade  en  smärtsam historia i mötet 

både med sjukvården och  habiliteringen. Han  betonade att föräldrarnas 

smärtsamma upplevelser kan var ett  hinder  i utvecklingen av  en god  

samarbetsrelation med berörd  personal  om dessa upplevelser ej tillåts att 

uttryckas och bearbetas. 

Larsson  (1993)  beskrev föräldrarnas möte och samarbete med  habilite-

ringen  som  en  lärprocess där föräldrarna successivt lärde sig att hantera 

sina relationer till  habiliteringen.  Faktorer som påverkade denna process 

var besvikelser och konflikter med  personal. Hans  förslag på förbättringar 

av  habiliteringens  verksamhet är bättre personalkontinuitet och förbättrat 

bemötande av familjerna.  Strukturen  vid planeringsmötena för individuell 
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habilitering  skulle  kunna utvecklas till  en  inlärningssituation då både  

personal  och föräldrar kunde lära sig av varandra.  

2.3  Professionellt förhållningssätt  

Ulla Holm (1995)  defmierar professionell hållning "som  en  ständig 

strävan att i yrkesutövandet styras av det som gagnar patienten på  kort  

och lång sikt, av patientens legitima behov - inte av  de  egna behoven, 

känslorna och impulserna" (sid.  51).  Med patientens legitima behov 

menas inte patientens orimliga behov eller alla behov. Hjälparens 

skyldigheter är att anstränga sig i att använda  sin  yrkeskunskap och 

erfarenhet för att kunna hjälpa. Som hjälpsökande  har man  också rätt att 

bli behandlad med respekt och att känna att  man har  ett  absolut  män-

niskovärde:  "jag  är inte förmer än  du  som människa, däremot  har jag  i  

den  här situationen  en  större kunskapsarsenal än  du  och  den har du  rätt att 

kräva att  jag  använder"  (Holm, 1995;  sid.  51-52).  Varför det är så viktigt 

att  visa  respekt beror enligt  Holm  på att respekten är så viktig för vår 

sj älvbild. När vi mår bra och är i balans kan vi relatera till andra på ett 

vuxet sätt.  Men  när vi mår dåligt, är i gungning på något sätt, skyddar vi 

oss genom att bli aggressiva eller regrediera från vårt vuxna ansvar till att 

känna oss som små  barn.  Vid sådana tillfällen är vi ofta i behov att söka 

upp professionella hjälpare. I mötet med  en  professionell hjälpare som  

har  kompetensen och kunskapen, kommer vi dessutom i  en  beroende-

ställning.  Den  krympta självbilden tillsammans med beroendeställningen 

gör att respektfullt bemötande från hjälparen blir ännu viktigare.  Hon  

betonar att respekt också handlar om att säga ifrån och sätta  en  gräns. Att 

låta bli att sätta gränser kan av  den  hjälpsökande uppfattas som att  man 

har  bristande tilltro till  den  hjälpsökandes egna resurser. 
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I begreppet professionell hållning krävs dels att  den  professionella 

hjälparen måste acceptera att relationen till patienten inte är jämlik och 

ömsesidig och dels att vi som professionella hjälpare måste vara med-

vetna om våra egna behov och känslor. Varför relationen till patienten 

blir ojämlik beror på att patientens behov och  problem har  företräde och 

att hjälparen inte kan kräva respekt från patienten,  men  ändå själv måste  

visa  respekt för patienten.  Om  vi som professionella hjälpare inte är 

medvetna om våra egna behov och känslor  har  vi ingen chans att  ha  

kontroll över  dem  och hantera  dem  i kontakten med  de  hjälpsökande  

(Holm, 1995).  

Kontrollbehovet, behovet att vara duktig, behovet att bli sedd, behovet att 

bli omtyckt och sadistiska impulser, är känslor och behov som är särskilt 

viktiga att vara medveten om som professionell hjälpare. Många rutiner i 

sjukvården är ofta till enbart för att minska hjälparens ångest. Duktig-

hetsbehovet hos professionella hjälpare kan i många  fall  leda till att 

patienter som inte blir bättre, omedvetet avvisas p.g.a. vår besvikelse 

över att vi inte känner oss duktiga och kompetenta. Våra egna behov av 

att bli sedda måste tillfredsställas på annat sätt än i kontakten med 

patienten.  Patienten har  alltid företräde och  har  rätt till att kräva utrymme 

för sina  problem.  Enligt  Holm (1995)  är det inte så att kontakten för-

bättras till patienten om hjälparen berättar något om sig själv. Behovet 

hos  den  professionella hjälparen att vara omtyckt kan uttryckas t.ex. 

genom att han/hon undviker att sätta gränser och låter patienten ringa vid 

olämpliga tider och att ta upp mera tid än det fmns utrymme för. Sadis-

tiska impulser är något som vi måste  se  upp med. Enligt  Holm (1995)  

skiljer sig sadism från vrede genom att  den  innehåller  en  önskan att skada 

någon annan fysiskt eller psykiskt. Vår rädsla för att vara elaka kan  fa  oss 

att agera på liknande sätt som när vi vill vara omtyckta. Att t.ex. ge 
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besked till  en  hjälpsökande om  en  svår sjukdom eller skada där det inte 

finns någon möjlighet att bota, kan upplevas som  en  sadistisk  handling  

både av  den  som ger och tar emot beskedet. Hjälparen kan informera  den  

hjälpsökande på ett sådant sätt så att denne inte förstår budskapet och 

därför inte  heller  kan hantera  sin situation.  Hjälparen kan själv känna att 

han gjort  sin  plikt  men  ändå inte skadat patienten.  Holm (1995)  betonar 

vikten av självkännedom, intresse för andra människor och  en  viss 

människosyn hos  den  professionella hjälparen för att inte utnyttja 

patienten för sina egna behov. 

Gustaysson  (1989)  anade efter sina intervjuer med  de 60  föräldrarna till 

utvecklingsstörda  barn  att deras svårigheter var  mindre  personliga än vad 

föräldrarna själva trodde.  Han  utvidgade därför  sin  studie med att inter-

vjua förlossningspersonal,  personal  på nyföddhetsavdelningen  samt  

kurator och läkare på barnkliniken som föräldrarna hade träffat alldeles i 

början. Resultaten av intervjuerna visade att det var vanligt att personalen 

påverkade föräldrarna att ta  hand  om sitt handikappade  barn.  Avsikten 

med personalens påverkan var att hindra föräldrarna att ta aystånd från 

sitt  barn  som  en  reaktion på att  de  upptäckt barnets handikapp. För-

klaringen till detta förhållningssätt är enligt Gustaysson  (1989)  att  man  i  

den  nya vårdideologins anda numera arbetar för att föräldrar tar  hand  om 

sina  barn  istället för som tidigare då  man  rekommenderade föräldrar att 

lämna bort sitt  barn.  Detta  har  lett till att personalen på sjukhusen i första  

hand  arbetar för att hjälpa föräldrarna att anpassa sig i  sin  nya livs-

situation. Personalens värdering enligt  den  rådande vårdideologin är att 

föräldrarna bör anpassa sitt liv efter barnets behov.  Normen  att föräldrar 

bör ta  hand  om sitt  barn  är dessutom djupt rotad i vår kultur. 
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Gustayssons  (1989)  analys av intervjuerna visade således att sjukvårds-

och omsorgspersonal påverkade föräldrarna att anpassa sitt liv efter 

barnets behov. Denna styrning anser Gustaysson inte vara medveten, utan 

personalens aysikt är att nå två andra mål: att förverkliga målsättningarna 

för barnet och att hjälpa föräldrarna med bearbetningen av deras psykiska  

kris.  Personalen drevs till att ställa höga krav på föräldrarna för att  de  

själva  skulle  kunna leva upp till  de  krav och värderingar, som råder inom 

sjukvården och samhället. Konsekvensen av detta blir enligt Gustaysson, 

att föräldrarnas personliga  problem  egentligen är ett resultat av samspelet 

mellan föräldrarna och samhällets myndigheter.  

Berit  Lagerheim  (1992)  menar att Fyhr  lade grunden  för  en  ökad 

förståelse  av  föräldrars krisreaktioner  under  olika  faser av livet  genom 

sina  teorier om den  "förbjudna  sorgen"  över  det  förlorade drömbarnet.  

Gurli  Fyhr  (1983) beskriver  föräldrarnas upplevelse när deras  barn  

drabbats  av en  skada  som ger  ett  bestående  handikapp. Hela deras tillvaro 

förändras och nya  kontakter  krävs  med en stor  mängd yrkesmänniskor.  

Trots  detta måste  de  vara  extra  starka för att ta  hand  om  ett  barn som  

behöver  så  mycket  extra  stöd och hjälp.  I  samband  med  upptäckten och 

beskedet  om barnets  skada  kan man se reaktioner som  stämmer  in på de  

olika faserna  på en traumatisk kris.  För föräldrar  till  barn med  kroniska 

skador är  det  ofta inte  en  avgränsningsbar början och ett  slut. Det  handlar 

snarare  om en kronisk sorg  än  om en akut traumatisk kris. Det  profes-

sionella bemötandet är viktigt för att krisarbetet skall förlöpa  normalt. 

Det  mesta  som  skrivits  om sorg  handlar  om  förluster. Ett  funktions-

hindrat  barn kan  också kännas  som en  förlust, även  om barnet lever.  

Föräldrarna sörjer  då  sitt önskade friska  barn.  Hur  sorgen sedan  utvecklas  

beror på  hur omgivningen  beter sig  och  vad  förlusten  betyder  för föräld-

rarna.  Om man som  professionell och medmänniska närmar  sig sorgen  
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med respekt, lär känna  den  och lär sig bemöta  den  så kan  den,  istället för 

att skada, föra med sig  en  djupare insikt och mognad. Förmåga att ge liv 

åt  barn  är viktig för vår självkänsla. Föräldrar ser i barnet  en  upprepning 

av sina egna egenskaper.  Om  det är något fel hos barnet så kan det ses 

som  en  spegling av föräldrarnas dåliga egenskaper. När barnet blir skadat 

blir sorgeprocessen komplicerad. Så länge föräldrarnas känslor och 

handlingar är inriktade på det förlorade drömbarnet fortsätter  de  att 

försöka återfå det. Verklig hjälp består i att inse att  den  som gjort  en  

mycket stor förlust  har  ett tungt arbete att kämpa sig igenom. För detta 

behöver föräldrarna tid, ro och tillåtelse att uttrycka sina svåra och för-

bjudna känslor över förlusten av sitt drömbarn.  

2.4  Sjukgymnastik 

Sjukgymnastik för  barn  med rörelsehinder  har en  hög prioritet  bland  

barnens föräldrar (Nordgren, I., Esscher, E. och Lindkvist,  1988;  Molin,  

1987). De  två vanligaste behandlingsmetoderna som använts i  Sverige  är 

Bobath- och Vojtametoden (SoS  1992:9).  

Bobathmetoden  har gradvis  utvecklats  under de  senaste  30-40 åren av 

Karl  Bobath,  neuropsykiater,  och  Berta  Bobath, sjukgymnast, i  Stor-

britannien.  Denna metod är  en av de  äldsta och  mest  spridda i hela 

världen och utvecklades för att användas i  behandlingen av barn med 

Cerebral Pares.  (Levitt,  1982;  Bleck,  1987). Det  centrala i denna behand-

lingsform är att  man  försöker hämma  spasticiteten  genom att hålla och 

hantera  barnet så  att  man  underlättar riktiga rörelser. Denna sensoriska 

erfarenhet trodde  man skulle  skapa nya  mer  normala rörelsemönster  hos 

barnet.  Makarna Bobath upptäckte att  de av terapeuten  guidade rörelserna 

inte fördes över i  barnets  vardagliga  liv.  Därför  blev det  tydligt att  det  
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behövdes  en  direkt tillämpning och överföring av rörelseövningarna till 

funktionella situationer i hemmet Denna upptäckt gjorde att föräldrarnas 

träning och stimulering av barnet i hemmet ökade i betydelse (Bobath 

och Bobath,  1984).  

Vojtametoden introducerades i Tjeckoslovakien  på  1960-talet och spreds  

sedan  till andra europeiska länder. Vaclav Vojta är  en  tjeckisk barn-

neurolog,  som  numera arbetar i  Tyskland. Han anser  att människans 

rörelseutveckling grundar  sig på  nedärvda primitiva rörelsemönster,  som  

finns kvar  hos  människan  sedan  hon  utvecklades från bl.a. kräldjuren. 

Dessa rörelser kallar  han  för reflexkrypning och reflexvändning (Vojta,  

1984).  Vojta  bygger sin teori  bl.a.  på  Temple Fay  och Kabat i  USA  och  

på  egna  observationer av  rörelsemönster  hos  normala och hjärnskadade  

barn  (Levitt,  1982).  Vojtas antagande är att  det  CP-skadade  barnet har en  

viss hållningsmässig mognad redan  vid  födelsen  men  att dess hållnings-

anpassning är blockerad. Genom att stimulera  barnet  till reflexkrypning 

och reflexvändning  kan  hjärnan lättare  få  tillgång till sina nedärvda  

program, som kan  kompensera skadan. Vojtas behandligsmetod  går  ut  på  

att genom tryck och beröring  på barnets  kropp  enligt  ett visst schema 

stimulera  de  normala rörelsemönstren. Denna rörelseträning påbörjas  så 

snart man  konstaterat  en  CP-skada  hos  barnethelst  under  dess första 

levnadsår (Vojta,  1984;  SoS,  1992:9).  

För  både  Bobath- och Vojtametoden är föräldramedverkan  en  viktig  del  i 

själva genomförandet  av behandlingen (Harris,  Atwater  och  Crowe,  

1988).  

Värdet  av  sjukgymnastisk  behandling har  hittills varit svårt att 

vetenskapligt belägga  (Ferry,  1991;  Hourcade och Parette,  1984; Palmer  
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et al, 1988;  Forssberg,  1992).  Det är också svårt att påvisa det sjukgym-

nastiska utfallet därför barnet utvecklas och utsätts för så många på-

verkansfaktorer från dag till dag (Scrutton,  1984;).  Svårigheten att 

bedöma sjukgymnastikens möjligheter att påverka barnets motorik är 

uppenbara, eftersom sjukgymnastik inte bara är  en  teknik som barnet 

utsätts för.  Barnet  påverkas också av det samspel som sker mellan barnet 

och sjukgymnasten. Engelsrud  (1990)  visade att barnets rörelsesätt 

påverkades av hur sjukgymnasten bekräftade barnets kropp - som ett 

föremål eller ett tillstånd. 

Enligt Gunnar  Sanner  (1992a)  firms  ett otal sjulcgymnastiska  metoder:  

"Trots påståenden  om  motsatsen  har  ännu  ingen specifik metodik  kunnat  

visas ha  någon avgörande verkan  på det  neurologiska tillståndets 

karaktär"  (sid 79-80).  Däremot  anser han  att sjukgymnastik  kan  vara  av  

betydelse för  den  motoriska  stimulansen  och för att förhindra felställ-

ningar i  leder  och förbättra  resultatet efter  ortopedkirurgiska ingrepp. 

Speciellt i arbetet  med barn med  svåra funktionshinder är  det  lätt för 

sjukgymnasten att gripas  av  vanmakt  om man  inte lyckas  med det  enda  

som skulle  kännas riktigt  bra,  nämligen att göra  barnet friskt  och  normalt.  

Ytterst är  det kanske  vanmaktkänslor  som har har  lett  till  att  det  ut-

vecklats  "metoder" som  inte bara lovar förbättring utan också bot  

(Lagerheim,  1988). 

Vid en  kartläggning  av brister  och förtjänster i  habiliteringen av 82  

ungdomar  med  svåra handikapp (Höök och  Jespersen, 1986) 19-33 år  

gamla,  hade de  fiesta  tillgång till sjukgymnastisk  behandling. Enligt  

författarna är  det  viktigt att  de  anhöriga undervisas  av  sjukgymnast i 
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kontrakturprofylax, allmän muskelstyrketräning och konditionsträning  

samt  nödvändigheten av regelbundenhet i träningen. 

Det  furls  några  som tror  att  så fort barnet  nått vuxenlivet  så  är  det  inte 

längre nödvändigt  med  stöd och  habilitering. Thomas,  Bax och  Smyth  

(1989) anser  att  de  rörelsehindrade försämras  om de  inte  far regelbunden  

träning.  De skulle  vilja motivera unga vuxna att ta  ansvar  för  den  egna 

träningen  då det  för många behövs ännu mera uppmuntran när  de  blir 

äldre. 

Alinder, Johansson och Samuelssons  (1985) rapport  om  en  försöks-

verksamhet från Östergötland med habilitering av svårt funktions-

hindrade unga vuxna med rörelsehinder som huvudhandikapp, visade att 

behovet av sjukgymnastisk medverkan i vuxenhabiliteringsverksamhet 

bör studeras mera ingående.  Den  allmänna uppfattningen  bland  barn-

habiliteringsgymnaster var att sjukgymnastik görs  under de  tidiga 

uppväxtåren och att  den  funktionella betydelsen av fortsatt sjukgym-

nastik är begränsad i högre åldrar. Denna uppfattning stämmer inte med  

den  efterfrågan som framförs från ungdomarna, föräldra- och intresse-

organisationerna.  

2.5  Föräldrar och sjukgymnastik 

Många av föräldrarna till  de barn  som hade rörelsehinder i Saetersdals  

(1985)  intervjustudie hade varit aktiva med fysisk träning. Ofta skedde 

träningen i samarbete med sjukgymnasten. Saetersdals  (1985)  samtal med 

föräldrarna visade att många i början gick  in  i  rollen  som tränare med 

glädje.  De  trodde på sjukgymnastens utsagor att träning  skulle  hjälpa, 

kanske bota barnet. Utöver detta var träningen ett sätt för föräldrarna att 
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närma sig barnet. Detta upplevdes som positivt därför att många föräldrar 

hade svårigheter med närhet i början. Efter  hand  blev  den  glädjefyllda 

träningen  en  besvärande plikt.  Om  föräldrarna skolkade med träningen 

eller resultaten uteblev, medförde det att föräldrarna skuldbelade eller 

förebrådde sig själva.  Om  barnen inte fick  de  färdigheter föräldrarna 

drömt om eller sjukgymnasten hade förespeglat blev föräldrarna upp-

givna och så småningom resignerade. Föräldrar till gravt skadade  barn  

blev förgrämda och bittra över att deras  barn  inte blev bättre och beskrev 

i samtalen med Saetersdal  (1985)  att  de  kände sig utnyttjade som ett  slags  

träningsmaskiner. För dessa föräldrar inkräktade  den  intensiva träningen 

både på deras egna och syskonens behov och förstörde något värdefullt i 

föräldrarnas och barnens  relation.  

Enligt Gustaysson  (1989) har  det funktionshindrade utvecklingsstörda 

barnet begränsade förutsättningar att utvecklas. Föräldrar som vill vara 

säkra på att barnet når  sin  maximala utvecklingsnivå vill därför pröva på 

alla tänkbara träningsmetoder.  

En  mycket  stor del av  behandlingsinsatserna måste utföras  av  föräldrarna  

efter instruktion  från  habiliteringens  olika yrkesföreträdare.  Det  är  vanligt  

att föräldrar är besvikna över att deras  barn  inte fatt  så  mycket sjukgym-

nastik  som  utlovats.  De  flesta vill  delta  i sjukgymnastik för att bästa 

möjliga  resultat  skall uppnås,  men fa  vill  ha  hela  ansvaret  (Lagerheim,  

1992).  Föräldrarna är rädda att i  sin  okunnighet orsaka att  barnet  inte lär  

sig  att  gå.  Lagerheim  (1992) anser  att föräldrar  till  barn med  handikapp 

tvingas att bli starka, att ta fram  resurser som de  inte visste att  de hade.  

Varje familj utvecklas individuellt utifrån sina egna  resurser. Om vi som  

professionella möter föräldrarna  med respekt  bidrar  vi  till  att stärka deras 

föräldraroller, vilket ytterst  kommer barnet  till  del. Enligt  Lagerheim  
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(1992)  händer det inte så sällan att t.ex. sjukgymnasten fmner sig vara  

den  enda  en mamma  kan ty sig till. Det blir  en  medmänsklig uppgift för 

sjukgymnasten att stanna vid  den rollen.  Hon/han är ju representant för  

habiliteringen, en  som vet något om detta nya och  en  som kan ge  form  åt 

det nya sammanhanget.  

Thomas,  Bax och  Smyth  (1989)  betonar  behovet av  samarbete mellan 

olika  discipliner  och att hälsoutbildning för  individer med  funktions-

hinder anpassas  specifikt  för deras  behov.  Individen behöver  ha  förståelse 

för sitt funktionshinder och dess fysiska  konsekvenser  i framtiden.  

Studien  visade att  få  unga vuxna förstod  behovet av regelbunden  under-

sökning  av sin  fysiska  kondition.  Dessa ungdomar  var  inte  heller  moti-

verade att bibehålla  sin  fysiska förmåga  med  sjukgymnastik och annan 

träning. Att tillförsäkra överföring  av  färdigheter från skola till  hem,  bra  

kommunikation  mellan ungdomar, föräldrar, lärare och  paramedicinsk 

personal  är väsentligt. Föräldrarnas  roll kan ej  överdrivas. Författarna 

erkänner att föräldrarna redan  har en  ökad börda. Trots  det  bör  de  upp-

muntras till att engagera  sig  i träningsrutiner,  praktisk  träning och sjuk-

gymnastik i  hemmet  under  professionell  handledning,  eftersom regel-

bunden  funktionsuppehållande  terapi vid  unga  ar  bidrar till ett ökat 

fysiskt oberoende när  barnet  blir äldre. Denna  studie  visade också  på en  

ökad vårdtyngd  hos  föräldrarna när  barnet kom in  i vuxenlivet.  

Karin  Edebol-Tysk  (1989b)  utvärderade vårdtyngden  hos 94  

barn/ungdomar  5-24 år  gamla  med spastisk  tetraplegi och  gray  mental 

retardation  .  Av  dessa  hade 75  % höftledsluxation,  73  % svåra  

kontrakturer  och  72  % scolios (Edebol-Tysk,  1989a). Av de 53  föräldrar 

och  personal som  svarade  på  frågan  om vad som var det  viktigaste i 

vården  av barnet/  ungdomen svarade  20  att  det var  individens  egen  



40  

tillfredsställelse,  10  svarade sjukgymnastik,  10  svarade nära kontakt med 

honom/henne och  13  andra olika svar innehöll sjukgymnastik, nära 

kontakt och individuell tillfredsställelse som  de  viktigaste 

komponenterna i vården/omsorgen (Edebol-Tysk,  1989b).  
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KAPITEL 3 

FORSKNINGSPERSPEKTIV OCH VAL  AV  

FORSKNINGS1VIETOD.  

Min  utgångspunkt är att forskningsprocessen utgör  en  (re)konstruktion av 

det sociala sammanhang där  jag  som forskare samspelar med föräldrarna 

i intervjusituationen genom att aktivt tolka, visualisera föräldrarnas be-

skrivning  under  intervjuns gång. Med denna medvetenhet  har jag  försökt 

analysera intervjumaterialet. Svårigheten  har  varit att träda  in  i varandets 

process och komma i  dialog  med intervjuerna.  

Min ambition  som forskare  har  varit att försöka vara  en  deltagare istället 

för åskådare, att förstå och beskriva föräldrarnas relationer, handlingar, 

handlingarnas mening och innebörd i  interaktionen  med  habiliteringens  

olika professioner och i synnerhet med sjukgymnasterna. Som metod 

valde  jag  att intervjua föräldrar med öppna frågeställningar och teman. 

Denna intervjuform är mer explorativ och liknar  en  vardaglig  situation  

och ett vanligt samtal, som ger mer spelrum för kontakt och lyssnande, 

forskare och forskningssubjekt emellan  (Holme  och  Solvang, 1991;  

Davies och Esseveld,  1989).  Som intervjuare försökte  jag  uppfatta och 

förstå föräldrarnas reflexioner och tolkningar. När tolkningen står i 

centrum för forskningsarbetet krävs enligt Alvesson och Sköldberg  

(1994)  att forskaren är väl medveten om sina teoretiska antaganden och 

vilken betydelse språket och förförståelsen  har  i tolkningen av resultaten. 

Resultaten ayspeglar också forskarens egen omvärldsuppfattning. Därför 

är reflexionen,  den  kritiska självprövningen av hur  jag  tolkat intervjuerna 

viktig. 
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Föräldrar till  27 barn 15-25 år  gamla valdes ut från  en  tidigare  follow-up  
studie  tillsammans  med  habiliteringsöverläkaren (Ekenberg och  Erikson,  

1994).  Följande  sex faktorer var  styrande för vårt  val: barnets  ålder,  
barnets  rörelseförmåga,  barnets  kön,  barnets  diagnos, föräldramedverkan 

och tidpunkt för  start av  sjukgymnastik. Dessa  sex faktorer  valdes  

eftersom de enligt  follow-up  studien  (Ekenberg och  Erikson,  1994) kunde  

påverka  den unge  vuxnes sjukgymnastik. 

Ett brev (Bilaga  1)  formulerades och skickades ut till föräldrarna.  Jag  
kontaktade  sedan  föräldrarna  per  telefon för att höra om  de  ville ställa 

upp på intervjun. Sammanlagt fem föräldrar föll bort. Två föräldrar 

avböjde intervjun,  den  ene utan att förklara varför och  den andre  därför 

att dottern  haft  så lite sjukgymnastik och för så länge  sedan.  Föräldrarna 

till ytterligare två syskon ville bli intervjuade på finska. Föräldrarna till 

det femte barnet gick ej att nå vare sig brevledes eller  per  telefon. Av 

dessa fem  barn  var tre flickor och två pojkar. Föräldrar till  22 barn  var 

villiga att ställa upp. Deras  barn  var vid intervjutillfället mellan  15  och  25  
år  garnla.  Tolv var föräldrar till pojkar med medelåldern  20,0  år och tio 

var föräldrar till flickor med medelåldern  19,4  år. Medelvärdet för 

gruppen var  19,72  år. 

Nitton  barn  hade  cerebral pares,  varav  10  med måttlig eller svår utveck-

lingsstörning. Två  barn  hade ryggmärgsbråck och ett  barn  hade neuropati. 

Arta av ungdomarna kunde inte förflytta sig alls utan föräldrarnas hjälp, 

nio kunde förflytta sig i hemmet och dess närhet och fem kunde förflytta 

sig överallt i samhället. Fyra av ungdomarna hade flyttat från föräldra-

hemmet, varav tre till eget boende och  en  till gruppboende. 
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Femton föräldrapar ställde upp tillsammans vid intervjun. Fyra mödrar, 

som levde ihop med fäderna ställde upp ensamma vid intervjun och tre 

ensamstående mödrar var ensamma vid intervjun. Intervjuerna skedde  

under  tiden april  1993  till september  1994.  Sjutton föräldrar intervjuades 

i  respektive  hem  från  Kiruna  i norr till Piteå i söder och fem föräldrar 

valde att göra intervjun på  min  arbetsplats.  De  semistrukturerade inter-

vjuerna förbereddes genom att  en  intervjuguide konstruerades (Bilaga  2)  

med följande fem teman: 

-  Barnet  och sjukdomen 

- Barnet  och sjukgymnastiken 

- Barnets vardagssituation 

- Barnet  och framtiden 

- Sjukgymnastik för  barn  med rörelsehinder i framtiden 

Före intervjun informerade  jag  föräldrarna om intervjuns syfte och om  

min  bakgrund både som sjukgymnast och förälder till  en  dotter med 

funktionshinder. Varje intervju  tog  mellan  2-3V2  timmar i anspråk.  De  

spelades  in  på  band  och skrevs ut ord för ord. Därefter skickades inter-

vjuerna till  respektive  förälder för genomläsning och för avgörande om  

de  ville ingå i studien. Alla  22  föräldrarna godkände intervjun och  sin  

medverkan i studien. Några föräldrar kompletterade och redigerade 

intervjun vid oklarheter. Flertalet föräldrar ställde upp med förhopp-

ningen om att deras insats kunde hjälpa andra föräldrar i samma  situation.  

Intervjuguiden (Bilaga  2) bygger på  Engeström's verksamhetsteori7  med 

de sex  delenheterna  object, subject,  instrument,  rules, community  och  

division  of  labour.  Jag  började också  med  att kategorisera intervjuerna  

enligt  dessa  6  delenheter.  Efter  att  ha  kategoriserat  3  intervjuer började  

7  Se  kapitel  4.1  Verksamhetsteori 
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jag  dock förstå att detta inte  var en  framkomlig väg  om jag ville  göra 

rättvisa åt föräldrarnas berättelser genom att använda verksamhetsteorin i  

analysen av  intervjuerna. Alltför mycket  av informationen  i föräldrarnas 

berättelser  skulle gå  förlorad. Engeström  var  också tveksam till  om jag 

skulle ha  hjälp  av  verksamhetsteorin i  min  analys  av  intervjuerna.  Han  

uttryckte  sig så  här:  "To analyse an  activity  system  it  is  necessary  to find  

differant  viewpoints  - multivoices"  (personlig kommunikation 93 08 19).  

Engeström tyckte också att  jag borde  komplettera intervjuerna  med  ett 

typfall  med videoobservation av  föräldrar/barn/sjukgymnast i  en behand-

lingssituation. Jag  vill betona att verksamhetsteorin  har  varit  en  viktig 

inspiratinskälla för  mig. Den  objektshistoriska analysed  har  betytt 

mycket för  min  förståelse  av  metodutveckling, synsätt och motsättningar 

mellan företrädare för olika sjukgymnastgrupperingar, t.ex. Bobath-

gymnaster och Vojtagymnaster.  

7  Se  kapitel  4.1  Verksamhetsteori 
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KAPITEL 4 

TEORETISK REFERENSRAM 

Mot bakgrund av  de  presenterade forskningsresultaten i kapitel  2 har jag  

valt olika teoretiska infallsvinklar.  Studier  om familjer med  barn  med 

funktionshinder bör ske utifrån ett brett perspektiv, därför att familjens 

livsbetingelser påverkas ej enbart av föräldrarnas krisreaktion, sorgbear-

betning och praktiska börda, utan också av förhållningssätt och 

bemötande i sjukvården, i  habiliteringen,  och i skolan, vilka i  sin  tur 

speglar både  den  historiska och  den  rådande samhällssynen.  

4.1  Verksamhetsteori - objektshistotisk analys  

Min  teoretiska utgångspunkt  vid konstruktionen av  intervjuguiden  var  

verksamhetsteorin.  De  antaganden  som ligger  till  grund  för verksam-

hetsteori och utvecklande arbetsforskning är  den  kulturhistoriska skolan 

grundad  av  Vygotsky, Lenot'ev och  Luria  (Engeström,  1987). Enligt  detta  

perspektiv  definierar  man  arbete  som  ett verksamhetssystem i utveckling. 

Arbetet  går  att påverka  om man  känner till verksamhetens utvecklings-

logik och dess inre motsättningar. Syftet  med  arbetsforskningen är att 

ayslöja och realisera dynamiska och nya utvecklingmöjligheter  som  firms  

i arbetet (Engeström,  1992).  

Första steget i utvecklande arbetsforskning är  en  fenomenologisk analys 

av arbetet, d.v.s.  en  analys som leder till att  man  blir förtrogen med 

företeelsen, i detta  fall  den  sjukgymnastiska verksamheten inom  habili-

teringen.  Med drygt  15  års yrkesverksamhet anser  jag  mig  ha  förtrogen-

hetskunskap i detta arbete. 
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Andra steget är  den  egentliga analysen av arbetet, d.v.s.  den  objekts-

historiska analysen av  de  teorier och uppfattningar som ligger till grund 

för verksamheten. Enligt Engeström  (1992)  existerar ett verksamhets-

system, i detta  fall  sjukgymnastiken i habiliteringsverksamheten, inte i ett 

vakuum.  Den  är bara  en del  i ett multidimensionellt nätverk av verk-

samheter. Ju mer komplexiteten i vårt samhälle ökar,  desto  fler 

verksamheter utövar  en  påverkan på habiliteringsverksamheten. 

Enligt  Engeström  (1992) styrs  mänsklig verksamhet  av  ändamålet  med  

verksamheten  (object).  Subjektet  (subject)  d.v.s. sjukgymnasten 

använder olika  former av  sjukgymnastiska insatser  som  Engeström  

(1992)  kallar för  instrument. Kvaliteten på  verksamheten avgörs  av  hur  

subjekten uppfattar verksamhetens ändamål. I  all  mänsklig verksamhet 

fmns  regler  (rules)  som styr  verksamheten, arbetsdelning  (division  of 

labor)  och  de  relevanta delarna  av  samhället  som  påverkar subjekts-

objektsrelationen  (community).  

INSTRUMENT 

SUBJECT 	 OBJECT 

RULES 	 COMMUNITY DIVISION OF LABOR  

Figur  1. Modell  av  mänsklig verksamhet  (Engeström, 1987, s. 87). 
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I denna objektshistoriska analys väljer  jag  att koncentrera  mig på det som  

Engeström kallar för  "object"  i verksamhetstriangeln  (Figur 1). Objektet  

är  enligt  Engeström  (personlig kommunikation, Helsingfors 930819)  

direkt  relaterat till  subjektet, som  något  som  uppfattas  av subjektet  och 

ageras emot. Engeström  beskriver objektet som  "horizon of possible  

actions".  I följande analys  av den  sjukgymnastiska verksamheten inom  

habiliteringen  är  det  tydligt  hur  ändamålet  (objektet) med barnets 

habilitering  skiftat  under  olika  tidsepoker. Analysen  åtföljs  av  mina 

reflexioner över skillnader mellan  de  olika faserna och  vad  övergångarna  

kan ha  orsakats  ay.  

A)  Att försörja och värda barnet utanför samhället  (Figur 2.) 

Under  1800-talet fanns det  en  behandlingsoptimism - att  man  genom 

träning och övning  skulle 8 barn  med handikapp att lära sig att klara sig 

själva och sköta ett enkelt yrkesarbete. Denna ersattes av  en  behand-

lingspessimism i början av detta århundrade. Förklaringen till detta enligt  

Roger  Qvarsell  (1995)  hängde samman med övertygelsen att olika 

egenskaper var ärftligt betingade och orsakade av irreparabla och kon-

stitutionella  defekter. Den  grupp som drabbades hårdast var  de  gravt 

utvecklingsstörda, som placerades på stora och slutna institutioner. Att 

isolera  de  utvecklingsstörda från samhället och att medvetet avbryta eller 

försvåra kontakten mellan barnen och föräldrarna blev något av  en  

behandlingsprincip. 
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INSTRUMENT 

Försörja/vårda barnet  

SUBJECT 

Modern/institution 

 

OBJECT  

Bli  av med barnet  

isolera  barnet  

 

RULES 	 COMMUNITY DIVSION OF LABOR  

Guds  straff 	Hem/Institution 	 Familj/institution  

Figur 2. Under  1900-talets första decennier var  barn  med handikapp ett 

försörjnings- och vårdproblem.  

Claes  Olsson  (1989)  vid etnologiska institutionen vid Umeå universitet 

menar att  den  materiella verkligheten, våra erfarenheter och vårt behov av 

förklaringar till livets fenomen  har format  och formar värt sätt att tänka.  

Under  1900-talets första decennier var  barn  med handikapp ett vård- och 

försörjningsproblem. Föräldrarna var helt utelämnade till  sin  egen otill-

räcklighet och sina egna fantasier. Födseln av ett missbildat  barn  sågs 

som Guds straff för begångna synder och andra människors illvilja. 

Orsaken och skulden till barnets skada  lades  ofta på  den  gravida kvinnan 

själv och hennes beteende  under  graviditeten. 

Ett uttryck för övernaturliga väsens inflytande var att barnet sågs som ett 

trollbarn eller bortbyting. Därför var det inte så underligt att föräldrarna 

försökte göra sig av med detta trollbarn i tron att  de  därigenom  skulle  få 
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tillbaka sitt eget  barn.  Olsson  (1989)  hävdar att gamla tankemönster, som 

kan liknas vid strukturer i vår hjärna och i vårt språk, är  en  av orsakerna 

till att det är så svårt att ändra på attityder. 

Även om ovan beskrivna  fas  ej behandlar  den  moderna  habiliteringen  och 

sjukgymnastiken vill  jag  ta med denna aspekt eftersom  jag  själv erfarit att 

detta tankemönster fortfarande  lever  kvar i vårt samhälle om än i modi-

fierad  form.  

B) Bistå ortopeden i korrigeringen av kroppsdefekter  (Figur 3)  

Först i  mitten  av 1800-talet publicerade  en  engelsk kirurg,  William  Little, 

själv handikappad p.g.a. klumpfot,  en  serie föreläsningar om att  en  svår 

förlossning för ett nyfött  barn  kan skada hjärnan med både mentala och 

kroppsliga skador som följd. Mot slutet av 1800-talet började kirurger 

som kallade sig ortopeder korrigera felställningar och missbildningar i 

skelettet. Detta skedde i  Sverige  vid s.k. vanföreanstalter. Sjukgymnaster 

saknades dock i eftervården  (Bille  och Olow,  1992). 

Den  rehabiliteringserfarenhet av krigsskadade, som bl.a. Storbritannien 

och  USA  skaffat sig  under  andra världskriget kom även  de  handikappade 

barnen till  del. En  snabb utveckling av barnhabiliteringen skedde i 

Storbritannien och intresset för  de  nya behandlingsidéerna började nå  

Sverige  vid slutet av 1940-talet. Sjukgymnaster skickades till 

Storbritannien för utbildning och engagerades i  den  uppsökande 

verksamheten och för behandling  (Bille  och Olow,  1992).  

Sjukgymnasten arbetade huvudsakligen med att behandla  kontrakturer  

och att prova ut ortoser. Rörelsehinder betraktades som ett ortopediskt 
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problem under  denna tidsperiod (Molin,  1987;  Nilsson och Ödlund,  

1993).  

INSTRUMENT 

Ortosbehandling 

OBJECT  

Sjukgymnast  

 

SUBJECT  

Bistå  ortoped  med  

korrigering  av  

kroppsdefekter  

 

RULES 	 COMMUNITY DIVISION OF LABOR  

Doktorn 	 Institution 	Specialister 

Figur 3.  Under1950-talet - rörelsehinder ett ortopediskt  problem.  

C)  Att normalisera  barnets motorik med specifik  sjukgymnastik  

(Figur 4)  

I början  av  1960-talet  kom de  första systematiska behandlingsmetoderna  

med  tyngdpunkten lagd  på  rörelsemönster och reflexer: Proprioceptiv 

neuromuskulär facilitering (PNF) även kallad Kabatmetoden, Neuro-

developmental treatment  (NDT) även kallad Bobathmetoden  samt  

Vojtametoden. Dessa  metoder  utvecklades till  stor del  genom  praktisk  

erfarenhet, försågs i efterhand  med  neurofysiologiska  teorier  och 

benämndes ofta  efter de personer som  utvecklat "hantverket" och  de  

praktiska greppen.  Under  denna tidsperiod trodde  man  att  de  skadade 

delarna i Centrala Nervsystemet  (CNS) kunde  påverkas genom  man  
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faciliterade (stimulerade) normala rörelser och inhiberade (hämmade eller 

hindrade) onormala reflexer och rörelser (Nilsson och Ödlund,  1993;  

Forssberg,  1992; Gordon, 1987). 

INSTRUMENT  

Specifika sjulcgymnastiska metoder  

SUBJECT 	 OBJECT  

Sjukgymnast 	 Normalisera  barnets 

motorik  

RULES 	 COMMUNITY  DIVISION  OF LABOR  

Läkare 	 Institution 	 Specialister 

Figur 4.  Normalisera barnets motorik med specifik sjukgymnastik. 

I början på 1960-talet fanns det på länsnivå oftast bara  en  sjukgymnast, 

som tillsammans med barnläkarkonsult ansvarade för bamhabiliteringen  

(S  anner,  1992b).  

D) Att hjälpa barnet att utveckla kompensatoriska rörelsestrategier  

(Figur 5)  

Enligt  Gordon (1987) har 30  års erfarenhet visat att  de  ovan nämnda 

sjukgymnastiska behandlingsmetoderna ej gav  de  resultat som  man  

förväntade sig på  1960-  och 1970-talen. Svårigheten var att överföra det 
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rörelsesvar sjukgymnasten framkallade i  behandlingssituationen,  till  en 

praktisk  användbar  funktion.  Övergängen till att utveckla  de  icke skadade 

delarna  av  hjärnan  bygger  bl.a.  på  våra nuvarande kunskaper  om  hjärnans 

möjligheter att till viss  del  kompensera eventuella skador. Beteende-

vetenskaplig  forskning om  hur  inlärning  av  motoriska färdigheter  sker,  

används numera  som  ett medel att optimera  barnets  möjligheter till  

kompensation.  Grundläggande principer  vid  inlärning  av motorisk  

färdighet är att  barnet  är motiverat, att inlärningen  sker  i  den  miljö där  

barnet  tillbringar sitt  liv,  att varje färdighet är "task  specific"  d.v.s. 

uppgifts  specifik  och att färdigheten måste övas upp till  100 000-tals  

gånger  beroende  hur komplex  uppgiften är  (consistency of practice)  

(Gordon, 1987).  

INSTRUMENT  

Handledning föräldrar/personal  

SUBJECT  

Sjukgymnast  

 

OBJECT  

Hjälpa  barnet  att 

kompensera sina  

funktionsbrister  

 

RULES 	 COMMUNITY  DIVISION  LABOR  

Samordnad  habilitering 	Hab.team 	Föräldrar/personal 

Hälso- och sjukvårdslagen  

Figur 5.  Från  1980-  talet. Hjälpa barnet att kompensera sina  

funktionsbrister.  
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Enligt  von  Sydow  (1992)  började  man under  1970-talet inse att föräld-

rarna och familjen måste involveras i habliteringen för att barnets 

utvecklingsmöjligheter  skulle  kunna tas tillvara. 

Habiliteringssjukgymnastens  roll  förändrades  under  1980-talet. Från att  

ha  bedömt och behandlat motoriska avvikelser började  hon  intressera  sig  

för  barnets  lekutveckling, hjälpmedel och familjens  situation.  Fortfarande  

ses  handikapp  som en  egenskap  hos barnet  och åtgärderna inriktas  på  att 

minska  eller  att normalisera funktionsnedsättningen.  Enligt  Nilsson och 

Ödlund  (1993)  påpekas i  1989 års  revisionsförslag  av  ICDH  

(International  Classification of Impairments, Disabilities  and  Handicaps)  

att handikapp uppstår i mötet  med  omgivningen.  En konsekvens av  detta  

kan  bli att anpassningar och åtgärder i omgivningen  kan  bli lika aktuella  
som  traditionella insatser mot funktionshindret.  

E) Sjukgymnastik - kompetensområde inom  habiliteringen  som 

föräldrarna kan välja att använda om  de  vill  (Figur 6) 

1989 års  handikapputredning  (SOU  1991:46)  betonade vikten  av  att  

barnet  måste ra specialistbehandling för att förebygga och minska 

följderna  av sin  sjukdom/skada, att  barnet  måste  fa  tillgång till  de  insatser  

som  riktas till alla  barn  och att familjerna måste  få  stöd och  service som 

både ser  till hela familjens och  de  enskilda familjemedlemmars  behov.  

Handikapputredningen understryker betydelsen  av  samverkan  på  

familjernas villkor. I  maj 1993  fattade riksdagen ett  beslut, som  byggde  

på  Handikapputredningens förslag,  om en ny lag som  trädde  kraft den 1  

januari  1994: lagen om  stöd och  service  till vissa funktionshindrade 

(LSS). Denna  lag  är  en  rättighetslag och skall säkerställa rätten till 

insatser för  den  enskilde när stödet  enligt  andra lagar  som  Hälso- och 
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sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) är otillräckligt. 

Samtidigt beslutades om förändringar i HSL - ett klarläggande att 

habilitering/rehabilitering ingår som  en del  av ansvaret för hälso- och 

sjukvårdshuvudmärmen.  

INSTRUMENT 

All sorts  kompetens t.ex. sjukgymnastens 

SUBJEKT 	 OBJECT  

Föräldrar 	 Underlätta barnets/familj  ens 

liv  och vardag  

RULES 	COMMUNITY  DIVISION  OF LABOR  

Hälso- och sjukvårdslagen Familj 	Habiliteringsteamet  

Lagen om  stöd och  service 

Figur 6.  Sjukgymnastik- ett kompetensområde som föräldrar kan välja.  

En  förändring gjordes även i SoL innebärande främst krav på uppsökande 

verksamhet  bland  personer med funktionshinder. Enligt HSL, SoL och 

LSS skall  den  enskilde själv begära  den  insats han/hon behöver, t.ex. 

sjukgymnastik. Huvudmannen  har  ett ansvar att erbjuda och informera 

om rättigheter och möjligheter. Socialstyrelsen  har  också i  sin  utredning 

om Vojtametoden  (1992:46)  definierat sjukgymnastens  roll  inom  

habiliteringen:  "Varken hjärnskadan eller sjukgymnastiken ska dominera 

barnets vardag. Barnets integritet måste sättas i fokus. Här behövs 
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medverkan av alla med kunskaper och erfarenheter inom området 

(sid.46)."  

Den  objektshistoriska  analysen  visar  således  att  objektet med  sjukgym-

nastiken inom  habiliteringen  förändrats, från att assistera läkare  med  

korrigering  av barnets  kroppsdefekter, till insatser begärda  av  föräldrarna 

för att underlätta  barnets  och familjens  liv  och vardag. Sjukgymnasten  

som subjekt bytte plats  och  blev  ett  av  instrumenten  som  föräldrarna  

kunde  använda  sig  ay.  Detta innebär att sjukgymnasten  ej  bestämmer 

över  vad  hon  skall använda för  instrument  för att hjälpa  barnet eller  

föräldrarna.  Det  är föräldrarna  som  är  subjektet  och sjukgymnasten är  

skyldig  att informera och erbjuda  sin kompetens men  valet  av  insats är 

föräldrarnas.  

Margareta von  Sydow  (1992) anser  att habiliteringssjukgymnasten 

möjligen förlorade  sin  specifika sjukgymnastiska  identitet under  1980-

talet  då  habiliteringsverksamhetens  focus  flyttades från att enbart gälla  

barnet  till att gälla  både barnet  och familjen. Endast  en  liten  del av  

verksamheten  hade med det  nya synsättet  sin grund  i  vad som då  ansågs 

vara sjukgymnastisk kunskap, d.v.s.  det som  sjukgymnasterna lärt  sig  i 

grundutbildning och  på behandlingskurser.  I  von  Sydow's  studie (1992) 

om  habiliteringssjukgymnasters yrkesparadigm framkom att kärnan i 

hans/hennes arbete  var motorisk  utveckling och  hur  motoriken används.  

Det  terapeutiska bemötandet och  den  pedagogiska insatsen  var  mycket 

viktiga delar i  yrket men  saknades i utbildningen. 

Sjukgymnastens  roll har  förändrats aysevärt  under de  senaste  40  åren. 

Från början var hon  en  nyckelperson, som tillsammans med  en  barn-

läkarkonsult ansvarade för barnhabiliteringen  (Price, 1988;  Sanner, 



56 

1992b).  Numera är hon  en  av många habiliteringsaktörer. Arbetssättet  har  

också förändrats från att på 1960-talet vara direkt inriktat på behandling 

av barnets kropp till att senare omfatta handledning av föräldrar/personal 

och påverkan av barnets miljö och omgivning. Samarbete med föräldrar/  

personal  och övriga teammedlemmar är  en  viktig  del  i sjukgymnastens 

arbete.  Men  sjukgymnasten är också skyldig att erbjuda  sin  kompetens till 

föräldrar och anhöriga.  En central  fråga är: vilken kompetensprofil bör 

vara specifik för habiliteringssjukgymnasten? 

För  Gunnar  Sanner  (1992b)  är  habiliteringens  huvudmål "att ge stöd, råd 

och hjälp till  barn  och ungdomar med funktionshinder så att  de  sedemera 

som vuxna i mesta möjliga mån, efter sina förutsättningar, kan fungera 

som självständiga människor med självrespekt och självförtroende  samt  

om möjligt, självförsörjande" (sid.  150).  

Hur kan sjukgymnasten stötta barnet till att utvecklas till  en  självständig 

människa?  Jag  anser i likhet med  von  Sydow  (1992)  att terapeutiskt 

bemötande, pedagogiska kunskaper, kunskaper om motorisk utveckling 

och motorikens användning är viktiga kompetensområden för sjukgym-

nasten i  habiliteringen. Men  för att skapa goda förutsättningar för barnet i 

vuxenblivandet tillkommer för sjukgymnasten ännu ett specifikt kom-

petensområde, nämligen kroppsförståelsen. Kroppsförståelsen påverkar 

terapeutiskt förhållningssätt, underlättar coping/mestring och är viktig 

kunskap i sjukgymnastens möte med barnet där sjukgymnasten kan stå 

som modell för föräldrar och  personal.  Kroppsförståelsen kan kanske på 

lång sikt även påverka samhällets attityder i synen på  normalitet  och 

avvikelse. 
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4.2  Kroppsförståelse  

Den  medicinska paradigmen om sjukdomars specifika orsak och därav 

följande behandling genomsyrar läkares, sjukgymnasters, psykologers 

och andra yrkesgruppers tänkande.  Den  ömsesidiga avhängighet som 

existerar inom kroppen, mellan psyke och kropp och mellan kroppen och 

omgivningen,  faller  ofta bort i sådant tänkande. För kroppsliga  dys-

funktioner  ger vi lcroppsinriktade insatser - reparerar, ger mediciner och 

sjukgymnastik. För själsiga  problem  ger vi psykoterapi (Gjaerum,  1993).  

För  Henrik  Wulff,  Stig  Andur  Pedersen  och  Raben  Rosenberg  (1988)  är  

definitionen på  sjukdom  som en biologisk dysfunktion  bristfällig. 

Orsaken  till  denna begränsade  syn på  sjukdom är, att  medicinen  grundar  

sin forskning på empirisk  vetenskap. Författarna hävdar att fenomeno-

login, existentialismen och hermeneutiken breddar sjukdomssynen. Inom 

dessa filosofiska inriktningar är  man  intresserad  av  människans  unika 

problem, som man  måste närma  sig, ej  genom  observation  utan genom  

filosofisk  reflexion. Existentialisten Kirkegaards  syn på  människan är att 

hon är  en syntes av  själ och kropp,  av  något  mentalt  och fysiskt.  Enligt  

honom ingår också ett  tredje element hos  människan,  som  gör att hon 

skiljer  sig  från djuren och inte  kan  betraktas  som en biologisk  maskin. 

Detta  tredje  kallar  han  för ande och själv, något  som  gör att människan 

blir människa  med sin unika form av  existens.  Wulff,  Pedersen  och  

Rosenberg  (1988)  menar att skillnader i filosofiska utgångspunkter 

medför praktiska  konsekvenser  för hur sjukvården och behandling-

sinsatserna utformas.  

Enligt  Eline  Thornquist  (1992) har  i medicinsk vetenskap kroppen 

fråntagits  intention  och mening.  Hon  menar att sjukvårdspersonal arbetar 
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med skilda rationaliteter i privatlivet och i professionellt sammanhang. 

Kroppen är  en person  (ett subjekt) i livet  men  ett föremål (objekt) 

professionellt. Trots att  man  numera anser att dualismen hör till det 

förgångna och att det allmänt är accepterat att vi bör vara holistiskt 

orienterade i hälso- och sjukvården, behandlas kroppen som något 

utanför "varandet", något som bör "fixas".  De  dualistiska glasögonen gör 

att kroppen som bärare av liv och historia blir otillgänglig för oss. 

Thornquist  (1992)  hävdar att det är viktigt att vi även i professionella 

sammanhang förhåller oss till varandra:  "ikke  som bestående av  to  

atskilte substanser -  men  som kroppslig existerende og meningsbaerende  

subjekter"  (sid.  12).  T.ex. påståendet att hälsoproblem är psykosociala 

tyder på  en  dualistisk grundsyn. Med detta menas egentligen  "at  kroppen  

bare er et hylster rundt  vårt egentlige  jeg,  og  at mennesket  og samf-unnet 

står i  ytre forhold til hverandre"  (sid.  12). Om  vi som professionella inte 

omdefmierar vår syn på kroppen, om vi inte ser  den  också som bärare av 

vår kultur i  form  av samhällets värderingar och föreställningar, könsroller 

m.m så hindrar vi våra patienters möjligheter att utveckla insikt i att 

kropp och liv hör ihop. 

Existentialister och fenomenologer  som  Kirkegaard,  Sartre  och Merleau-

Ponty  har  bidragit till ett  alternativt  tänkande  om relationen  kropp/själ. 

Dessa  traditioner  framhäver  den  kroppsliga existensformen  som det  

primära.  Kroppen  är varken  fysisk eller mental. Kroppen  är själva 

varandet, d.v.s. något  som  människan är och existerar  som. Relationen  

mellan att  ha en  kropp och att vara  kroppen  uttrycker människans 

ständiga växling mellan  subjekt  och  objekt, som  är varandras motsatser 

och samtidiga förutsättningar d.v.s. ett dialektiskt förhållande (Engelsrud,  

1986;  Wulff  et al., 1988;  Thornquist,  1992;  Molander  1993).  Gunn  

Engelsrud  (1986)  hävdar att  det  inte räcker för sjukgymnasten att  ha  
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erfarenhet om kroppen och  se sin  kropp som ett objekt. Det krävs också 

att sjukgymnasten är kroppen och upplever  den  som ett subjekt. 

Molanders  (1993)  åsikt är att det kroppsliga varandet är centralt både för 

sjukgymnasten och patienten. Detta varande kan kontrasteras mot 

görandet, som dominerar  den  traditionella sjukgymnastrollen, där 

patienten betraktas som någon eller något som skall tränas.  Om man  

ställer frågan: Vad är det som skall behandlas - patientens kropp eller 

hela patienten - då uttrycker  man en  dualism mellan kropp och själ. 

Risken är då stor att kroppen ses enbart som ett ting.  En  reflekterande 

yrkesutövare bör  ha  insikt om vem hon låter patienten vara och vem hon 

blir i förhållande till patienten. För detta krävs att sjukgymnasten jobbar 

med  sin  egen kroppslighet, d.v.s. med sina egna kroppsgränser, 

kroppsupplevelser och rörelsesätt. 

För Merleau-Ponty  firms  ingen  gräns mellan kropp och medvetande. 

Individen agerar i  sin  livsvärld  med  hela  sin  kropp. Varje uppfattning 

uppstår i mötet mellan individen och världen. Detta medför att indivi-

derna behöver förstås i  sin  helhet och i  de  sammanhang  de lever.  Världen 

konstitueras i och  med  att ett  subjekt  upplever något i  den  (Engelsrud,  

1990).  

Engelsrud  (1990)  hävdar att  den  i västvärlden förhärskande dualistiska 

kroppssynen bidragit till att utveckla flera uttrycksformer, exempelvis 

mekanistisk träningskultur för att utveckla muskelstyrka och syre-

upptagning och  en  instrumentell kroppstolkning där kroppsspråket 

reduceras till enkla personlighetsdrag.  Jag  instämmer med henne i att 

forskarens teoretiska föreställningar och grundantaganden bestämmer 

valet av metod. 
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I  sin  avhandling detaljanalyserade Engelsrud  (1990) den  verbala och 

kroppsliga dialogens utformning i behandlingssituationer med sjukgym-

naster och  barn.  Författaren samlade  in data  genom  observation  med  

video  av hela mötet mellan sjukgymnasten och barnet.  Hon  använde sig 

av det filmade materialet för analys av interaktionsförloppet. Sammanlagt  

11  sjukgymnaster filmades i  11  möten med  3-11  år gamla  barn  med funk-

tionella rörelsesvårigheter.  Hon  kompletterade observationerna med 

kvalitativa intervjuer för att  fa de  agerande sjukgymnasternas egna 

uppfattningar, intentioner och situationsbeskrivningar. Intervjusituationen 

sågs som ett samtal,  en  levande  dialog  där kunskapen producerades. 

Engelsrud  (1990)  fann att interaktionsförloppet, d.v.s. det som sker 

mellan sjukgymnasten och barnet (ej personernas egenskaper) kan anta 

många olika  former.  Författaren försökte utveckla begrepp och  typologier  

som visade mer differentierade kroppsliga interaktionsformer och till-

stånd, som hittills inte beskrivits i sjukgymnastik. Resultaten visade att 

när kroppen blir mött med verbala kommentarer,  far  kroppen  en  annan 

prägel än  den  kropp som bekräftas direkt. Hur kroppen kommer till 

uttryck i förhållandet mellan personer kan därför vara avgörande för om 

kroppen utvecklas som ett tillstånd med erfarenheter och upplevelser eller 

om kroppen instrumentaliseras och ayskärs från upplevelser. Detta inne-

bär bl.a. att när ett  barn far  behov av sjukgymnastik bör sjukgymnasten 

bidra till att förankra barnet i sig själv, i kroppen och inte fjänna barnet 

från sig själv och kroppen. Analyserna i denna studie pekade på att 

dialogens, interaktionsförloppets utformning, hade betydelse för om 

barnets kropp bekräftades som ett föremål eller ett tillstånd. Sjukgym-

naster bör därför  ha  möjlighet till personlig skolning av egen kroppslighet 

och rörelseförmåga. Teoretiskt sett bör kroppsförståelsen inramas i  en 

tradition  där kroppen erkänns som handlande subjekt. 
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Engelsruds  (1990)  slutsatser är att sjukgymnasten  kan  använda  den  

levande  kroppen  i  en position  där ömsesidigheten mellan  det  kroppsliga 

"varandet" och  det  kroppsliga "görandet" utvecklas. För detta krävs att 

sjukgymnasten  ser sig  själv  som en  deltagare  eller  medskapare i  en  

behandlingsprocess. Att inta denna  roll som  sjukgymnast är något annat 

än att sjukgymnasten gör något  med patientens  kropp uteslutande  med  

utgångspunkt från  patientens  diagnos. Engelsrud  (1990)  hävdar att  om 

kroppens  tillstånd, lidande och uttrycksformer inte erkänns,  kan  indi-

videns utväg  ur problemet  bli att ta aystånd från  sig  själv och  den  egna  

kroppen  och kommunicera genom sjukdom och kroppsliga  symptom. 

Hennes  slutsats är att  en persons  hälsotillstånd är relaterat till  vad  för  

slags  kroppslig närvaro och reflexion  personen har  lyckats utveckla. 

Sjukgymnasten skall inte bara  ha intentioner  och  mål  i sitt arbete utan 

också bekräfta och erkänna människors kroppslighet i  det  direkta mötet.  

"Hvordan kroppen  mötes,  leves  och  forklares er derfor et tema som jeg 

mener  bör  studeres  naermere  og vies  oppmerksomhet i  fysioterapien"  är 

slutorden i  Gunn  Engelsruds avhandling  (sid 259).  

Engelsrud  (1990)  beskriver i själva verket vetenskapsfilosofislct det som  

Gertrud  Roxendal  (1987)  utvecklat för användning i sjukgymnastisk 

praktik, nämligen  Basal  Kroppskännedom (BK). BK är både ett synsätt 

och ett arbetssätt, d.  v. s.  mitt arbetssätt visar vilket synsätt  jag har  på mig 

själv och på mina medmänniskor. För att lära sig BK krävs att sjukgym-

nasten själv övar och lär sig förstå  sin  kropp.  De  praktiska övningarna i 

BK är  en sorts  fenomenologisk och hermeneutisk praktik där vår tysta 

kroppsliga livserfarenhet presenterar sig. I BK är det dialektiska perspek-

tivet inbyggt i själva övandet. Övningarna i sig  har  två grundläggande 

delkomponenter, nämligen  kraft  och återhämtning. Ju mer vi övar,  desto  

mer reflekterar vi över våra praktiska erfarenheter, som så småningom 



62  

kan leda till nya handlingar.  Under  övandet befmner vi oss kroppsligen i 

spänningsfältet mellan att vara i våra kroppar och att göra med våra 

kroppar. I detta spänningsfält kan vi  se  och uppleva oss själva i 

situationer och plötsligt förstå upplevelserna i dessa situationer. I BK 

(Roxendal,  1995)  eftersträvar vi också ett subjektsförhållande till 

kroppen. Detta gäller både sjukgymnasten och patienten. Det går inte att 

möta  en  människa som ett subjekt om vi inte ser oss själva som subjekt. 

I likhet med Engelsrud  (1990)  och Thomquist  (1992)  anser  jag  att det är 

viktigt för sjukgymnasten att  ha en  egen kroppsförståelse och uppleva sig 

som kroppsligt existerande och meningsbärande subjekt.  Om  sjukgym-

nasten i samarbetet med människor med svåra funktionshinder  har en  

prestationsinrilctad kroppssyn - då förmedlar hon denna syn i mötet med  

den  funktionshindrade.  Men  om hon betraktar kroppen som någonting 

med ett värde i sig utan att behöva göra eller prestera - då förmedlar hon 

något annat i mötet. Roxendal  (1995)  citerar  Jan  Helander "Varje åtgärd 

som  en  människa utför i förhållande till  en  annan återspeglar  en  

människosyn. Vare sig  den  människosynen är medveten eller omedveten, 

formas handlingen av  den." 

Gertrud  Roxendal  har enligt min  åsikt  med Basal  Kroppskännedom (BK) 

utvecklat  det som  Gunn  Engelsrud  anser  närmare bör studeras och 

uppmärksammas i sjukgymnastiken nämligen  'hvordan kroppen  mötes 

och  leves."  Därför  borde  BK ingå  som en  viktig utbildnings- och för-

ståelsebakgrund för alla sjukgymnaster  som  vill arbeta  med kroppen på  

ett professionellt sätt.  

Enligt Gjaerurn  (1993) har  psykiskt utvecklingshämmade dubbelt så svårt 

i ett traditionellt dualistiskt tänkande. I och med att det intellektuella och 
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det psykiska är deras huvudproblem glöms kroppen ofta bort. Ju mer 

uttalad  den  mentala  retardationen  är hos  en  individ  desto  mer fysiska 

funktionshämningar och utseendemässiga avvikelser.  De  senaste årens 

kommersiella kroppskultur  har  inte  heller  gjort det lättare för många 

utvecklingsstörda.  Hon  framhåller också att det i  habiliteringen  är 

nödvändigt att erkänna funktionshinder också som ett existentiellt 

tillstånd, därför att vi står inför  en  grupp människor där ingen kan göra 

något åt huvud-problemet. Vi kan inte behandla dessa människor  kausalt  

d.v.s. bota sjukdomen. Vi är därför i behov av ett alternativt tänkande i 

vår förståelse av samspelet kropp och själ, för att  se  vad vi kan bidra med 

som kan förbättra  de  funktionshinthades hälsa och livskvalitet.  

4.3 Normalitet  och avvikelse  

Erland  Hjelmkvist  (1994)  hävdar att  det  i vissa  situationer  är nödvändigt 

att lämna normalitetsbegreppet. Istället utgår  man  från individens egna  

resurser  och strävan att utveckla dessa.  Det  är viktigt att beteende-

vetenskaplig handikappforskning beaktar  en individs  vilja och möjlighet 

till  kompensation  och  coping  snarare än att ta  den  för  given.  Hur  detta  

problem  skall tacklas  har  direkta  konsekvenser  för  hur  habilitering  och  

rehabilitering  skall planeras. 

Mårten Söder  (1995)  definierar handikappforskning inriktad mot praktisk 

kunskap som  normativ.  Denna intresserar sig bl.a. för individens förmåga 

och möjligheter att träna funktioner och hjälpmedel för att underlätta eller 

eliminera funktionsnedsättningar. I denna typ av forskning blir själva 

begreppet handikapp defmitionsmäsigt kopplat till svårigheter och  

problem.  Söder hänvisar till  den  engelske sociologen  Mike Oliver  som 

visat på handikappforskningens myt om  den  personliga tragedin, d.v.s. att 
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forskningen baserar sig på föreställningen om att funktionsnedsättningar 

hindrar människor att leva ett meningsfullt liv. Söder  (1995)  exemp-

lifierar med hur professionella ofta försöker förklara varför föräldrar är 

ambitiösa och krävande med att  de  inte accepterat sitt  barns  handikapp.  

De  professionellas tolkning är enligt Söder  (1995)  ett annat sätt att säga 

att föräldrarna inte accepterat barnets handikapp och samhällets  

definition  av  den  personliga tragedin, istället för att vara lyhörda för 

föräldrarnas behov.  

Harald  Ofstad  (1972) anser  att  socialdarwinismen lever  vidare i våra 

värderingar. Skillnaden mellan  den  klassiska  socialdarwinismen  och 

rådande värderingar är att sistnämnda inte  helt  accepterat att samhällets 

urval är  naturens  urval.  Men det  är  enligt  Ofstad  (1987)  inte  naturen som  

bär  ansvaret  för urvalsprocessen.  Det  är  vi som format  samhället  så  att 

vissa människor  har  lättare att lyckas än andra.  Vi  satsar  på  människor  

som vi anser  oss  ha mest  nytta  ay.  Därför är  det de  handikappade  som  

drabbas när ekonomin stramas åt. Ofstad  (1987)  betonar att  vi  icke-

handikappade måste omvärdera vårt förhållande till  de  handikappade och 

bli mera öppna för att  se,  att även människor  med  handikapp  kan  leva ett 

gott  liv.  När  vi  icke-handikappade bedömer  en  handikappad  sker det  

utifrån våra  ideal  och vårt  perspektiv. Men om vi  alla  var  t.ex. 

rullstolsburna  skulle  våra  krav  och  ideal se helt  annorlunda ut. Ofstad  

(1987)  hävdar att samhällets uppgift är att  så  mycket  som  möjligt minska 

verkningarna  av naturens  orättvisor förknippade  med  att vara 

handikappad, istället för att  forma  samhället  så  att orättvisorna förstärks. 

vårt överflödssamhälle är det inte  brist  på resurser som sätter gränsen 

för våra möjligheter att hjälpa. Gränsen sätts av arkaiska kvardröjande 

föreställningar om att livet egentligen är bara till för  de  verkligt 
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"livsdugliga". Dylika föreställningar  har  ett långt starkare grepp om 

många av oss än vi vill medge.  Men de  handikappade  har  - som alla 

andra - rätt till  de  bästa liv  de  är i stånd att leva. Vår inställning till  de  

svaga är ett mått på vår kultur (Ofstad,  1987, s.195).  

Enligt Saetersdal  (1993)  ger forskningslitteraturen om familjer med 

utvecklingsstörningar  en  sammansatt, motstridig och varierad bild av 

familjernas svårigheter. Förklaringen till detta anser hon finns i 

forskarens egen fackliga och ideologiska bakgrund, som kommer till 

uttryck i forskningsdesign, metodisk infallsvinkel och tolkning av  data.  

Exempelvis hävdar forskare med basen i kristeoretislct tänkande att 

familjer efter  en  svår och uppslitande anpassningsperiod i stort sett 

accepterar och anpassar sig till  sin  livssituation. Ett grundläggande  

dilemma  i forskning om familjer med funktionshinder är hur stor vikt  

man  lägger vid forskarens tolkning av familjesamspelet och hur stor tillit  

man har  till föräldrarnas egen värdering av  sin situation.  

För  Malt (1993)  är  det  psykologiska traumat  vid  sjukdom och skada 

sammansatt. I  de  flesta  fall  är  det  våra egna och andras kulturbetingade 

värderingar och  reaktioner på  skada och sjukdom  som ger  långsiktiga  

konsekvenser. Forskningen  visar  entydigt enligt Malt (1993)  att sjuk-

domssynen är viktigare för  personens  välmående och  funktion  än själva 

skadan. Enbart  en fysisk  beskrivning  av en  sjukdom  eller  skada  ger en  

begränsad  information om  konsekvenserna för individen när  det  gäller  

den  framtida  livskvaliteten. Forskningen  visar också att  information  bör 

anpassas till individens mestringsstil för att  behandlingen  inte skall bli ett 

psykologiskt  trauma. Personer som  känner  sig  tryggast när  de  själva  kan  

bestämma och kontrollera  sin egen situation  d.v.s.  har  "internal locus of 

control",  bör  ges  mycket  information om sin  sjukdom för att kunna ta 
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aktiv del  i  sin behandling.  Omvänt bör  personer, som  föredrar expert-

kontroll, d.v.s.  personer med  mera  "external locus of control",  ej ges så  

mycket  information  att  de  f'ar  en  upplevelse  av  att  de  själva måste ta  

ansvar  för  behandlingen. Malt (1993)  är bekymrad över att  så  många 

inom hälso- och sjukvården inte förstått att  informationen  bör 

individualiseras, att många onyanserat hävdar att alla bör  ha  mesta 

möjliga  information. 

4.4  Psykodynamisk kristeori 

Utgångspunkten för  den  psykodynamiska kristeorin var Lindemanns 

beskrivning av reaktionen hos överlevande efter  en  nattklubbsbrand 

(Thernlund,  1995). Johan  Cullberg introducerade denna teori i  Sverige.  

Utgivningen av boken  Kris  och utveckling  (1975) har haft  stor betydelse 

för spridningen av denna teori bl.a. inom vårdutbildningarna. Enligt  den  

psykodynamiska kristeorin kan  en  individ råka ut för  en  psykisk  kris  till 

följd av ett yttre eller inre  trauma,  som utgör  en  påfrestning utöver det 

normala. Att bli förälder till ett  barn  med funktionshinder är ett sådant  

trauma. Krisen har  ett förlopp med olika faser som måste passeras: 

chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. 

Enligt  Gunilla  Thernlund  (1995)  kan begreppet sorgearbete ses som  en  

sammanfattning av dessa faser. Hoppar  man  över sorgearbetet kan 

negativa följdverkningar uppstå. När vårdpersonal fick denna kunskap 

förändrades bemötandet på sjukhusen  under 1970-1980  talen och 

patienter och anhöriga tilläts och uppmuntrades ge utlopp för sina 

känslor. 

Thernlund  (1995)  anser att  den  psykodynamiska teorin många gånger 

används normativt. Nackdelen med detta är att  den  inte blir ett redskap 
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för förståelse.  Om  någon individ avviker från denna  norm  kan individen 

bli betraktad som avvikande och t.o.m.råka ut  for  att bli sjukförklarad.  
Hon  refererar bl.a. till Stroeber och  Gerber  som ansåg att psyko-

dynamiska teorier präglas av övergripande samhälleliga normer och 

värderingar där människans psyke ses som  en  maskin som kan beskrivas 

logiskt. Thernlund  (1995)  hoppas att  man  i framtiden  har  större förståelse 
för olikheter och att  sorgen  inte måste upplevas på ett visst sätt för att 

uppfattas som "normalt".  

4.5 Sorgeprocessen  

Emmy Guts (1994)  syn på våra affekter grundar sig på  Freuds  och andra 

psykoanalytikers människosyn,  men  också på Bowlbys bindningsteori, 

som i  sin  tur stöder sig dels på  Freud  och dels på  Darwin. Hon  anser att 

våra affekter, både  de  angenäma och  de  plågsamma, underlättar vår över-

levnad.  De  är  en del  av vår fylogenetiska utrustning och hjälper oss med 

anpassning till förändringar inom oss själva och vår omgivning. Enligt 

henne utlöses varje affekt "av vår egen medvetna eller omedvetna 

bedömning av vad denna händelse betyder eller kommer att betyda  far  

vårt välmående eller vår framgång" (sid  340).  Detta kallar hon för 

affektens orsak, eftersom affekten enligt henne är ett "gensvar på vår tro 

att händelsen är önskvärd eller skadlig för våra syften" (sid  340). 

Affekten  består av ett specifikt stämningsläge  men  också av fysiologiska  

symptom.  Dessa två framkallar ett visst beteende i hanteringen av  den  

utlösande upplevelsen. 

Sorgereaktionen enligt  Gut (1994)  är  en  skärande psykisk smärta eller  

sorg,  som kan upplevas vid  separation  eller när  en  viktig förhoppning går 

om intet. Sorgeprocessen definierar  Gut  som "hela  den  anpassnings- 
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process  som  följer förlusten  av  något  vi  upplevt  som  väsentligt för att 

trivas:  en  viss viktig  person, en tro, en idé, en roll, en  sysselsättning, ett  

hem,  vårt hemland,  en  kroppsdel,  vår  hälsa,  vår ungdom  m.m"  (sid 341).  

I  sorgeprocessen ingår periodvis även  depressionsreaktionen,  skuld-

känslor,  vrede  och ångest.  I  en normal sorg har vi  klara minnen  av det vi  

förlorat och  vi  är medvetna  om det vi  saknar.  Depressionsreaktionen  

skiljer  sig  från sorgereaktionen genom att  vi  inte  vet  vad den  handlar  om. 

Vi  upplever  en  villrådighet  som  ibland  kan ha drag av  hjälplöshet och 

hopplöshet. Orsaken  till  sorgereaktionen är  vår  bedömning  av  vilken 

betydelse  en  förlust och  en  förändring  far  för vårt välbefinnande.  Sorge-

reaktionens  och  depressionsreaktionens funktion  är att underlätta upp-

lösningen  av den  levnadsform  som  gått förlorad för att ersätta  den med  

nya strävanden och nya intressen i  livet. Depressionens funktion  i  sorge-

processen  är att förbättra tillgången  till  våra känslor och korrigera vårt 

omdöme.  

4.6 Coping/Mestring  

Begreppet  coping  lanserades för drygt  20 år sedan men har  ännu  ingen  

vedertagen  svensk  översättning.  Dock  används termerna hantering och  

mestring.  Möjlig orsak till att  man  inte kommit överens  om en svensk  

översättning är att copingbegreppet överbryggar bl.a. psykodynamisk och  

behavioristisk teori,  omvårdnadsvetenskap och biomedicin.  Coping-

begreppet används ofta i tvärvetenskapliga forskningsprojekt och  har  ett 

brett tillämpningsområde (Östergren,  1995). 

Phillips (1990)  hävdar att sjukgymnasten  som  arbetar  med barn med  

funktionshinder är i  en unik position  att hjälpa föräldrars  coping  med 

barnet  därför att han/hon  1) kan bistå med  förklaringar  om  typiska  eller  
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atypiska aspekter på barnets utveckling,  2)  kan på förhand förbereda 

föräldrar på förväntade motoriska utvecklingsförändringar och  3)  kan 

planera och bedöma behov av behandlingsinsatser, ortoser och hjälp-

medel för att stödja föräldrarna i strävandet att öka barnets funktionella 

oberoende. 

Enligt  Ingstad och  Sommerschild  (1984) kan den  kristeori  som bygger på  

individuella  reaktioner  inte utan vidare överföras  till  att gälla familjen  

med barn med  funktionshinder, därför att samspelet i familjen och 

kulturella  faktorer  påverkar krisreaktionen. Människor handlar  efter  

kulturellt givna mönster,  som  förts vidare från  generation  till  generation.  

Kristendomens minskade inflytande  på befolkningens normer, har  med-

fört att skuldkänslor  som reaktionsform har  blivit svagare och  mindre  

vanliga. Däremot  har  skamkänslor  en  bättre grogrund i vårt samhälle, där  

det  gäller att utåt  sett  vara vällyckad.  En  familjs försök att bemästra  en 

situation eller en kritisk  händelse  kan  lyckas  mindre  bra,  i  de  fall  där  det  

uppstår  en  kulturkollision mellan makarna.  Både vid kulturkollisionen  

mellan makarna och  vid  generationsöverföring  av  bristande  mestring  

utspelas svikten  på  familj eenhetsnivå. Ingstad och  Sommerschild  (1984)  

menar också att personliga egenskaper  hos  föräldrarna påverkar. Deras 

mestringsförmåga utvecklades i samspelet  med  deras egna föräldrar när  

de  själva  var barn.  Uppväxtåren  ger  grogrund för personliga egenskaper,  

som  i  sin tur  är utgångspunkten för samspelet i familjen,  som  nästa  

generation  hämtar näring  ur  och mönster för  sin  personliga växt. För-

fattarna menar att försvarsmekanismer  som  mestringsstrategi i vissa 

krisfaser  kan  vara naturliga, nödvändiga och ändamålsenliga.  Den  

kritiska händelsen att  få  ett ftmktionshindrat  barn  är  både akut  och  

subakut  men  blir  samtidigt bestående.  Familjen  med  ett funktionshindrat  

barn  skall  både komma  över chocken och inlemma  barnet  i familje- 
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samspelet för alltid. Det krävs  en  annan mestringsstrategi när  man  skall 

komma över ett dödsfall än när  man  skall leva vidare med ett funktions-

hindrat  barn.  För familjen återkommer periodiska kriser. Därför är det 

viktigt för  de  professionella som arbetar med familjer med funktions-

hinder att acceptera föreställningen om, att  en  varaktig  sorg  är naturlig 

och inte skall tolkas som  en  neurotisk reaktion. 

Ingstad och  Sommerschild  (1984) anser  att  mestring  i  vanligt  språkbruk 

ofta  har en positiv  valör och sätts i motsatsförhållande  till  kris, som  upp-

fattas  som negativt.  Författarna defmierar  mestring som  ett  resultat av en  

mestringsprocess.  I  och  med den  kritiska händelsen  sker det  förändringar 

i familjen.  Mestring  blir att förhålla  sig  till  den  nya  situationen,  att väga 

begränsningar och möjligheter  mot  varandra och välja att sträva  mot  en  

anpassningsform  som  upplevs  som  bäst möjlig. Varje  val  familjen gör  ger 

konsekvenser  för senare  val.  Att familjen bemästrar  situationen med  ett 

funktionshindrat  barn på  ett tillfredsställande sätt innebär självklart inte 

frånvaro  av problem. 

4.7 S alutogen es 

Under 1970-  och 1980-talen  har forskning  i  medicin, psykologi  och  

sociologi  inriktat sitt intresse mot hälsa och sjukdom.  Den medicinske 

sociologen  Aaron  Antonovsky  har  studerat  hur  förhållningssätt till  livet  

påverkar hantering  av  traumatiska händelser.  Hans har  definierat 

begreppet "känsla  av  sammanhang (KASAM),  som han  själv  anser  vara 

ett  kognitivt  begrepp.  De tre  centrala komponenterna i KASAIVI,  som  

Antonovsky  anser  gör tillvaron sammanhängande är  om den  görs 

begriplig, hanterbar och meningsfull. 
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Med begriplighet menar Antonovsky  (1993)  hur  en  individ upplever inre 

och yttre  stimuli  som förnuitsmässigt gripbara och tydliga. Motsatsen är 

kaotiska, oförklarliga.  En  människa som  har en  hög känsla av begrip-

lighet förväntar sig att  de stimuli  han/hon möter är förutsägbara eller, när  

de  kommer som överraskningar, går att ordna och förklara. 

Med hanterbarhet menar Antonovsky  (1993) den grad  av resurser som  

man  upplever står till  ens  förfogande och med vilkas hjälp  man  kan möta  

de  krav som ställs genom det  stimuli  som  man  utsatts för. Vid hög känsla 

av hanterbarhet känner  man  sig inte som ett  offer  för omständigheterna 

eller att  man  blir orättvist behandlad av livet. 

Meningsfullhet inbegriper vikten av att vara delaktig i  de  processer som 

skapar såväl  ens  öde, som  ens  dagliga erfarenheter. Med andra ord i 

vilken utsträckning  man  känner att livet  har en  känslomässig innebörd, att 

åtminstone  en del  av  de problem  och krav som livet ställer  en  inför, är 

värda att investera energi i, kan betraktas som utmaningar. Vid olyckliga 

upplevelser drar sig  den  som upplever meningsfullhet inte för att 

konfronteras med utmaningar. Inställningen är att söka  en  mening i dessa 

utmaningar och att göra det bästa för att med värdigheten i behåll komma 

igenom  dem. 

4.8  Kvinnliga och manliga strategier 

För  Louise  Wald6n, filosofie doktor och tidigare forskare vid  Tema  

Teknik och  social  förändring vid Linköpings universitet, är det viktigt att 

synliggöra kvinnokulturen.  Hon  menar att  den  resurs och kunskap som 

kvinnor burit med sig från hemmet ut i  den  offentliga vården är på väg att 

försvinna. Därför är det bråttom att synliggöra  den.  I kvinnokulturen 
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utgår  man  från ett centrum där  en person  överblickar helheten och alla  de  

sysslor som skall utföras. Det är ett arbete som  formats  i små grupper där  

man haft  överblick och lärt sig varje människas fysiska eller psykiska 

behov.  Louise  Walddn kallar detta för ett "organiskt arbetssätt, anpassat 

till människan som organism och till arbetet med människor" (sid  9).  

Motsatsen till det organiska arbetssättet är det mekaniska arbetssättet, 

som  formats  av männen för att bygga upp och upprätthålla samhället, 

staten och institutionerna. Denna kvinnokultur beskriver Walddn  (1989)  

som  den  pyramidala ordningen med det bevakande ögat. 
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KAPITEL  5-9  INTERVJUERNA  

Jag  började sammanställa intervjuerna med föräldrarna till  de 22  barnen 

enligt intervjuguidens (Bilaga  2)  fem teman:  Barnet  och sjukdomen, 

barnet och sjukgymnastiken, barnets vardagssituation, barnet och 

framtiden, sjukgymnastik för  barn  med rörelsehinder i framtiden. På 

denna analysnivå försökte  jag  i enlighet med Kvale  (1983)  att samman-

fatta och formulera vad  de  intervjuade berättat för mig. Dessa teman 

utformades till  en  beskrivning av familjens livsskeende från  den  tidpunkt 

då föräldrarna fick reda på att barnet var funktionshindrat och fram till  

nu-situationen. Efter att  ha  formulerat  11  föräldrars livsskeenden förstod  

jag  att vad föräldrarna berättade om sjukgymnastiken ej gick att särskilja 

från hela deras livssituation. Föräldrarna berättade om  sin  vanmakt  men  

också om  en kraft,  som detta  barn  framkallade hos  dem.  Sjukgymnastiken 

var också förenad med starka känslor. 

När  jag  sammanställt  de 11  första intervjuade föräldrarnas livsskeenden 

utkristalliserades fem teman i föräldrarnas beskrivning av livsskeendet: 

föräldrarnas möte med sjukvården, föräldrarnas möte med  habiliteringen,  

Föräldrarnas möte med sjukgymnastiken, sjukgymnastikens inverkan på 

barnets utveckling och föräldrarnas visioner om framtiden för sjukgym-

nastiken och  habiliteringen. Om jag  går tillbaka till Kvale  (1983)  så 

började  jag  här gå bakom föräldrarnas erfarenheter.  Jag  försökte  firma  ett 

mönster för att förstå föräldrarnas handlande. Så småningom började  jag  

känna igen föräldrarnas beskrivningar som strategier  de  valt att använda i 

mötet med sjukvården och  habiliteringen.  I  de  situationer  de  befann sig 

med sitt funktionshindrade  barn,  kunde  de  inte förändra bemötande eller 

stöd från  den  offentliga sjukvården eller  habiliteringen.  I Norrbotten 

fanns det få valmöjligheter med t.ex. privata aktörer att vända sig till. Det 
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gällde för föräldrarna att hitta  den  bästa möjliga strategin för att hjälpa 

sitt  barn  med funktionshinder. 

I  min  presentation av intervjuerna  har jag  valt att låta föräldrarnas egna 

formuleringar spela  en  framträdande  roll.  Naturligtvis är  jag  medveten 

om att mitt urval av föräldrarnas berättelser redan i sig är  en  första 

tolkning och därmed  en  styrning av informationen till läsaren om föräld-

rarnas upplevelser.  Min ambition har  varit att läsaren så långt som möj-

ligt skall få möta alla föräldraröster i mitt intervjumaterial, även om vissa 

föräldrar fått ett större utrymme än andra. För att föräldrarna inte skall 

kunna igenkännas  har jag  i föräldrarnas formuleringar ändrat barnets 

namn till vår/min  son,  vår/min dotter eller han/hon.  Jag har  försökt citera 

föräldrarna ordagrant  men  tagit bort högfrekventa fraser och småord som 

ju, liksom när  jag  bedömt att citatens centrala innebörd inte ändrats däri-

genom. Ibland  har jag  ändrat citatens inbördes ordning för att underlätta 

förståelsen för läsaren. För att säkerställa föräldrarnas konfidentialitet 

läste habiliteringsöverläkaren, som medverkade i det strategiska urvalet, 

igenom redovisningen av nedanstående intervjuer. Eftersom han ej kunde 

identifiera någon förälder, anser  jag  att föräldrarnas konfidentialitet kan 

anses vara säkerställd. 

Intervjuernas fem teman, föräldrarnas möte med sjukvården, föräldrarnas 

möte med  habiliteringen,  föräldrarnas möte med sjukgymnastiken, sjuk-

gymnastikens inverkan på barnets utveckling och föräldrarnas framtids-

vision om sjukgymnastiken och  habiliteringen  redovisas i nämnda ord-

ning.  Ur  varje tema kunde  jag sedan  i  min  fortsatta tolkning och analys 

urskilja flera olika delteman. 



75  

KAPITEL 5  

FÖRÄLDRARNAS MÖTE MED SJUKVÅRDEN VID 

UPPTÄCKTEN  AV  BARNETS SKADA. INSIKTEN VÄXER 

FRAM 

Föräldrarnas upptäckt av barnets skada skedde för  4  familjer på BB, för  9 

under  första levnadsåret, för  6 under  andra levnadsåret.  De  tre återstående 

var  foster-  och adoptivföräldrar. Föräldrarna till två av dessa tre  barn  var 

införstådda med barnets skada och hos det tredje barnet fanns det miss-

tanke om skada vid adoptionen. För att läsaren skall få  en  uppfattning om 

när föräldrarna tidsmässigt konfronterades med sjukvården och fick  in-

formation  om barnets skada så skedde detta alldeles i slutet av 1960-talet 

och i början och  mitten  1970-talet eftersom barnen till föräldrarna i denna 

intervjustudie var födda mellan år  1969  och  1978. En del  av föräldrarna 

befann sig i skarven där samhällets attityder för  barn  med handikapp 

började förändras och normaliseringideologin började få fotfäste inom  

habiliteringen  i  Sverige.  Detta innebar att  barn  rekommenderades att leva 

med  sin  familj istället för att placeras på  en institution.  Insikten och 

kunskapen om risker med tidig  separation  mor-barn  saknades eller 

tillämpades inte överallt i sjukvården i början av 1970-talet. Därför 

tvingades föräldrarna till  de  äldre barnen i denna studie att lämna sina  

barn  ensamma på sjukhus  (Tamm, 1996). 

Ur  intervjuerna kunde  jag  urskilja fyra typer av upplevelser. Några 

föräldrar upplevde upptäckten av barnets skada som ett smärtsamt och 

obegripligt faktum i samband med förlossningen. För andra föräldrar blev 

insikten om barnets skada  en  lång, utdragen och smärtsam process  under  

första och andra levnadsåret, som för flertalet föräldrar började redan på 
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BB och fortsatte  under  första och andra levnadsåret.  En  tredje grupp 

föräldrar hade själva  haft  misstanke om barnets skada och beskriver sina 

upplevelser, vid beskedet och informationen antingen som  en  lättnad eller  

en  chock eller både och. Några av dessa föräldrar berättar utförligt hur  de  

fick kämpa för att  fa  diagnosen fastställd.  Den  fjärde gruppen föräldrar 

beskriver upptäckten av barnets skada och mötet med sjukvården på ett 

odramatiskt sätt.  

5.1  Beskedet - ett smärtsamt obegripligt faktum vid förlossnings-

ögonblicket 

Följande föräldrapars beskrivning  far  illustrera sjukvårdens bemötande 

och föräldrarnas upplevelse av att plötsligt bli förälder till ett  barn  med 

funktionshinder.  

Barnet  transporterades ensam utan att föräldrarna fatt  se  barnet till ett 

specialsjukhus utanför Norrbotten. Föräldrarna blev rekommenderade att 

lämna bort barnet.  De  fick vänta på  information  om barnet i  11/2  månad 

tills  de  hämtade  hem  barnet och också såg det för första gången. 

Mor berättar: "Det började på BB. - Läkaren tyckte att vi  skulle  glömma 

bort honom.  Han  fördes till Umeå på direkten. Ensam." 

Fadern berättar om  sin  känsla av maktlöshet, att inte kunna påverka 

situationen, att bara vänta och efter  11/2  månad bli tillfrågad i telefon om  

de  ville hämta  hem  sonen utan att veta någonting om sonens hälso-

tillstånd. Det  fadem  uppfattade som viktigt var operationsresultatet:  

"Man  visste inte vad  man skulle  göra.  Man  trodde inte att han  skulle  

överleva.  Man  kunde ingenting göra. Det var bara att vänta och  se.  - Inte 

förrän vi kom ner - det var först när vi hämtade honom som vi fick  in-

formation  utav  den  som opererat honom - det var ett så bra jobb av 
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docenten. När han legat där nästan  11/2  månad - då ringde  man  helt 

plötsligt och sa att  nu  får ni ta  hem  honom - om ni vill  ha  honom mer 

eller  mindre.  Det var ett konstigt samtal. Det var då vi ville veta om  man  

kunde hålla i honom."  

Modern  kommer inte ihåg någonting om barnets tillstånd:  

"Jag  minns ingenting från Umeå. Nej,  jag  minns bara att det var  den  

varmaste dagen på sommaren det året."  

5.2  Mötet med sjukvården -  en  utdragen och smärtsam process 

Föräldrarna beskriver medicinska komplikationer med barnet och brister i  

information,  bemötande och lyhördhet från sjukvårdspersonalens sida. Så 

småningom verifierades barnets skada. Nedan följer tre exempel på för-

äldrarnas upplevelser av  den  tid som förflöt och  de  händelser som ut-

spelade sig i mötet med  den  sjukvårdande apparaten. 

I  de  två första exemplen börjar föräldrarnas berättelser redan på BB med 

dramatiska och traumatiska skildringar om vad som hände vid förloss-

ningen och om saknaden och besvikelsen över att barnet skickades iväg 

utan att föräldrarna själva fick följa med.  

Modern  i det första exemplet fick beskedet om att dottern var 

utvecklingsstörd vid ett års ålder:  

"Hon  är ju egentligen ett tvillingbarn.  Den  andra tvillingen hade dött vid  

6  mån ålder och  jag  gick fullt ut.  Jag  gick i  3  månader med dött  foster."  

På förlossningsbordet upptäckte barnmorskan att mamman hade tvil-

lingar.  Den  första tvillingen var död,  den  andra levde  men  fick syrebrist 

och fördes bort. 
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"Och då kom  min  dotter.  De satte  henne i  en  säng och  jag  började få 

värkar och då kom det andra barnet och det var döfött. Då lyfte hon 

(barnmorskan) barnet,  men  hon är ju död. Och  jag  tyckte hon såg ut som  

en  råtta.  Jag  fick ju  en  chock redan då.  Sedan  hade  de  ju satt  den  andra 

tvillingen längst bort och då gick  en  som var där till sängen och ropade, 

kom  fort  hon är ju alldeles blå. Någonting hände och det var precis efter  

de  tagit det andra fostret. -  Jag  kommer ihåg att  de  gick ut med henne, 

och  sedan  kom  de  aldrig tillbaka.  Jag  visste inte om hon levde eller ej på 

morgonen när ronden gick." 

Dottern skickades till barnkliniken och var så liten att hon hade svårt att 

hålla värmen. Det andra barnet begravdes, något som enligt  modern  " var 

jättejobbigt." 

Dottern var borta i  2  månader och mamman åkte ner och 

"tittade genom glasrutan -  Jag  skickade mjölk  men den  sinade  fort."  

Modern  tog  på sig ansvaret för det som hände:  

"Jag  var inte  den  människan som var direkt öppen  heller.  Det var mycket 

mitt fel  har jag  förstått efteråt." 

Vid I års ålder blev dottern förkyld och då skickades  modern  med dottern 

till sjukhuset där hon fick lämna henne  under protest. Under  denna 

sjukhusvistelse blev  modern  helt oförberedd informerad om att dottern 

var utvecklingsstörd. 

"På  den  tiden fick  man  inte stanna utan  man  fick lämna barnet.  De  

menade som så att hon är så liten så hon saknar inte  mamma. Men jag  sa 

åt  dem  att ni kommer inte att klara, hon kommer att skrika mycket och 

det gjorde hon -  de  kom inte någon vart med henne, som bara skrek.  De  

var tvungen att be mig komma dit ner. - Då började  de  forska i henne och  

man  upptäckte att hon var handikappad. Då trodde  de  att hon var 

utvecklingsstörd, hon kommer inte att känna igen  mamma  och pappa. Det 

var ju inte riktigt, för hon kände igen mig på  en  gång när  jag  kom,  men  
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jag  hade ju inget vittne." - "Och det är  klart jag  fick  en  chock, allting 

kom så plötsligt och så grovt."  

Modern  berättar att hon hade  en del  minnesluckor:  

"Just  spädbarnsåldern är suddig. -  Jag har  diskuterat med  en  väninna 

som sa att  jag  var väldigt rädd när  min  dotter inte började sitta och 

krypa, då hade  jag  fött  min  yngsta  son  -  jag  började märka att allting 

gick saktare för henne - Antagligen  har  det dels varit jobbigt och dels 

jobbigt att acceptera." 

I det andra exemplet upplevde mor och  far  att det saknades medicinsk 

kompetens vid förlossningen.  De  saknade tillit till sjukvårdspersonalen, 

och beskriver uppenbara felaktigheter både i  den  muntliga informationen 

och i journaluppgifterna.  Informationen  om barnets skada nådde 

föräldrarna vid  11/2  år ålder. 

Mor berättar: "Det började med att hon slutade andas. När vi  skulle  titta 

på henne var hon alldeles blå. Hjärtat  slog  hela tiden och  de  fick inte 

henne att andas förrän vid  12-tiden  på natten.  41/2  timmar höll  de  på att 

jobba med henne."  

Far  fortsätter: "Det fanns inte  en  läkare att tillgå vid lasarettet." 

Mor:  "Sedan  när morgonen kom körde  de  vår dotter till ett annat sjukhus 

och sa ingenting till mig om det. Personalen undvek mig hela tiden." 

Dottern fick vara ensam på sjukhuset i  3  veckor. Föräldrarna besökte 

dottern varje helg.  En  helg gjorde föräldrarna två besök. Detta upp-

fattades som onödigt av personalen enligt  far:  

"Vi var där varje dag,  en  helg åkte vi två gånger - då sa  de  åt oss att ni  

har  ju nyss varit,  men jag  fick för mig att hon grinade." 

Mor: "Efter prick  3  veckor ringde läkaren och fråga om  jag  kunde 

komma dit och lära mig sköta vår dotter.  Men  sköta sa  jag.  -  "men du har  
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ju inga  barn, du  är så pass gammal så  du  måste lära  dig."  Och  jag  hade 

ju  3 barn  tidigare.  De  hade skrivit dit att  jag  är förstföderska." 

Föräldrarna undrade också över varför dottern hade blåmärke på pannan.  

Far: "Man  funderar vad som hände egentligen..." 

Mor:  "Man har  glömt  men nu  kommer det fram." 

Föräldrarna hävdar att journalanteckningarna inte överensstämmer med 

vad som egentligen hände.  

Far:  "Det är .  förfalskade journaler. Vad skall  man  göra?  Man  kan inte 

göra någonting." 

När dottern var  4  månader ringde barnläkaren och frågade om föräldrarna 

fått remiss till sjukgymnast. 

Mor: "Vi fick aldrig någon remiss och  de  hade väntat på oss där. - Och  

sedan  kom sjukgymnasten. Då var vår dotter I  J/2  år gammal."  

L  (intervjuare): "Så det dröjde från  4  månader"... 

Mor:  "Men  vi såg att det inte riktigt var som det  skulle."  

I följande tredje exempel började det med misstanke om dödlig sjukdom 

hos barnet. Föräldrarna misstänker att barnet fick  en  hjärnskada i 

samband med utredningen. Vid ca.  11/2  års ålder fastställdes sonens  

hj  ärnskada.  

Far:  "Vad  jag  kommer ihåg från det här när han började bli  frisk,  alltså 

när han var infekterad, det var träffen här nere i  Boden  med läkarna när  

de  nämnde att -  den  först chocken var ju att han hade  en  

ämnesomsättningssjukdom - så att han inte kommer att leva många år 

utan han  skulle  leva  5-6  år. Då fick vi fara till Umeå och träffa  en  

ortoped, som sade att det är inget fel på pojken utan det är benen, det är  

en  hjärnskada och han kommer att  ha  svårt med balansen och det här får  

man se  när han blir äldre." 
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Tidigare, vid  1  års ålder, hade sonen utretts i Umeå med  leverbiopsi  som 

orsakade  en  lungpunktion. Sonen blev blå och höll på att dö. I samband 

med detta  satte  föräldrarna stopp på utredningen. Föräldrarna tror att 

sonen fick  sin  hjärnskada vid detta tillfälle trots att läkarna förnekade 

detta och sade att det var  en  förlossningsskada. Föräldrarna hade inte 

märkt att sonen  haft  svårt att röra på benen före leverbiopsin. 

Mor: "Vi tyckte han var mjuk och  fin." 

Far:  "och fungerade  perfekt  tyckte vi.  Jag  försökte ta upp det flera 

gånger och nämna det här för olika läkare  men  det var blankt nej. Det 

var ingen idé."  

Modem  hade  en  bror som var handikappad så det var lättare för henne att 

tänka på framtiden än för  fadem,  som hade sett fram emot att  fa  idrotta 

tillsammans med sonen.  

Far: "Jag  tyckte det var jäkligt att det  skulle  vara så.  Jag  kommer ihåg att  

jag  var ju hemskt mycket åt idrott.  Jag  höll på med  all  idrott och när det 

var  en  grabb, gud va kul -  en  idrottskille.  Han skulle  få alla möjligheter 

att öva sig."  

5.3 Diagnosen en  lättnad eller chock 

För många föräldrar var diagnosen  en  lättnad eller chock eller både och. 

Några föräldrar fick bekräftelse på  sin  oro och misstanke om barnets 

skada, som  en del  burit på upp till ett år.  En del  av föräldrarna beskriver 

hur  de  fick kämpa för att bli betrodda och få  sin  misstanke bekräftad. 

Nedan följer två exempel på föräldrars upplevelse av lättnad och chock. 

I det första exemplet berättar  modem  att hon fick kämpa för att få sonens 

skada verifierad. Det blev  en  lättnad  men  också  en  bekräftelse på att 
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hennes misstanke var riktig. Samtidigt var informationen jobbig och svår 

att förstå:  

"Ja,  det började med att  jag  fick tjata första året när han levde att han 

hade fel i benen, att han inte fungerade som  de  andra två barnen hade 

gjort.  Men de  sade att det inte gick att jämställa, för varje  barn  är olika. 

När han var ett år och inte kunde lära sig gå och stå - då började  de  först 

mena att han kanske ändå hade något fel och det var som  en  sten som föll 

från mitt bröst. För när  jag  åkte till läkarundersökningen så tänkte  jag  - 

att säger  nu den  läkaren att han  har  inget fel, då hade  jag  bestämt att då 

är  jag  ju inte klok.  Men  han gjorde inte så, så  jag  blev ju  glad.  Och då  

sedan  kom vi ju till Gammeläng och då fortsatte det ju. Det var väl 

ganska jobbigt att få  den  informationen och fatta vad det var egentligen. 

Det var ingen som egentligen visste först vad det var för fel på vår  son  - 

alltså att han hade fel på motoriken i benen. - Så det  tog  ju egentligen 

länge innan vi visste vad han hade och varför han hade det - och det vet 

vi väl egentligen inte ännu i denna dag, varför han föddes med det 

handikappet." 

I det andra exemplet upplevde föräldrarna bekräftelsen på misstanken om 

barnets skada både som  en  lättnad och  en  chock och beskriver ett 

kränkande bemötande i samband med informationen. Då var barnet  6  

månader. Mamman hade misstänkt att något var fel med barnet i c:a  2  

månader  men  hade hindrats av barnavårdscentralen (BVC) att söka 

barnläkare:  

"Ja,  det började med att  jag  fick jobba hårt för att få fram att han inte 

var  _frisk. Jag  var flera gånger på BVC och  jag bad  att få fara till  Boden 

men  fick inte. Vår  son  var  4  månader när  man  märkte att det var något 

som inte stämde för han hade mycket det där att när  man la  ner honom 

så  slog  han ut armarna.  Sen  såg  man  att vänster fot var inåt.  Jag  var 
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flera gånger  på  BVC och  det var  olika läkare varje gång.  De var  

otrevliga tills  jag  ringde till  barn  i  Boden. Jag  sa  som det var  att  jag  inte 

fick remiss.  Då  sa  de  att  det  är ju  du som  skall  ha remissen  till  barnet  - 

och  då  gick  jag  tillbaka och sa att  jag ville ha  remiss.  Ja men vart  skall  

jag  skriva?  Skriv  till  Bodens  lasarett.  Då var vår son omkring 6  månader 

och  kunde  sitta. -  Jo, han kunde  ju sitta  men  satt  väldigt krokigt och  han  

undersöktes och  då  sa  vi  ju att  ryggen  är  som  ett  C. Det var en  

barnläkare och  en  överläkare  kom  också -  sedan  fick  han  sitta  på  golvet 

och försöka ta nycklar. Överläkaren gick ut och barnläkaren stannade 

kvar.  Då var svaret  att ert  barn  är CP-skadat och  så  gick  han  ut genom  

dörren."  

Far: "Det var  ett  slag  i ansiktet. CP-skadat!  

Mor: "Vi har haft  våra aningar själva  men  att  få det sagt så  där och  så  

gick  han  ut genom  dörren."  

Under graviditeten  berättade  mor  att  hon  

'fått höra  av  barnmorskan att  det var  ett  så  litet  barn  och  sedan  när  jag  

fick honom vägde  han 4, 7 kg  och  det var  nära att  man skulle  klara 

varken  mig eller  honom."  

Far  är övertygad  om  att sonens hjärnskada uppstod i samband  med  

förlossningen.  Mor anser  att personalen  på  BVC  brast  i lyhördhet och att  

det  fortfarande  firms  läkare  som ej  tar föräldrarnas oro  på  allvar.  

Far: "Vid  förlossningen  tog de  honom i kuvös ögonblickligen - huvudet  

var stort  -  det var en stor  knöl  på skallen av  sugklockan. Skadan uppstod 

i samband  med  förlossningen, syrebrist måste  det ha  varit."  

Mor: "De har  inte varit lyhörda  på  BVC här när  jag  påtalade att  det var 

en  skada  -jag var  bara  en  orolig förälder - och  det  finns  en tendens  idag 

också att läkarna är  så."  
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5.4  Upptäckten av barnets skada odramatisk 

Några föräldrar beskriver upptäckten av barnets skada och mötet med 

sjukvården på ett odramatiskt sätt. För någon skedde det redan på BB. I 

denna grupp fanns också alla adoptiv- och fosterföräldrar, som var med-

vetna om eller misstänkte skada/handikapp hos barnet. 

Nedan berättar föräldrar till tre av barnen om sina upplevelser.  

Modern  till ett  av  barnen berättar att skadan upptäcktes  på  BB.  Dottern  

föddes  5  veckor för tidigt och  låg  kvar  på  lasarettet  3  månader  efter  

födseln. När föräldrarna  tog  hem  dottern fick  de ingen information om  

skötseln  av barnet.  Modern  berättar också  om bristen på kontinuitet  i 

läkarkontakten i Umeå: 

"Och  just det  här besväret att sköta  henne,  hon  skulle  sondmatas osv.  Jag 

hade henne  hemma  under den perioden  lördag-söndag litegrann för att  

då skulle  syskonen  få  träffa  sin  syster och  sedan  att  vi skulle  träna  på  att 

sköta  henne  och  så  småningom stannade  hon  hemma.  Det var  mycket  

jobb  och  jag  tyckte inte att  vi  lick  bra hjälp i Umeå.  Dels var det så  att 

när  vi kom på  kontroll  med henne  tillbaka till lasarettet,  så var det  ide-

ligen  ny  läkare. -  Jag  lick  inte  ens information  hur  det skulle gå  till  om vi 

skulle ha henne  själv.  Vi tog  hem  henne under  påskhelgen.  Sedan  ringde  

jag efter helgen  och sade att  vi  beslutat oss för att  hon  får  stanna hemma 

för  vi  tycker  det går så  bra. -  Ja,  hon  är utskriven sa  de,  för  ni har haft 

henne  hemma  nu  i  mer  än  5  dygn. -  Det  visste  vi  inte när  vi tog  hem  

henne."  

I det andra exemplet berättar mor till ett av barnen hur  de  började 

misstänka att det var något fel med sonen vid  1-års  ålder och sonens 
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problematik utreddes i Umeå. Efter ett halvårs tystnad  tog  föräldrarna 

själva kontakt med barnldiniken i  Boden  och därefter kom 

habiliteringsinsatserna snabbt igång. Sonens diagnos är fortfarande 

osäker. 

"Det var lite komplicerat. Vi bodde inte i Västerbotten. När vår  son  var I 

år hade vi redan upptäckt att det inte var som det  skulle  och då fick vi 

kontakt med barnhabiliteringen i Umeå.  De tog  muskelprover, olika 

blodprover för att försöka få fram vad det var för fel. Och  sedan  mitt i 

allt flyttade vi  hit  till Norrbotten för vi hade köpt detta hus och  de  lovade 

att skicka upp det  de  visste till  Boden.  Och  sedan  gick det  1/2  år och vi 

hörde ingenting - vi  tog  själva kontakt med barnmedicin i  Boden."  -  

"Sedan  kom vi till Gammeläng - vi hade beskrivit ungefär vilka  problem  

vi hade - där kom vi snabbt till undersökning. Vi blev snabbt mottagna 

och medan  de  undersökte vad som kunde vara fel - vi fick sjukgymnastik 

och kontakt med talpedagog -  all  habilitering, lekterapi och allt som hör 

till.  Till slut  kom vi fram till att det möjligtvis kunde vara CP-skada vid 

förlossningen. Det är ungefär vad vi tror att det är fortfarande." 

I det tredje exemplet träffade föräldrarna  sin  adoptivdotter vid  'A  års 

ålder.  Far  berättar att dottern hade rörelsesvårigheter:  

"Hon  hade  problem  med att röra sig, låg bara på rygg med sträckta 

vrister, kunde inte vrida sig och hade kramper som återkom långa 

perioder." 

Vid  1  års ålder kunde skadan och diagnosen fastställas i  Sverige. Steg  för 

steg lärde sig föräldrarna att hantera denna  situation  och dotterns 

motoriska framsteg ingav  de  hopp.  

Far:  "Det hela gick ju successivt. Vi hade ju anat sådana här saker hela 

tiden och själv förstått att det var ju inte i  sin  ordning någonting. Det är 

ju självklart att det vart jobbigare för oss när vi visste att det var  en  
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skada  som var bestående. Men det var  ju inte något  som vi  inte klarade  

ay.  Det  klarade  vi på  ett  vanligt  sätt att  successivt  hantera problemen.  

Vår  dotter  blev  dock bättre och  kunde  lära  sig gå med  rollator  så det  

fanns ju  hopp  hela  tiden  att  hon  kunde gå  utan hjälpmedel."  

Mor:  "För  mig var det  något nytt.  Ja,  svärfar  hade jag  ju sett  som  

handikappad och problemen kring  det men just  mitt  barn,  att  hon  inte  

kunde gå  och  så  där,  det var  ju nytt."  

5.5  Sammanfattning 

Flertalet föräldrar beskriver mötet med sjukvården som någonting 

kaotiskt, krisartat och obegriplig. Många föräldrar upplevde att varken  de  

själva eller deras  barn  blev omhändertagna i  den  känslomässiga  kris de  

befann sig.  De  beskriver sina egna reaktioner som handlingsförlamning 

och chocktillstånd.  De  berättar också om minnesluckor och några mödrar 

beskriver hur barnet plötsligt försvann utan att  de  visste vart. Föräldrarna 

var också besvikna över att sjukvårdspersonalen ej respekterade,  tog  notis 

om eller hade tilltro till deras iakttagelser om hur barnet fungerade. Även  
de  föräldrar för vilka upptäckten av barnets skada var odramatisk upp-

levde  informationsbrister  från sjukvårdspersonalens sida. 



87  

KAPITEL  6  

FÖRÄLDRARNAS MÖTE MED  HABILITERINGEN 

6.1  Habiliteringsstarten på Gammelängsskolan 

Föräldrarnas möte med  habiliteringen  skedde för sjutton föräldrar på 

Gammelängsskolan. Tre föräldrar kontaktades av kurator, sjukgymnast 

eller lekotekarie i hemmet. Två hade fatt första kontakten med  habili-

teringen  utanför Norrbotten. Länsinstitutionen för habilitering i Norr-

botten, Gammelängsskolan i  Boden, togs  i bruk år  1970.  Föräldrarna kom 

i allmänhet till Gammelängsskolan med hela familjen och vistades i för-

äldravåningen där föräldravärdinnan hjälpte  dem  tillrätta med  rum  för  de  

familjer som sov över, med  mat,  med fika,  samt  med besök hos läkare 

och olika terapeuter som lekotekarie, sjukgymnast och kurator och ibland 

talpedagog.8  

I alla  de  familjer som  jag  intervjuade, prioriterade mödrarna barnet före 

förvärvsarbete. Alla mödrar i undersökningen arbetade hemma eller 

förvärvsarbetade deltid när barnen var  mindre.  För några mödrar var det 

naturligt att stanna hemma när  de  fick  barn.  I ett  fatal  familjer omdis-

ponerade bägge föräldrarna sitt förvärvsarbete. Nästan alla föräldrar 

berättar om mötet med  habiliteringen  på Gammelängsskolan som  en fast  

punkt,  en  trygghet för familjen där  de  fick lära sig sjukgymnastik, och 

fick tillgång till roliga leksaker. Två familjer upplevde ett positivt be-

mötande  men  för  den  ena familjen blev det för mycket att träffa alla 

experter på  en  gång och för  den  andra för långa resor från hemmet till 

Gammelängsskolan.  

Se kapitel 1.5 Bamhabilitering i Norrbotten 
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6.1.1  Gammelängsskolan,  fast  punkt, trygghet 

Nedanstående tre beskrivningar  har jag  valt som exempel på föräldrarnas 

upplevelser av glädje, trygghet, samvaro och stimulans på Gammelängs-

skolan. 

I det första exemplet berättar  en  av mödrarna hur sonen trivdes på 

Gammelängsskolan och om  sin  egen upplevelse av trygghet:  

"Han  (sonen) tyckte att Gammelängsskolan var så  fin  och rolig och  

sprang  omkring där och hade kul. Så för honom var det bara glädje. - Vi 

var i gymnastiken och han tyckte det var så roligt. -  Jag har  vänt mig till 

Gammelängsskolan om det varit något.  Jag har  känt tryggheten därifien.  

Jag har  inte vetat vart  jag  skall vända mig annars." 

I det andra exemplet berättar föräldrarna om Gammelängsskolan som  en 

positiv  och stödjande miljö med familjevärdinnan som samlande  gestalt 

samt  gruppgemenskap och sjukgymnastik.  

Far:  "Det fanns två delar, dels  badet,  dels sjukgymnastiken" 

Mor:  "Jag  tycker att när vi kom till Gammelängsskolan, började bada, 

var med i  en  grupp och när vi åt  lunch  där varje gång med familje-

värdinna - att komma  in  i  den  miljön och få stöd därifi-ån - det tror  jag  

var väldigt viktigt för oss föräldrar - att  man  fick någon  fast  punkt att 

hänga alltihopa på."  

Far:  "Det var alltihop, det var läkare, sjukgymnast, lekotek och  mat."  

Mor:  "Ja, man  trivdes när  man  kom dit - istället för att  man skulle ha  

hållit på med honom själv - att  ha  någon att prata med. - Det var  en  

trevlig dag, som utflykt, som vi gjorde tillsammans när vi var lediga." 
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I det tredje exemplet berättar  en  av mödrarna om  positiv  läkar- och 

sjukgymnastkontakt  men  framförallt uppskattade hon lekotekstödet med 

pu77e1 och rutschkana.  Modem  jämför  habiliteringens  kvalité i Väster-

botten med Norrbotten och betonar skillnaden i föräldrastödet till Norr-

bottens fördel: 

"När vår dotter var  11/2  år besökte vi Gammeläng och träffade läkaren 

för första gången. Då väntade  jag  mitt fjärde  barn. Jag  tycker att där fick 

vi väldigt bra hjälp och kontakt med läkare och sjukgymnast." -  "En  sak 

som  jag  tyckte var väldigt bra på Gammeläng var lekoteket, där vi kunde 

låna  en  massa bra leksaker.  Jag  minns särskilt då rutschkanan, som vi 

hade hemma i vardagsrummet.  Den  lyckades vår dotter så småningom ta 

sig upp för stegen och åka ner. Och alla  de  här puzzlerna. Intellektuellt 

var  de  enkla för henne för vi kunde vända upp och ner på bitarna.  Hon  

kunde med svårighet sätta  dem  på rätt ställe  men  intellektuellt så visste 

hon var  de skulle  vara.  Jag  tycker det var väldigt bra för att träna upp 

motoriken. -  Kontakten  med  habiliteringen  i Norrbotten var ett enormt 

lyft.   Man  kände att  man  inte var ensam med sitt handikappade  barn." 

6.1.2  För många experter och för långt ifrån 

Föräldrarna berättar nästan bara om positiva upplevelser vid mötet med  

habiliteringen  och Gammelängsskolan. Nedanstående två familjer ger 

dock exempel på att Gammelängsskolans verksamhet ej passade alla 

föräldrar. 

För  den  ena familjen var bemötandet bra på Gammelängsskolan  men  det 

blev för många experter och för många krav på  en  gång: 

Mor: "Vi fick gå på Gammeläng och blev väldigt väl mottagna. Det var 

ett väldigt bra stöd. - Det var lekoteket,  du skulle  träna mer, 
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sjukgymnasterna kom. Det var synen också och det kom ögonspecialister. 

Alla ville  man skulle  träna mer.  Till slut  klara  man  inte av  den  biten." - 

"Det haglade  in  människor, som ville att  man skulle  göra allting  plus  

psykologerna som ville att  man  inte  skulle  tappa huvudet. Och det var för 

mycket! Så då bestämde vi oss för att  man skulle  ta  en bit  i  taget  för att 

det skall fungera." 

För  den  andra flerbarnsfamiljen, som bodde långt från Gammelängs-

skolan blev resorna för arbetskrävande och fadern vägrade att övernatta. 

Mor:  "Jo, de  gångerna följde han (maken) med när det var över  en  dag. 

Då körde han bil. Aldrig så han  skulle  behöva stanna. Oftast nekade  jag  

bort  de  här  en-veckas vistelserna genom att det var så svårt att vara  

bona  från  de  större barnen och minstingen hade  jag  ju kunnat ta med  

men  det hade varit mycket jobbigt."  

6.2 Den  fortsatta  habiliteringen  i distriktsteamen och 

distriktssjukvården  

Under  senare hälften  av  1970-talet inrättades lokala  distriktsteam  i varje 

sjukvårdsdistrikt i  Norrbotten.  När barnen började i daghem, förskola och 

skola övertog  de  lokala teamen habiliteringsansvaret från Gammelängs-

skolan och  det  centrala  teamet. De  fiesta  av  föräldrarna  hade haft den  

första  kontakten med habiliteringen på  Gammelängsskolan. Distrikts-

teamen  tog  därefter över  ansvaret  för flertalet  barn  när  de  började i 

skolan.  Till  skillnad från  de  övervägande positiva upplevelserna  av  

habiliteringsstarten  på  Gammelängsskolan,  ger  föräldrarna  en  över-

vägande  negativ bild av den  fortsatta  habiliteringen  i distiktsteamen.  Jag 

kan  urskilja följande upplevelser nämligen:  brister  i lyhördhet för 

föräldrarnas  behov,  bristande  samordning  och samarbete inom  teamet  och 
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med föräldrarna  samt  bristande stöd, uppföljning och kontinuitet. 

Dessutom beskrevs kränkande upplevelser i samarbetet med skola och 

myndigheter. Föräldrarna betonade habiliteringsläkarnas betydelsefulla  

roll.  För många föräldrar var det  den  enda som  de  träffade regelbundet, 

som kände barnet och som föräldrarna alltid kunde kontakta och rådgöra 

med. Föräldrarna hade enbart positiva uttalanden och upplevelser av 

stödet från habiliteringsläkarna. Övrig  personal  fick både ris och ros.  De  

gånger psykologerna nämndes i intervjuerna var enbart i negativa  termer. 

6.2.1  Bristande lyhördhet 

Dessa föräldrar upplevde att  de  inte kunde inte stå emot kravet att byta 

läkare att p.g.a. organisationsförändringen trots att  de  själva inte ville det.  

Far:  "Vi tyckte inte det var så bra att byta läkare mitt i - då blev vi 

plötsligt överförda - vi hade ingenting att bestämma i det fallet." 

Mor: "Vi protesterade emot,  men  då var det så att vi blev uppdelade i 

distrikt. Vi stred ju inte för det  -jag  tyckte då snäll som  man  är att  man  

skall foga sig i vad som blir bestämt.  

6.2.2  Bristande stöd, kontinuitet, samordning och uppföljning 

Föräldrarna i  det  första exemplet berättar att  habiliteringen  fungerade  bra  
bara  en  kortare  period. Tack  vare  att pappan  av en  tillfällighet fick  

kontakt med  föräldraföreningen för utvecklingsstörda  barn  och ungdomar 

(FUB) fick  de  tillgång  till  nödvändig  information  och hjälp.  

Far:  "Vifick  kontakt med  FUB när  vår  dotter  var 4 år. Sedan  dess  har vi  

jobbat  aktivt  i  vår  FUB-förening.- Kuratorerna  som  jobbar  på  hab-

teamet  -  de kunde ha  nämnt  om  FUB och att  det  finns föräldrar  med  

liknande  problem. Men det  fick  vi ingen information om.  -  Det var en kort  
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tid, som  jag  tyckte mycket var bra, lekotek osv.  De  kom med blåsgrejer 

och vår dotter fick spela flöjt och träna motoriken -  men  det var bara  en 

kort  stund" 

Föräldrarna  har haft  kontakt med arbetsterapeut om bostadsanpassning 

och badkar. Även logopedkontakt  under 1/4  år  men de  är besvikna över att  

de fait  ta så lite hjälp och tror att  barn  med svårare handikapp, som t.ex. 

saknar språk kommer i andra  hand.  

Mor:  "De  gånger  man  begärt någonting -  har de  alltid tyckt att vi hinner 

inte - vi  har  så mycket att göra. Inte får  man  någonting, inte söker  de en  

eller bryr sig om  en  om  man  inte själv tar kontakt." 

Det är bara läkarkontakt  de har  fått kallelse till.  De  är kritiska över att  de 

haft  hela habiliteringsansvaret för sitt  barn.  

Mor: "När  du  är förälder till ett handikappat utvecklingsstört  barn,  i 

första  hand  skall  du  var  mamma  och pappa åt barnet -  du  skall inte vara 

sjukgymnast,  du  skall inte var psykolog.  Men  när  du  är - som  man  

upplever här åtminstone - då måste  du  var förälder, kurator, 

sjukgymnast, logoped -  du  måste vara allt."  

Far: "Jag  tror att det prioriteras så att  de mindre  handikappade får 

förtur.  Om  det är ett förskolebarn som inte kan säga ett  "r" rent  - då få 

det barnet direkt hjälp innan det börjar skolan. Är det ett handikappat  

barn  som inte  har  språk får det komma i andra  hand"  

Mor: 'Är  du  "dum i huvet" då kommer  du  i sista  hand"  

Enligt mor  har  familjen: "fått så minimalt stöd från  habiliteringen  så till  

slut  tappar  man  hela gnistan.  De  bryr sig inte.  Tack  vare barnläkaren på 

barnmottagningen så  har  vi fått stöd och kommit till operationer." 

I det andra exemplet  har jag  valt att exemplifiera  en  av mödrarnas 

upplevelser av  den  bristande kontinuiteten av arbetsterapeuter, bristande 
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planering  och  samordning av  handträning i anslutning  till  sonens 

handoperation och bristande uppföljning  av  utlovade hjälpmedelsinsatser: 

"  Jo det var  arbetsterapeuten -  det  är många arbetsterapeuter  så de går 

ej  att beskriva -  det har  varit personalbyten och inget  har  hänt." -  "Vår 

son blev  handopererad  men  fick  ingen  postoperativ träning och  vi  

föräldrar  lick  ingen instruktion.  - Arbetsterapeuten  har  erkänt att  det var  

ju fel,  det var  onödigt att operera.  Det  kändes ju meningslöst." -  "Sedan 

har  arbetsterapeuten  en  massa fina pärmar.  Hon  har  lovat  en  laserlampa  

till  vår son  för  11/2  år sedan. Jag  ringde och  påminde  och hon sade att  det  

saknades  en  namnteckning.  Ären  bara rinner iväg. Tyvärr  sitter  det fast  i 

namnteckningar. Alla  som kommer,  frågar och tittar och  ingen kan  

hjälpa.  De  enda  de har  lyckats  med  är att j5illa i  papper." 

6.2.3  Frånvaro av sjukgymnast och bristande samarbete i teamet 

Föräldrarna i följande exempel berättar hur sonens  habilitering  för-

ändrades  vid  skolstart när sjukgymnaststöd saknades. Samarbetet och  

samordningen av  habiliteringsinsatsema fungerade inte  heller  mellan 

teammedlemmama.  

Far: "Det  funkade jättebra fram  till  i  stort  sett till  skolstart. -  Man kan  

säga att  det  trasslat i  6 år.  Ett enda virrvarr -  Vi  stormade  med  hab-

teamet. Vi låg  i  selen  för att  få  hjälp.  All den tid vi lade  ner  på  att försöka 

skälla  på politiker  och för att  få en  sjukgymnast -  det tog  halva styrkan  

av en. Jag har  varit ordförande i  styrelsen men  till  slut  när  man  känner 

att  man  lägger ner  all tid på  att gorma - är  det  bättre  man  lägger ner 

arbete  på  sonen och  ger  honom  gymnastik."  

F.n. fungerar samarbetet dåligt  med  habiliteringsteamet.  

Mor: "Vad som  rör  vår son, kommer det så  många  signaler  från  den  ena 

och  den  andra experten. Synkonsulenten  har sagt  ett, sjukgymnasten ett, 
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arbetsterapeuten ett och  sedan har de  varit någon  4:e  också. Alla 

motsäger varandra - det  har  vi  haft  upp och vi  har  önskat att alla  skulle  

vara samlade och samordna när  man  gör upp träningsprogram - att alla 

förstår situationen."  

6.2.4  Bristande samarbete med skola och myndigheter 

I följande tre exempel berättar föräldrarna att  de  inte kunde påverka val 

av skola och personlig assistent till barnet och att deras åsikter om 

barnets förmågor negligerades. Vissa föräldrar upplevde att barnens 

handikapp överbetonades och att barnets resurser nedtonades. Andra 

föräldrar upplevde att barnens handikapp osynliggjordes. 

I det första exemplet berättar  modern  vilken  kraft  hon fick moblisera för 

att  fa  dottern i  en  mer stimulerande skolmiljö där det även ställdes krav 

utifrån dotterns förutsättningar.  

"Sedan  började vi kämpa för att barnen  skulle  bli integrerade i vanlig 

förskola.  Min  dotter var  den  enda som kunde prata och fick  absolut  ingen 

stimulans där. Bedömningen utvecklingsstörd var ju  en  stämpel hela 

tiden." 

På träningsskolan ville personalen  ha  dottern i rullstol.  Hon  var för stor 

för att krypa.  Modern  krävde också att dottern  skulle  få lära sig räkna och 

känna igen bokstäver: 

"När  jag  började ifrågasätta blev  jag  obekväm -  men jag  är ganska 

envis."  

Modern  uppvaktade politiker, bearbetade andra föräldrar och kämpade 

för integrering av träningsskolor med "vanliga" skolor. Dessutom 

kämpade hon för att få dottern "uppflyttad" till särskolan. Efter att  ha  
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lyckats få psykologtestning av dottern i hemmet tick dottern börja i 

särskolan. 

"Hela  min  dotters skolgång  har  varit kämpig,  men  det får  man  inte 

tillbaks, det är andra som får bättre." Enligt  modern  var "dotterns 

självförtroende i botten.  Tex.  när taxin hämtade henne till skolan då sa 

hon:  mamma  det är ingen idé att  jag  pratar. Taxichaufförerna tittade på 

mig och frågade. Vart ska hon?  Jag  svarade att det är inte  jag  som åker. 

Det kan ni fråga henne -  Jag  fick bearbeta varenda människa som kom i 

kontakt med henne.  Tex.  innan  jag  fick lärarna att förstå att  min  dotter 

förstår vanligt språk och  har  minne och förstånd.  Nu  förstår  de  och hon  

har enorm  vilja."  

Modern  i detta andra exempel berättar att deras  son  hade för lätt 

handikapp för att  fa  personlig assistent:  

"Men  då kom frågan om han behövde  en  assistent. Då var han för bra 

helt plötsligt.  Han  hade för litet handikapp och så fanns det inga pengar 

till det. Vi  har  drabbats hela tiden av att han  haft  för litet handikapp. 

Alltid när vi sökt vårdbidrag - då  har  han inget handikapp att prata om - 

så vi fick det inte." 

I det tredje exemplet berättar föräldrarna hur skolstarten överarbetades 

och märlcvärdiggjordes och sonens handikapp överbetonades. 

Mor: "Det kom experter från alla håll, från Luleå och  Stockholm. De 

skulle  till skolan och gå igenom lokalerna där vår  son  redan sprungit i  2  

år när han gick i förskolan. Och det var så viktigt och rektorn måste 

ställa upp mitt i sommaren. Det  skulle  byggas räcken - tänk vad märk-

värdigt allting blev på  en  gång.  De  pratade om friluftsdagar, att vår  son  

kan få ledigt.  Men jag  sade att  jag  lovat läraren att vi ställer upp - det 

behövs om  de  skall så långt.  En  av experterna sa: tänk att föräldrar är så 
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rädda att ta till rullstol när barnen inte kan ta sig fram med sina  ben. 

Men jag  sa att när  de far  på utflykter är  de  ute i skogen, det finns inga 

rullstolsvägar där. Det är nog bara bära. Och  sedan  tyckte  de  att vi 

bodde för långt från vägen där skolbussen stannade,  200 m. Han  måste 

ta  taxi  till skolan.  Men  då sa vi ifrån.  Han har  redan åkt  2  år och var ju 

mycket  mindre. Nu  var han  7  år. Varför skall han behöva utmärka sig 

och  visa  sig annorlunda än han är.  Han  klarade ju av det. Vi visste ju 

det.  Jag  tyckte det var hemskt."  

Far: "Jag  tycker  man  skall höra med föräldrarna och barnet om det 

behövs och inte bara bestämma i förväg."  

6.2.5  Två föräldrar berättar om övervägande positiva upplevelser.  

Modern  till det ena barnet berättar: 

"Vid  7  -års ålder fortsatte vår  son  i särskolan. Det var helt naturligt 

eftersom han var inskriven i omsorgsstyrelsen. Förskolekonsulenten 

ordnade  sä  att vi fick komma och hälsa på särskolan. Det var bara 

positivt och vår  son har  det välordnat och trivs jättebra i skolan."  

Modern  i det andra exemplet berättar: 

"Vid  5  års ålder började vår dotter på förskola och fick  en  personlig 

assistent och trivdes. " Efter vistelse några dagar på Gammelängsskolan 

vid  6-årsålder fick dottern besök av lekotekarien och sjukgymnasten, 

vilka instruerade föräldrarna hemma och personalen på förskolan. När det 

upptäcktes att var dotter hade nedsatt syn fick mor kontakt med 

synkonsulenten. Föräldrarna hade också kontakt med talpedagog någon 

gång och  tog  själva kontakt med kuratorn. Enligt mor  har  "skolpersonalen 

varit hemskt bra." 
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6.3  Habiliteringsläkaren - tryggheten och kontinuiteten 

Föräldrarna berättar om kontakter med läkare, kurator, lekotekarie, 

talpedagog, arbetsterapeut, psykolog, sjukgymnast och synkonsulent. 

Habiliteringsläkaren omnämns alltid av föräldrarna som  den  viktigaste 

stödpersonen.  Den  yrkesgrupp som omnämns i negativa ordalag är 

psykologen.  Jag har  valt följande tre föräldrauttalanden som exempel på 

hur nöjda föräldrarna är med läkarnas insats: 

"Och  just  kontakten med läkarna  har  varit ett enormt stöd.  De har  alltid 

ställt upp." 

'Mitt viktigaste stöd  har  varit habiliteringsöverläkaren.  Han  hjälpte oss 

att söka stöd hos psykologen när  jag  och  min  make delade oss.  Men jag  

insåg att  jag  inte hade någon hjälp av henne. Kuratorerna  har jag  också 

fått mycket hjälp av och är mycket nöjd med lärarnas insatser." 

"Sjukgymnastiken - det var det bästa - och läkarna -  de  var jättefina, 

fantastiska och hade tålamod. -  De  övriga i teamet  har  inte  haft  något  

konkret.  Och alla dessa distriktssköterskor som sprungit här med papper  

man  skall ftlla i varje halvår, om vår  son  verkligen varit tillräckligt sjuk 

för att få handikappersättning."  

6.4  Sammanfattning 

Föräldrarnas första kontakt med  habiliteringen  var Gammelängsskolan, 

som upplevdes som  en fast,  trygg punkt.  Den  fortsatta  habiliteringen  i 

distriktsteamen upplevdes  mindre positiv  med bl.a. bristande stöd, 

kontinuitet, uppföljning och bristande samarbete i teamet och med 
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föräldrarna. Dessutom beskriver föräldrarna brister i lyhördhet från 

skolans sida och skolans vilja att lyssna och  ha  tilltro till föräldrarnas 

kunskaper om hur barnet fungerar.  Den  enda yrkesgruppen som lovordas 

som helhet av föräldrarna är habiliteringslälcarna, som varit tryggheten 

och kontinuiteten för föräldrarna. Endast två föräldrar beskriver 

övervägande positiva upplevelser i kontakten med distriktsteam och 

skola. 
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KAPITEL  7  

SJUKGY1VINASTIK  

7.1  Det började med Vojtagymnastik. 

Sammanlagt  17  föräldrar  (13  föräldrapar och  4  mödrar) beskriver att  de  

blev instruerade att behandla sitt  barn  med Vojtas behandlingsmetod.9  

Förutom Vojtametoden hade alla barnen annan  form  av mera lekfull 

rörelseträning: på Bobathboll, cykla, åka trampbil, leka med rutschkana 

och halliwicksimning. Lekstimulerande rörelseträning skedde i samarbete 

mellan sjukgymnasten och lekotekarien. När barnen blev äldre fortsatte  

de  med halliwicksimning/simning, ridning och andra  former  av idrotts-

aktiviteter ofta på initiativ av föräldrarna själva. 

Halliwicksirrmingen utvecklades i  England av  Mr  James  Mc Milian,  som 

var  ingenjör i  hydromekanik  och  hade  simning  som hobby.  När  han  

började träna skolbarn  med cerebral pares  (CP) fann  han  att barnen  hade  

svårt att balansera  sin  kropp i vattnet.  Med sin  kunskap  om  vattnets 

fysikaliska lagar utvecklade  han  ett rörelsesätt,  som  utnyttjade vattnets 

täthet, och  som han  kallade för Halliwickmetoden. Barnen fick lära  sig  att 

använda  sig av  vattnets lyftkraft genom att balansera  kroppens  olika 

delar, armar,  ben  och huvud  som  motvikt  mot  vattnets  kraft.  Flythjälp-

medel används  ej då kroppen  lyfts  for  högt  ur  vattnet  med  obalans  som  

följd  (Hellstrand,  1982).  

Föräldrarna påbörjade Vojtaträningen på Ganunelängsskolan efter det att 

barnets skada blev diagnosticerad och ayslutades i allmänhet när barnet  

9  Se kapitel 2.4 Sjukgrrinastik 
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började skolan. Nästan alla föräldrar betonar hur viktigt  det var med den  

planerade, regelbundna uppföljningen  av  träningsprogrammet  på  

Gartun.elängsskolan.  Ur  föräldrarnas berättelser  om  Vojtaträningen  kunde 

jag  urskilja  fem  olika  typer av  upplevelser. För  det  första krävde  Vojta-

träningen  en stor  arbetsinsats och  var  psykiskt påfrestande för föräldrarna  

till  två  barn.  För  det  andra upplevdes Vojtaträningen  som  ett sätt att  

aktivt  hjälpa  barnet  för föräldrar  till  fyra  barn.  För  det tredje var  

Vojtaträningen  en naturlig del av barnets  träningsprogram för ytterligare 

två  barn. Hos en  fjärde grupp  av  föräldrar  till  sex barn  fanns  en ambi-

valens  till  Vojtaträningen. Jk ena sidan tyckte  de  (detta gällde oftare 

mödrarna) att  det var  jobbigt att hålla  fast barnet, å  andra sidan tyckte  de  

(detta gällde oftare fäderna) att Vojtaträningen  var  ett  bra  sätt att träna  

barnet.  För  den femte gruppen av  föräldrar  till  tre  bam  fungerade  ej  

Vojtaträningen  beroende på  föräldrarna själva  eller på barnet. 

De  föräldrar som upplevde att Vojtaträningen var ett sätt att aktivt hjälpa 

barnet och  de  föräldrar för vilka Vojtaträningen var något naturligt, 

nämner ingenting om att  de  hade svårt att stå ut med barnets skrik eller 

med fasthållningen av barnet. För övriga föräldrar som prövat Vojta-

träningen var barnets skrik obehagligt, likaså fasthållningen av barnet. 

Nästan alla föräldrar framhåller  den  planerade och regelbundna 

uppföljningen på Gammelängsskolan som något positivt och betydelse-

fullt för att orka med träningen hemma.  

7.1.1  Vojtaträningen - stor arbetsinsats och psykiskt påfrestande 

För föräldrar till två  barn  upplevdes Vojtaträningen jobbig därför att 

barnet skrek när föräldrarna höll  fast  det,  men  också därför att  den  krävde  

en  stor arbetsinsats, eftersom föräldrarna uppmanats att genomföra 
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träningsprogrammet flera gånger  per  dag. Dessa två  barn har  svåra 

rörelsehinder och är helt beroende av andra för att förflytta sig.  

Modern till  ett  av  barnen,  som  ensam ansvarade för  barnets  träning från  

9-10  månaders ålder, berättar att hon från början trodde att skadan inte  

var så  allvarlig och hoppades att  den  gick att träna  bort.  Hon  gjorde  

Vojtaträning  fem  gånger  per dag  i början.  Efter  ett  halvår  minskade hon 

träningen  till  tre  gånger  per dag.  Denna träningsintensitet bibehöll  

modern  ända  tills  sonen började skolan.  Så  småningom fick  modern  en  

känsla  av  att träningen och skötseln  av  sonen saknade  mening: 

"Min  första  tanke var  att  det kanske  inte är  sä  allvarligt och  med  lite 

träning  sä  kanske det  gär  att träna upp. -  Jag  ansåg  mig tvungen  att vara 

hemma,  jag kunde  inte jobba, orkade  ej. Jag  började  med  träning och  det 

var  hemskt mänga gånger  per dag -fem  gånger  per dag -jag hade  ju 

inget  val.  -  Jag  höll  på  ett  halvår. Sedan  gick  jag  ner  till  tre  gånger  per 

dag. Det var  väldigt  bra  att  komma på  Gammelängsskolan när  det  gått  

en tid  - och hur skall  jag  orka? -  Men  när  man då kom  tillbaka  blev man  

uppeppad och fick nya  tag  liksom.  Det var  väldigt  bra.  -  Jag  vet  inte - 

alltså när  han var så  där liten är väl inte förändringarna  så  stora.  Har 

du  ett spädbarn  så  är  det  ju jobbigt liksom hur  som helst. Men sedan var 

det  känslan att  jag  tyckte,  var det  lönt att sköta  om  honom,  hade jag  

någonting för  det  - när  jag  tänkte  på  honom och andra.  Den  känslan  

hade jag -jag  vet  inte  om jag ids  sköta  om  honom för  jag har  inget för  

det. På  något sätt kändes  det så. Till  vilken nytta lägga ner  så  mycket 

arbete?" 

Sjukgymnastik och Vojtaträning  fortsatte  modern  med en  gång  per dag 

efter  skolstart  tills  sonen började  gymnasiet.  Modern  är medveten  om  att 

alla föräldrar  ej  orkat genomföra  så  mycket träning  som  hon  gjort.  Hon  

tror  inte att sonen tagit skada  av  träningen  eller  att  han  tycker illa  om  
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henne därför att hon plågat honom utan att han förstått att syftet varit att 

hjälpa honom.  Modem  berättar att hon satsat allt på sonen  men  samtidigt  

har  hon svikit sig själv och gett avkall på sina egna behov: 

"I början var det ganska jobbigt när han skrek vid Vojtametoden  -jag  vet 

att det inte är alla som  skulle  orkat hålla på, bara att höra honom skrika. 

-  Jag  tror inte att han  har  påverkats negativt, att han fått agg till mig för 

det  jag  gjort.  Man  kan ju få det också av att  man  plågat honom.  Jag  tror 

att han är medveten om varför  man  gjort det och det är för hans eget 

bästa. -  Jag har  tyckt att det var viktigt att ge honom allt  jag  kunnat för 

hans framtid.  Ja, man har  ju inte så mycket kvar därefter - mina egna 

önskningar att hinna göra någonting innan  man  blir pensionerad." 

Föräldrarna  har  också badat med sonen  1  gång  per  vecka tillsammans 

med andra familjer  sedan  han var liten och ända tills sonen började 

gymnasiet.  

7.1.2  Vojtaträningen - ett sätt att hjälpa barnet aktivt 

För fyra föräldrar var Vojtaträningen ett sätt att hjälpa barnet aktivt, att 

kunna göra något själv som förälder. Två av barnen lärde sig att gå.  De  

andra två barnen  har  svåra funktionshinder och är beroende av andra för 

att kunna förflytta sig. För två av barnen delade föräldrarna ansvaret för 

Vojtaträningen och för  de  andra två var  modem  ensam ansvarig för 

Vojtaträningen. Föräldrar till tre  barn  ger  sin  syn på Vojtaträningen. 

I det första exemplet berättar  modem  att  de  hade träning fyra gånger  per  

dag. När sonen började på lekskola gjordes träningen  en  gång där. 

Föräldrarna gjorde uppehåll bara på julafton,  men  enligt  modem  anser 

sonen inte att föräldrarna varit för krävande. Träningen pågick på detta 

sätt tills sonen var  6-7  år. När han var nio år lärde han sig att gå. 



103  

"Så vi gick  in  för sjukgymnastiken fyra gånger om dagen. Det var Vojta 

krypträning. Det gick ut på olika  moment,  krypning och vändning och 

rutschkana och då fick vi gå till  habiliteringen en  gång  per  vecka och det 

var ett väldigt bra stöd. - På lekis fick han  en  behandling och då var det 

bara tre behandlingar åt oss  per  dag.  Jag  var väldigt benhård,  men min 

son  tycker inte att  jag  varit det -julafton varfri. Det var  den  enda dag 

han inte fick sjukgymnastik.  Jag  vet att efter  en  veckas uppehåll kunde det 

ta  3-4  veckor att komma tillbaka till samma utgångspunkt.-  Kontakten  

med sjukgymnasten på Gammeläng var väldigt bra.  Hon  fick vara  en  

buffert, hade ett glatt humör och  puffade  upp  en.  Det bästa hade varit om  

man  kunnat planera efter våra gråa dagar så  man  kunde ringa till någon 

och få stöd" 

Mor berättar att träningen pågick på detta sätt tills sonen var  6-7  år:  

"Jo,  vi höll på varje dag timme ut och timme  in.  - När han var  9  år då  tog  

han  de  första stegen.  Jag  firade det som  en  stor högtid Och det är det 

största som hänt i mitt liv." 

Sonen  har  prövat på olika idrotter som bågskytte,  karate,  tyngdlyftning 

och framförallt simning. 

I det andra exemplet berättar  modem  att träningen var  positiv  därför att  

de  kände att  de  själva kunde göra någonting aktivt. Det var mor som 

ansvarade för träningen och hon och sonen hoppade över träningen ibland 

utan samvetskval. Träningen pågick tills sonen var  sex  år. 

Mor:  "Jag  tyckte vi upplevde bägge två att det var positivt att börja 

träna. Det är hemskt om det bara  skulle  bli så att  du  får gå  hem  med  en  

sådan känsla av att - det här kan  jag  ingenting göra åt - utan bara vara  

passiv.  Det kändes skönt."  

Far:  "Vi fick träningsprogram." 
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Mor: "Och när vi  skulle  komma nästa gång.  Man  visste att  man  hade 

någonting att jobba för. -  Jag  fick tänja eller försöka få vår  son  att 

spänna och hålla emot. - Vi gjorde flera pass  per  dag. Det var  jag  som 

gjorde det. - Visst var det perioder då han vägrade förstås,  men  vi 

försökte och  man  försökte att muta och allt möjligt. Vi hoppade över 

någon gång, inte grämde vi oss över det." 

Denna träning pågick tills sonen var  sex  år. 

Mor:  "Han  kunde göra mycket själv som att tänja på hälsenorna och sånt 

där. Så vi såg till att det blev gjort. - Vi lånade  hem  rutschkana och 

gymnastikbollar och det tyckte  de  andra barnen var så roligt att åka 

rutschkana med vår  son."  

Föräldrarna flyttade från asfalterad centralort till landsbygden så att sonen 

fick träna i ojämn terräng i skog och  mark. Han  började cykla vid  sex  års 

åldern utan stödhjul, åkte skidor, tränade friidrott, spelade fotboll och 

spelar fortfarande  tennis.  

Modern  sammanfattar:  "Han har  egentligen gillat allting  den  pojken." 

Föräldrarna till det tredje barnet berättar att  de  besökte Gammelängs-

skolan  en  gång i månaden där  de  lärde sig att träna med Vojtametoden 

och att distriktssjukgymnasten följde upp träningen i hemmet två gånger i 

veckan. 

Mor:  "Sedan  var vi på Gammeläng  en  gång i månaden. Och hon fick 

pröva på bassängen och sjukgymnastik fick hon ju där -  sen  gjorde vi 

hemma och då kom sjukgymnasten två dagar i veckan."  

Far: "Just  när vi kom dit till Gammeläng och började med Vojta, då 

öppnade hon händerna. Det är  tack  vare det hon kan hålla händerna 

öppna." 

Föräldrarna besökte Gammelängsskolan tills dottern började skolan vid  7  

års ålder. Där fick  de  stimulans och ny  kraft  så  de  orkade fortsatta med 
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träningen. Föräldrarna ångrar att  de  inte  fortsatte med  Vojtaträningen,  

som de tror  dottern  har haft  nytta  ay.  

Mor:  "Varje gång  man kom  till Gammeläng  var man  full  av -ja det var 

roligt  att börja  igen.  Nya  idéer, man  fick  som fart. Det blev  slentrian 

ibland  om det var  långt mellan besöken  på  Gammeläng.  Man kanske  inte 

alltid orkade,  men  när  man var  där  så  fick  man  nytt  hopp  att börja  igen." 

Far: "Det  här  med  Vojtaträningen,  den skulle man  följt  konsekvent  och  

man skulle ha  tränat ännu hårdare  tror jag, fast man  fick ju höra ryktena 

att  det  inte  var  bra. -  Vi  började tänka att  det  där  kanske  inte  var nyttigt. 

Det har då  varit nytta för  vår  dotter att  hon  kunde  öppna händerna.  Det  

är  tack  vare  Vojtaträningen  hon  kunde  öppna händerna."  

Mor: "Det har då  inte förstört hennes  psyke.  Hon  är  glad  och  harmonisk  

och tycker  om gymnastik  och att simma. -  Vi  håller  på med  litet  av  varje, 

hela  tiden  rörelseträning. Sjukgymnasten  har  också visat  hur  man  skall 

tänja benen osv."  

Dottern  har  simmat från  4-5 års  ålder c:a  en  gång  per  vecka.  Hon  har  

också provat att rida  men  behöver två medhjälpare.  

7.1.3  Vojtaträningen något naturligt. 

I två familjer var både mor och  far  delaktiga i barnets Vojtaträning. För 

dessa två föräldrapar var Vojtaträningen något som föll sig naturligt att 

använda i barnets dagliga träning. Ett av barnen är beroende av andra för  

sin  förflyttning medan det andra barnet kan gå utan hjälpmedel. 

Föräldrarna till ett av barnen berättar att sjukgymnastiken påbörjades på 

Gamrnelängsskolan när dottern var I  '/2  år och att  de  fick lära sig olika 

rörelser som  de sedan  fick göra hemma. 
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Mor: "I början var det ofta vi fick komma och sjukgymnasten var lätt att  

ha  att göra med och det är ju det bästa. Det  har  mycket att göra med vem 

som  har  sjukgymnastiken och hur  man  får kontakt med  den  människan."  

Far  fortsätter: "Det var olika rörelser. Kryprörelser var det först. Inte 

tyckte vi det var något konstigt. Vi hade ju  sedan  hemläxa. Vi fick mattor 

att träna på hemma.  Sedan  hade vi återbesök och kollade att det funkade 

- vi hade ett  program  vi  skulle  följa." 

Mor: "Vifick olika redskap med oss, boll och lång rulle."  

Under 5  års tid besökte föräldrarna Gammelängsskolan regelbundet och 

fick instruktioner om krypträning och vändningsträning (Vojta) och 

balansträning på boll och rulle.  De  deltog också i föräldragrupp med 

Halliwicksimning. När dottern lärde sig att gå vid sju års ålder slutade 

föräldrarna med Vojtaträningen.  

7.1.4  Ambivalens  till  Vojtaträning 

Föräldrar  till  sex barn hade en ambivalent  inställning  till  Vojtaträningen.  

Det var  jobbigt att hålla  fast barnet men samtidigt  tyckte  de  (ofta fäderna) 

att  "Vojta"  gav resultat.  Fyra  av  barnen lärde  sig  att  gå helt eller delvis  

utan hjälpmedel.  Både mor  och  far  medverkade i Vojtaträningen. Ett  av  

barnen förflyttar  sig med  rullstol och ett  bam  är  beroende av  andra för  sin  

förflyttning. 

Nedan  beskriver  föräldrar  till  två  bam  om  sina upplevelser.  

I det första exemplet berättar föräldrarna hur krypträningen gick till och 

att  de  hjälptes åt.  De  höll på med detta tills sonen lärde sig att gå vid två 

års ålder. Mor tyckte inte om denna träning därför att sonen skrek när  de  

höll  fast  honom.  Far  tror att krypträningen var till viss nytta. 
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Far:  "Vi  skulle  lära oss att göra hemma - träna själv.  Jag  kommer ihåg 

att vår  son  låg på magen och så  skulle  han sträcka höger  arm  hitåt och 

åt vänster - var det så ?" 

Mor:  "Man  böjde  armen, man la  honom på bordet och så  skulle man  böja 

snett och det benet uppåt, liksom växla - krypträning."  

Far:  "Vi hjälptes åt" 

Mor:  "Jag  vet att han skrek hemskt - vi fick hålla  fast  honom. Det var 

inget roligt."  

Far:  "Vi gjorde krypträningen  en  gång  per  dag och vi gjorde det som var 

nödvändigt." 

Mor:  "Ja  eftersom vår  son  inte tyckte om det var det inget  man  gärna 

gjorde."  

Far:  "Det där med krypningen hade nog  en  viss effekt - han kunde inte 

laypa - det var det han  skulle  lära sig.  Han  kunde inte koordinera." 

Föräldrarna simmade Halliwick i  en  föräldragrupp tills sonen var  11-13  

år.  Han  lärde sig att simma bröstsim när han var  12  år. Samtidigt lärde 

han sig att cykla på  en  vanlig tvåhjuling. 

Föräldrarna i det andra exemplet berättar att sjukgymnastiken för dottern 

startade vid ett halvt års ålder och att dottern  haft  sjukgymnastik med 

sjukgymnast  en  gång i veckan ända upp till  15-årsålder. 

Mor:  "Sedan har  hon  haft  sjukgymnastik (med sjukgymnast) i princip  en  

gång i veckan fram till hon var  15  år."  

Far:  "Det är fantastiskt." 

Föräldrarna berättar också att  de  hade huvudansvaret för Vojtaträningen.  

De  tyckte det var obehagligt att hålla  fast  dottern. Därför provade  de  på 

varandra för att förstå hur det kändes att bli fasthållen. Fadern tror att det 

är  tack  vare Vojtaträningen dottern kan gå idag.  

Far:  "Det gick bra till  slut."  
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Mor: "Jag hade  Vojta  på min man  och  min man hade  Vojta  på mig  för att 

känna  hur  det  kändes  så  att  man  inte  skulle  bli irriterad  om  hon  skrek -  

Det  är ju obehagligt att bli fasthållen.  Så  nog  har vi  testat. -  Man  måste 

prova  på  varandra.  Då  förstår  man  litegrann."  

Far: "Jag tror det  där Vojta  har gjort stor  verkan.  Det  är  det som  är 

själva  grunden  att  hon  kan gå  idag. -  Man  kände att  hon  blev  starkare 

när  hon  gjorde  vissa övningar.  Hon  blev  starkare för varje månad  som  

gick.  Till slut  började  du  inte orka själv." 

Föräldrarna  har  tränat  med  Vojta tills dottern  blev 6 år  och  har  alltid 

hjälpts åt  med  sjukgymnastiken.  Enligt mor har de  försökt träna genom 

lek. Trots att dottern  gjort  uppehåll  med  sjukgymnastiken  har  hon  inte 

blivit less och detta  tror  modern  beror på  att dottern  haft en  bra 

grundträning:  

Mor: "Det har  varit mycket  men vi har  alltid försökt lekvägen." 

När dottern varit gipsad  har det  varit uppehåll  med  sjukgymnastik.  

Mor: "Men det  konstiga är att  hon  aldrig  tappat någonting  under  

uppehållen dvs, när  hon  varit gipsad i  6  veckor. Och  jag tror  att  det  är 

för att  hon  haft grunden."  

Dottern  gör f.n. sjukgymnastik själv,  "sit  ups"  och vridningar i höften 

innan  hon  går  och lägger  sig.  Hon  tränar rullstolsåkning inom- och 

utomhus  med  pappan  som  tränare.  Mor anser  att  de  måste lita  på  

sjukgymnasten när  det  gäller träningen:  

"Men om man  sett att  det  inte gett  resultat tror jag man  påpekat att  det  

inte fungerar."  

7.1.5  Vojtaträningen gick ej att genomföra 

För föräldrar till tre  barn  fungerade ej Vojtaträningen. varken för  dem  

själva eller för barnet. Föräldrarna till två av barnen försökte gemensamt 
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lära sig metoden. Det tredje barnets mor försökte ensam lära sig metoden. 

Två av barnen lärde sig att gå och det tredje barnet är beroende av andra 

Lär att kunna förflytta sig. Nedan beskriver två av mödrarna sina 

misslyckade försök.  

En  av mödrarna berättar hur  de  fick lära sig Vojtaträningen och åkte  hem  

för att träna. Efter några dagar slingrade sig barnet ur deras grepp: 

"Vi  skulle  börja med Vojtagymnastiken och  -ja,  det var väldigt bra med 

entusiasm på Gammeläng för detta med Vojta och vi fick lära oss olika 

rörelser hur vi  skulle  trycka och vad som  skulle  hända någon annan  del  

av dotterns kropp när  man  gjorde vissa rörelser. Och vi åkte  hem  med 

stor entusiasm och  skulle  gör detta. Efter ett  par  tre dagar slingrade sig 

hon ur och då var det att ringa och säga att det här går inte  -ja,  vi  har  

inte varit duktiga på detta med Vojtagymnastik ska  jag  säga." 

Föräldrarna fortsatte att besöka Gammeläng regelbundet tills dottern 

började i skolan och  modern  berättar om dottems glädje över att kunna 

cykla.  

"Jag  minns  en  gång när vi var där så lockade sjukgymnasten att hon  

skulle  få  en  cykel. Vår dotter fick då pröva  en  cykel och då  skulle den  

justeras ett  par  dagar efter. Vi åkte upp och hennes glädje över att  'jag  

kan cykla på denna 3-hjuling var  hell  fantastiskt."  

Modern  i det andra exemplet berättar hur hon försökte att "Vojtaträna". 

Både hon och dottern grät och  modem  misstänktes av grannarna för 

barnmisshandel:  

"Min  dotter bara gallskrek och  jag  klarade helt enkelt inte att göra det. 

Då ville  jag ha  ett annat  program  -  men jag  hade tjock mage och allting.  

Jag  grinade och hon grinade. Det var några reflexer  jag skulle  träna, att 

vrida på benen och huvudet. Grannarna trodde att  jag  misshandlade 
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henne.  De  frågade faktiskt flera gånger.  Jag  försökte  men  klarade inte av 

det."  

7.1.6  Möjlighet att påverka eller välja sjukgymnaststöd saknades 

Mor till ett av barnen är kritisk till utformningen av sjukgymnaststödet 

och  bristen  på val- och påverkansmöjligheter från föräldrarnas sida när 

det gäller sjukgymnastik.  Hon  berättar hur  de  kände sig otillräckliga när  

de  misslyckades med att genomföra Vojtaträning med sitt  barn.  Visser-

ligen rekommenderade sjukgymnasten föräldrarna att låna leksaker från 

lekoteket som stimulerade till rörelseträning  men  modern  är osäker om 

detta betraktades som  en  ersättning  for  sjukgymnastik.  

"Jag  vet inte om vi är dåliga föräldrar eller om Vojta inte passade för 

vår dotter.  Jag har  tänkt mänga gånger när  man  liksom så småningom 

fick grepp om att hon  har  så dålig känsel att  den  typen av gymnastik inte 

passade henne." 

Mor beskriver upplevelsen av ansvaret för sjukgymnastiken:  

"Man  känner sig otillräcklig att  man  inte lyckats leva upp till det här att 

ge vår dotter det som hon borde  ha  fått:  Man  åker till Gammeläng och så 

får  man  lära sig  en  massa rörelser och det ser så enkelt ut och det 

händer saker och ting - det här med Vojta. När  en van  sjukgymnast gör 

detta ser det väldigt enkelt ut. Det är ju så med alla experter. - Från 

början var Vojta Vojta, det var ju liksom det förhärskande på 

Gammeläng vad  jag  kan förstå.  Jag  kände att det inte fanns några  

alternativ  - att vi  skulle  göra något annat. - Det är  klart  att 

lekotekgrejerna med bollar och trappa var ju ett  led  i det hela och att vi 

bytte grejer och sånt - det var ju sjukgymnasten som uppmanade oss.  Jag  

vet inte om vi upplevdes som ointresserade av att gymnastisera vår dotter 

- hon utvecklades i alla  fall."  
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7.2  Det började med rörelsestimulering 

Föräldrar till  fem barn  fick inte lära  sig  Vojtaprogrammet. Istället  gays  

lekstimulerande rörelseträning  delvis ad  modum Bobath. För två  av  

barnen medverkade båda föräldrarna i sjukgymnastiken och för  tre av  

barnen enbart  mor.  Två familjer startade  sin habilitering på  Gammelängs-

skolan och ytterligaret två familjer fick  kontakt med  Gammelängsskolan 

när barnen  var  några  år  gamla.  Den femte  familjen  hade ingen kontakt 

med  Gammelängsskolan. Alla  barn  i denna grupp  fortsatte  också  med  

Hallliwicksimning och andra  former av  idrottsaktiviteter, ofta  på  föräld-

rarnas  initiativ.  I följande två exempel berättar föräldrarna  hur  arbetsamt  

det var.  

Fadern till ett av barnen berättar hur arbetskrävande  den  grovmotoriska 

träningen var trots att  den  var inriktad på lek: 

"Vi fick  en  pangstart på  en  gång. Vid två år  sattes  igång sitträning och  

sedan  att  man skulle  gå på rätt sätt, så att hon fick rätt stil och rätt 

kroppsställning - att gå rätt, pendla med armarna och vrida rätt höften. 

Det var aldrig något fel med passgång utan allting gick  perfekt.  Och  

sedan  var det inget tvång utan rörelseglädje. Det var mycket bollar och 

lek." 

Fadern fortsätter att berätta hur  de  ägnade dottern  all sin  uppmärksamhet 

hemma: 

"Det var lördagar, söndagar, helger och somrar. Det är det som är det 

stora  jobbet.  Det är  en  liten  del  det här med dagis och skola  -jobbet  och 

slitet var det som gjordes hemma. Det var kolossalt jobbigt. Vi var 

upptagna jämt, alltid till  100  %. -  All  vår fritid var bokad så det  skulle  

passa vår dotter." 
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Dottern fick också  en  cykel, trampbil och  en  rollator, som hon började gå 

med i  3-4  års ålder.  Hon  har  prövat många aktiviteter: Halliwicksinuag, 

bordtennis,  tennis,  brottning, längdlöpning, fiske, gummibåt med  motor,  

skjutit luftgevär, tävlat i rullstol och kört motorcykel. 

I  det  andra exemplet berättar  en av  mödrarna  hur hon  fick  instruktion av  

sjukgymnast när dottern  var tre år  gammal.  Eftersom  fadern förvärvs-

arbetade  heltid tog  modern  på sig ansvaret  att stimulera dottern till att 

sitta, krypa och träna fallslcyddsreflexer  på en rulle.  Modern  tyckte  det 

var  arbetsamt att göra övningarna ett  par  gånger  per dag: 

"Vi  fick  se  och pröva  på  att sitta och ligga -  det var  mycket.  Det var  ju 

bra.  Då  började  vi  träna hemma.  Vi  fick lära dottern att sitta och  få  lite 

balans och att  få henne  att gripa. -  Hon lick  också hjälpmedel,  en stol, en 

rulle  hon  skulle  ligga över och krypträna.  Hon  skulle ha rullen under 

magen  och ta emot  med  händerna.  Man gjorde  sjukgymnastiken  1-2  

gånger  per dag. Det var  ganska jobbigt att träna. Maken  var  i arbete 

hela dagarna  -jag var  ju hemma - inte tänkte  jag  att  han  ska måsta göra  

det. Jag  tyckte  det var jag som skulle  göra  det."  

Dottern  fick också  mer  hjälpmedel - bobathboll, gymnastikmatta och 

tippbräda. Föräldrarna besökte också Gammelängsskolan och lärde  sig  

Halliwicksimning.  

Mor: "Vi var  också  på  Gammeläng och tränade  med  Halliwickmetoden.  

Det var  ju bra för  hon  tyckte  om  vatten."  

7.3  Sjukgymnaststödet i distriktsteamen 

I nästan samtliga  fall  övertog distriktssjukgymnasten, som var  en  av 

medlemmarna i det lokala distriktsteamet, ansvaret för sjukgymnastiken 

när barnet började i skolan. Många distriktssjukgymnaster hade redan 
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varit i kontakt med föräldrarna och barnet innan  de  övertog hela 

sjukgymnastansvaret, genom att  de  också följt upp  den  av sjukgymnasten 

på Gammelängsskolan instruerade träningen i barnets hemmiljö. Föräld-

rar till sjutton  barn  beskriver på olika sätt brister i sjukgymnaststödet. 

Periodvis fungerade det bra med  de  sjukgymnaster, som stannade på 

tjänsten i några år. När någon sjukgymnast slutade fungerade inte över-

lämnandet till  den  nya sjukgymnasten. I  de  distrikt där sjukgymnasterna 

stannade korta perioder fungerade inte sjukgymnastiken alls. Föräldrarna 

berättar att kontakten och stödet från sjukgymnasten ofta avbröts när 

barnet blev äldre utan att  de  kommit överens om det med sjukgymnasten, 

i ett  fall  så tidigt som när barnet var fem år. Ett undantag är föräldrar i ett 

av sjukvårdsdistrikten, där  de haft en  och samma sjukgymnast  under  

barnets hela uppväxt. Dessa föräldrar berättar att sjukgymnaststödet 

fungerat bra hela tiden. Nedan följer ett exempel från varje sjukvårds-

distrikt i Norrbotten: Först fyra exempel på bristande stöd och kontinui-

tet,  sedan  ett exempel på välfungerande sjukgymnaststöd.  

7.3.1  Brister i sjukgymnaststöd och kontinuitet 

Fadern till  en  dotter berättar att barndistrilctsgymnasten besökte  dem  två 

gånger i veckan  under 8  års tid tills dottern var nio år:  

"Sedan  var det färdigt med sjukgymnastik när barndistriktsgymnasten 

slutade." 

I det andra exemplet berättar föräldrarna till ett av barnen att stödet från 

distriktsgymnasten fungerade bra i början med besök  en  gång i veckan. 

Stödet från distriktssjukgymnasten minskade vid varje  byte.  När  den  

fjärde distriktssjukgymnasten slutade, då upphörde sjukgymnaststödet. 

Då var sonen  12  år. 
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Modern  utbrister: "Då försvann  all  sjukgymnastik.  Den  sjukgymnast som 

finns vet vi knappt vem det är."  

En  av fäderna berättar att när dottern var  6  är fick hon  en  ny sjukgymnast 

som enligt föräldrarna brast i kompetens och intresse. Dessutom kunde  de  

inte lita på att överenskomna tider hölls. Därefter fick  de en  ny sjuk-

gymnast, som slutade efter två år. 

"Då blev det bara sporadisk sjukgymnastik och sjukgymnaster som inte 

gillade sjukgymnastik och var rädda för att bli svettiga. - Det var bara 

vanliga vardagsrutiner och aktiviteter som vi hade  sedan  förut. Det kom 

inga nya inslag som  skulle  lyfta ytterligare  en  nivå, som vi tyckte  skulle  

behövas. Ibland var vi utan sjukgymnast halvårsvis när vår dotter var 

mellan  6-9  år." 

När dottern var  9  år kom sjukgymnastiken igång med  en  ny sjukgymnast. 

Denna träning pågick tills dottern var  11  år då också  den  sjukgymnasten 

slutade. Därefter  har  hon fatt specialgymnastik  en  gång i veckan. 

"Vi  har  inte  haft  någon trygghet i sjukgymnastiken. Det måste vara 

sådan pondus och sådan ledning att  man  skall vara säker på att det 

kommer  en  sjukgymnast  den  veckan det är bestämt oaysett om  den  

ordinarie är sjuk eller borta så kommer det någon annan i stället." 

I det fjärde exemplet berättar mor hur sjukgymnastkontakten försvann när 

sonen var  8-9  år. Dessutom var  den  sjukgymnasten okunnig: 

"På särskolan var det ingen gymnastik alls. Sjukgymnastkontakten hade 

vi nog. Sjukgymnasten brukade komma  hem,  men sedan  försvann det och 

kom aldrig mer. - Träningen rinner ju ut i sanden när  man  inte riktigt vet 

hur  man  gör. Inte  ens  sjukgymnasten visste riktigt hur  man skulle  göra.  

Den  som var  hit  sist  -jag  tyckte inte det var någon sjukgymnastik. Och 

det är sant." 
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7.3.2  Med välfungerande sjukgymnaststöd- och kontinuitet lär sig 

barnet att ta eget ansvar 

Föräldrarna berättar att dottern startade  med  sjukgymnastiken  vid  ett  

halvt års  ålder och att  hon  haft kontakt med  sjukgymnast  en  gång i 

veckan  under 15 år.  Dessutom  har  dottern tagit  ansvar  för  sin  träning  

sedan  hon  var 10 år. 

Mor: "Sedan har  hon  haft  sjukgymnastik  av  sjukgymnast i princzp  en 	9  

gäng i veckan till  hon  var 15  är -  Sedan  dottern  var 10  är  har jag aldrig  

hjälpt  henne med  sjukgymnastik.  Dä  träffade  hon  sjukgymnasten och  dä  

hade  hon  sin egen gymnastik  själv. -  Jag tror  att  sedan du  fie  in det hos 

dem  och att  det ger resultat  när  du  tränar, clet fortsätter  du." 

7.4  Föräldrastrategier - hur föräldrarna löste bristerna med 

sjukgymnaststödet 

Föräldrarna berättar om det bristande sjukgymnaststödet när barnet 

kommit upp i skolåldern. Föräldrar till nio  barn  hade svårigheter med att 

motivera barnet att träna tillsammans med föräldrarna eller att motivera 

barnet att ta över ansvaret för träningen. Föräldrarna valde olika strate-

gier: att ta över ansvaret för rörelseträningen, att sluta med sjukgymnas-

tiken, att överföra träningen till idrottslärare på skolan, att fortsätta själv 

efter förmåga och att fortsätta på Gammelängsskolan.  De  föräldrar vars  

barn  hade så stora funktionshinder att  de  fysiskt eller psykiskt ej var 

kapabla att själva ta över ansvaret för  sin  rörelseträning sökte  privat  hjälp 

eller samarbetade med och instruerade skol- och fritidspersonalen där 

barnet vistades dagtid. Nedan följer exempel på föräldrarnas strategier. 
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7.4.1  Att aktivt välja stöd och vara konsekvent 

När sjukgymnastiken inte fungerade  under  två års tid  sedan  sonen börjat i 

skolan, valde  modern  att söka kunskap om sjukgymnastik på kurser och 

av andra sjukgymnaster. Dessutom samarbetade hon med skolassis-

tenterna. 

"Sjukgymnasten lovade komma i två års tid  Jag tog  ledigt .från  jobbet  

och var hemma.  Ingen  sjukgymnast kom.  De  ringde,  bad  om ursäkt och 

ville komma  en  viss dag igen och vår  son  var hemma och  jag  var hemma 

från  jobbet  och ingen kom. Så där höll vi på i två års tid -  Under  dessa 

två år pratade  jag  i skolan med assistenterna, som oftast var killar -  De  

fick göra gymnastikschemat och  jag  gick RBUl°  -kurser och träffade sjuk-

gymnaster, som försökte göra roliga  program  och pusslade  en bit  här 

och  en bit  där. - Det var  en  sak  jag  fick bestämma mig för - att vara 

konsekvent. För det första fick  man  tänka före, innan  man  sa  ja  eller nej. 

När  jag  bestämt mig för någonting, då gick  jag  till målet. - Ibland var 

sonen  negativ  och  jag positiv  - blir  man negativ  båda två måste  man ha  

stöd utifrån för att kunna fortsätta." Sonen  tog  över ansvaret för 

rörelseträningen när han blev  18  år.  

7.4.2  Att sluta med sjukgymnastiken 

Vid  7  års ålder började dottern att gå. Då  tog  det lokala teamet över 

ansvaret och föräldrarna slutade med sjukgymnastiken. 

Mor: "Dottern var inte motiverad själv och det är efter det blev jobbigt."  

Far:  "Och då föddes pojken också." 

När dottern var  12  år lärde hon sig att simma. Numera tävlingssimmar 

hon, cyklar tandemcykel sommartid och motionscykel vintertid.  

1°  Riksförbundet för Rörelsehindrade  Barn  och Ungdomar 
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7.4.3  Överlämna ansvaret till idrottslärare 

Mor  berättar att distriktssjukgymnasten instruerade skolassistenten att 

göra rörelseövningar  med  dottern  på  gymnastiktimmarna. Detta gillade 

inte dottern och dessutom  var det så  många sjukgymnaster inblandade. 

Först  på  högstadiet fungerade rörelseträningen när  en  idrottslärare  tog  

över: 

"När  vår  dotter började skolan  tog  habiliteringsteamet över och  dä  med  

att  en  sjukgymnast  skulle komma  till skolan.  Dä  skulle assistenten  göra 

sjukgymnastik  pä  vår  dotter när  de  andra barnen  hade gymnastik. Det  

fungerade inte alls.  Hon  har aldrig  velat bli särbehandlad någon gäng. -  

Det var en serie av  vikariers vikarie  av  sjukgymnaster.  Det blev aldrig  

någon  kontinuitet.  Rörelseträningen fungerade inte förrän dottern  kom  

till högstadiet och  gymnasiet. Det var en  gymnastiklärare  som tog  hand  

om henne då de  övriga klasskamraterna  hade gymnastik,  ett  par  gånger i 

veckan.  Det  är  klart  att  det kanske  inte  blev  någon regelrätt sjukgymnas-

tik.  Vår  dotter hävdade  med  bestämdhet att  det  inte  var  sjukgymnastik 

utan  vanlig gymnastik. Det var bollekar, teori.  -  Jag  tycker att  det  är väl 

inte någon större skillnad  på  sjukgymnastik  eller gymnastik.  Hon  fick  sin 

gymnastik som var  bra för  henne." 

7.4.4  Att fortsätta själv efter förmåga 

Föräldrarna berättar hur svårt det varit att motivera sonen till träning efter 

15-årsåldern då uppföljningen av sjukgymnastiken upphörde. Föräldrarna 

saknar direktkontakten mellan sonen och sjukgymnasten.  De  efterlyser  

information  till sonen personligen när det gäller rörelseträning.  

Far:  "Det fanns ingen som kollade upp det där längre förutom läkarbesök  

en  gäng om året. Vår  son har  fått bestämma för mycket. Vi  har  inte 
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kunnat motivera honom så mycket som  man  velat göra. Det är svårt när 

det blir så himla mycket annat, hjälpmedel och anpassning av bostad." 

Mor:  "Man skulle ha  fortsatt med sjukgymnastik efter  15-16  år. Det  

skulle ha  varit någon som berättade för honom vad som var viktigt."  

L  (intervjuare): "Så egentligen  har  aldrig någon sjukgymnast vänt sig till  

er son  personligen?"  

Far:  "Det är ingen någonsin som gjort det. Det  har man  saknat. Det var 

bara när han var liten som det var så. -  Han har  fått bestämma för 

mycket. Vi  har  inte kunnat motivera honom så mycket.-  Nu har  han slutat 

i stort sett med allt. -  Han  simmar inte,  har  slutat med styrketräning.  Han  

vill alltid  ha  någon med. - Kompisarna i hans ålder  har  ju tjejer."  

7.4.5  Att fortsätta med stödet frän Gammeläng 

Föräldrarna berättar att det fungerade så bra med att göra uppföljningar 

på Gammelängsskolan så  de  fortsatte med det och att  de  därför inte fick 

riktig kontakt med distriktssjukgymnasten. 

Mor:  "Jag  tycker det var toppen att få komma ner själv några dagar till 

Gammelängsskolan och få instruktioner när det behövdes nya rörelser 

och hjälpmedel."  

Far:  "Och få grepp om vad rörelserna innebar för  den  som utsätts för  

den."  

Mor:  "Jag  tyckte  de  var tryggt.  Finns  det mycket av det kvar? Det var väl 

därför vi egentligen inte fick någon kontakt med distriktssjukgymnasten 

som kom - vi var så positivt inställda till Gammeläng och vi ville inte  ha  

något annat." 

Föräldrarna  har haft  sporadisk kontakt med distriktssjukgymnasten och 

fortsatte kontakterna med Gammelänsskolan. 
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Mor: "Det var nog hela skoltiden tills han började gymnasiet.  Den  blev 

väl aldrig ayslutad.  Jag  minns inte egentligen." 

Mor berättar att sonen  tog  över ansvaret för sjukgymnastiken successivt: 

"Redan på högstadiet började han säga att  nu  gör  jag  mina träningar på 

gymnastiktimmarna. Vid  6-års  ålder kunde han göra mycket själv som att 

tänja på hälsenorna och sånt där. Så vi såg till att det blev gjort. Då ville 

han inte att  jag skulle  bry mig om något mer."  

7.4.6  Att söka  privat  sjukgymnast och kämpa tillsammans med skol-

och fritidspersonal. 

I det ena exemplet berättar föräldrarna att  den  sjukgymnasten som  de  

träffade när sonen var fem år aldrig rörde vid deras  son.  Istället var hon 

intresserad av sonens stolar. Därför sökte  de  hjälp hos  privat  sjukgym-

nast. Därefter  har  föräldrarna försökt rörelseträna på egen  hand  och 

samarbeta med skolpersonalen. 

Mor: "När vår  son  var  5  år fick vi  en  ny sjukgymnast,  men  hon rörde 

aldrig honom, aldrig någonsin.  Hon  kollade stolar  men  gymnastiserade 

aldrig med vår  son.  Någon gång kanske hon gjorde något försök i skolan. 

Då begärde vi remiss till  privat  sjukgymnast." 

Efter detta  har  föräldrarna själva hållit på med sjukgymnastik. 

Mor: "Inte så att någon  har  gymnastiserat och lärt oss någonting. Vi  har  

själva försökt kämpa tillsammans med personalen på skolan, som är 

fantastisk."  

Far:  "Det viktigaste är sjukgymnastik och sittställning." 

Mor: "Vi  har  varit för snälla."  

Far:  "Vi  har  oftast fått det vi  har  önskat  men  uppföljningen  har  varit 

dålig  sedan  vi slutade på Gammeläng och  den  första 

distriktssjukgymnasten slutade." 
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Modern  i det andra exemplet berättar att när sonen började i skolan 

saknade  de  sjukgymnast  under  flera år. Därför  tog  hon på sig att instruera 

skolpersonal.  Under 10  års tid  har  hon instruerat personliga assistenter 

och gör det fortfarande sommartid: 

"Då vår  son  började skolan hade vi ingen sjukgymnast på flera år. Då 

var han på skolan och fritids - och allt hängde på mig.  Jag skulle  in-

struera assistenter och lärare, på dagis och fritids. Det byttes assistenter 

och lärare - ingen sjukgymnast, ingen arbetsterapeut. Och det var med 

stolar och hur ska vi göra här? Det var vansinnigt jobbigt.  Jag  ringde 

och pratade med assistenter och lärare - så hade  jag  på mig både skolan 

och fritids. Maken jobbade heltid och  jag  hade så mycket på mig. - Från 

det att vår  son  började skolan -från  8  års ålder till för ett  par  år  sedan 

har  det legat på mig att instruera hans assistenter. Och det gäller fort-

farande sommartid. Då skall sjukgymnast och arbetsterapeut instruera 

och inte  jag. Jag  orkar inte. Då ny  personal  kommer skall det vara över-

lappning och så skall sjukgymnast och arbetsterapeut komma - så att  den  

som tar över skall kunna det. Som förälder orkar  man  inte. - F.n. gör 

skolan gymnastik varje dag så gott  de  kan. Nej,  jag  kan inte ta på mig 

längre.  Jag  orkar inte. Det kan gå  10  år  men  däröver är det svårt."  

7.5  Att utveckla föräldrakompetensen med ett välfungerande 

sjukgymnaststöd  

En  av mödrarna beskriver sitt engagemang och hur hon utvecklade 

föräldrakompetensen med hjälp av ett välfungerande sjukgymnaststöd, 

som började på Gammelängsskolan och  sedan  fortsatte på dagis och 

skolan.  Hon  framhåller också betydelsen av stöd från skolpersonal, ett 

fungerande socialt nätverk och gemensamt föräldraansvar: 
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"Det började med väldigt fina instruktioner i Vojtabehandling på 

Gammelängsskolan hur vi själva (mor och  far)  kunde arbeta med vår  

son.  Då var han ett och ett halvt år gammal. Det gjorde vi några gånger  

per  dag. Det föll sig naturligt att göra det. För ofta var vi på golvet när 

han var liten genom att det var där han var. Det föll sig naturligt så. Och  

sedan  när han började på lekis när han fick kontinuerlig träning från 

sjukgymnast visade han mig nya grepp och nya saker som vi kunde göra 

tillsammans också. Då fick vi  en  ny kick. Då fick vi nya perspektiv på det 

- det tycker  jag  var bra." 

Sjukgymnasten träffade sonen ibland hemma och ibland på dagis. 

Mor fortsätter:  "Under  tiden han var där kom sjukgymnasten dit - då såg 

ju alla  barn  hur roligt det var när sjukgymnasten kom till vår  son  och 

alla barnen var med.  Han  (sjukgymnasten) var barnvänlig. Det var 

positivt säkert för  de  andra barnen. - När vår  son  började skolan kom 

sjukgymnasten dit.  Jag  träffar sjukgymnasten då om  jag  kommer dit  den  

dagen hon är där eller ibland kommer hon  hit  (hem)  varannan månad. 

Det är inte så ofta  men  vi vet ungefär vad hon håller på med. Vi håller 

ändå så pass mycket kontakt att vi vet.  Sen har  hon visat personalen i 

skolan hur  de  skall arbeta." 

Sjukgymnastik är för mor: "som ett samarbete med alltihop - det skall gå 

som i ett - ett utbyte socialt samtidigt som  man  gör något nyttigt, både 

socialt och ftsiskt t.ex. att lyssna på musik samtidigt som  man  ståtränar." 

Föräldrarna  har  uppmjukande gymnastik med sonen varje morgon och 

kväll. Ansvaret för sonens träning beskriver mor så här: 

"Eftersom alla föräldrar  har  ansvar för sina  barn,  tycker  jag  att det är vi 

som skall  ha  det övergripande ansvaret och  se  så här skall det vara, så 

här skall det fungera. Vi kan ju inte sätta oss ned och börja vänta på att 

det där fixar nog någon annan åt oss - vi måste ju  ha  överblick. Sjukgym- 
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nasten är ett bra hjälpmedel för oss - sjukgymnasten hjälper oss jättebra. 

Och så kompletterar personalen i skolan och det fungerar jättebra." 

För  modern  är det barnets behov som styr insatserna: 

"Sjukgymnasten kan  se  att vi kanske behöver göra mer av det här -  de  ser 

på ett annat sätt -  de  kan råda oss på ett bra sätt. - Vi  har  ansvaret för att 

det blir gjort.  De  gör sitt jobb  men  det är vårt  barn  och vi måste  se  till att 

det blir eon. - Naturligtvis  har  vi mer kunskap  nu,  i början tänkte  man,  

skall vi verkligen göra det här? Är det någonting som vi skall göra? Det 

tror  jag  alla föräldrar känner, nej  jag  vill inte göra det här. Det är något 

som växer  in  att det här är bra - det här skall vi göra. Ansvaret och kun-

skapen följs åt.  Man  inser själv att det är någonting som är bra, alltså lär  

man  sig det och  man  får ansvaret hela tiden och det ökar. Även om vår  

son  styr hela tiden genom sitt humör så måste vi göra det här.  Han har  

inte vetat av något annat." 

Mor fortsätter att beskriva vad hon  har  lärt sig:  

"Ja,  kanske det beror på hur mottaglig  man  själv är.  Om man  bara slår 

ifrån sig och inte tar till sig någonting då är det svårt.  Man  kanske är 

lärd till att var öppen och ta emot det som erbjuds. Då tror  jag  det går 

bra." 

Båda föräldrarna  har  enligt mor varit tvungna att engagera sig i träningen.  

Hon  anser att  de  gått igenom  en  process, i vilken  de  så småningom lärt 

sig att leva med ett ovanligt  barn. En  viktig  deli  denna utveckling  har  

varit deras sociala skyddsnät. 

"Det är  en  process  man  kommer över, som  man  arbetar sig igenom - det 

här med att acceptera att  man har  ett  barn  som är ovanligt. Det tror  jag  

att det  har  mycket med det att göra.  Till slut  så kommer  man  till ett  

stadium  - det gick ganska  fort  - att det är så här det skall vara. Så här 

kommer det att bli. Det kanske  har  påverkat litegrann att vi flyttade till 

våra hemtrakter - det var mer människor vi kände som vi kunde  ha  stöd 
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och hjälp av - psykologisk uppbackning.  Men  stödet och upp backningen 

var jätteviktig. Det är viktigt för alla att känna att  man har  ett socialt 

skyddsnät "  

7.6  Sammanfattning - Sjukgymnastik  

De  fiesta  av  föräldrarna är  positivt  inställda till  starten av  sjukgymnas-

tiken  på  Gammelängsskolan oberoende  av  vilken behandlingsform  de  

erbjudits. Nästan alla föräldrar berättar  spontant  hur  viktig  den  planerade, 

regelbundna uppföljningen  av  träningsprogrammet  var  - att  få feedback,  

stöd och  stimulans  för att orka fortsätta hemma  med  träningen. Vojta-

behandlingen  upplevdes  både negativt  och  positivt.  Några föräldrar  hade 

en ambivalent  hållning och för ytterligare några fungerade  ej  Vojta-

träningen för föräldrarna  eller barnet.  Någon förälder påtalar  bristen på  

valmöjlighet beträffande sjukgymnastisk  behandling.  Även  de  föräldrar  

som ej hade  Vojtagymnastik upplevde att  det var  arbetsamt och 

tidskrävande  med  sjukgymnastiken.  

Vid tiden kring barnens skolstart övertog distriktssjukgymnasterna 

ansvaret för barnens sjukgymnastik. Flertalet föräldrar berättar om brister 

i planering och uppföljning och om  problem  vid ofta förekommande 

sjukgymnastbyten. Några föräldrar upplevde också grundläggande 

kompetensbrister hos sjukgymnasten och att sjukgymnasten struntade i 

överenskomna tider. I ett distrikt är föräldrarna nöjda med sjukgymnast-

stödet och med kontinuiteten. Det enda  de  efterlyser är vikarie  under  

sommaren. 
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7.7  Tekniska hjälpmedel och ortopedtekniska hjälpmedel 

Några föräldrar berättar om brister i bemötande och lyhördhet hos  
personal samt  bristande påverkansmöjligheter när det gäller val av 

tekniska och ortopedtekniska hjälpmedel. Nedan följer två exempel på 

bristande hjälpmedelsservice och två exempel på bristande ortoped-

teknisk  service. 

7.7.1  Tekniska hjälpmedel 

I det första exemplet berättar  en  av fäderna om ovisshet och lång väntan. 

"Det  har  varit kolossalt jobbigt med att få hjälpmedel. Det var långa 

väntetider och osäkerhet och det  har  hållit i sig hela tiden och är det 

fortfarande. Hade vi vetat att det  skulle  ta så länge då hade vi köpt  en  

själv med egna medel." 

I det andra exemplet är  en  av mödrarna kritisk till bristfällig  information  
om hjälpmedel.  
"Man  vet inte vad det existerar för hjälpmedel,  men  får  man  tillgång till 

att  se  utbudet så kanske  man  som förälder kan peka ut vad mitt  barn  

behöver. Det är någonting som  jag  tycker borde finnas - inte bara fråga 

utan  visa  utbudet."  

7.7.2  Ortopedtekniska hjälpmedel 

Föräldrarna i det första exemplet är mycket besvikna på kontakterna med 

ortopedtekniska verkstaden och alla skenkängor  de  fatt till dottern.  
Far: "Jag har sagt  hur vi vill  ha  skorna  men  det gick inte." 
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Mor: "Jag  ska ju inte  ha  ett hjälpmedel  som jag  inte själv vill  ha. Det tog 

vi  upp när  de kom  från Umeå, ortopeden från Umeå och  Boden. De stod  

och diskuterade över våra huvuden.  Vi  visste ju varken  A. eller B.  till  

slut." 

Mor:  Wu  har  hon  vanliga  skor,  köpt militärkängor."  

Far: "Man har  mixtrat mycket själv och kapat skenor i olika  skor  och  

modeller. Man har  fått vara  smed  själv.  

Modem  i det andra exemplet är mycket besviken över alla ortopediska  

skor: 

"Jag har  sett alla  de  där skorna i  Boden  och  jag  sätter inte på sådana  

skor  åt  en  flicka. Fula bruna, klumpiga oj farao. Inte ska hon behöva 

skämmas över sina  skor."  
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KAPITEL 8  

NYTTAN  AV  SJUKGYMNASTIK 

Nästan alla föräldrar är ense om sjukgymnastikens och rörlighets-

träningens nytta för barnets utveckling,  men  föräldrarnas uppfattningar 

skiljer sig åt. Några föräldrar beskriver hur sjukgymnastiken  under  

barnets första levnadsår antingen förbättrat barnets motorik (koordina-

tion, rörlighet, muskelstyrka, och balans) eller att barnen genom  intensiv  

funktionell färdighetsträning lärt sig sitta och cykla. Nästan alla föräldrar 

berättar, att när barnet blivit äldre  har  sjukgymnastiken  haft en  mer pre-

ventiv effekt, att barnet är mjukare och  mindre  stel i leder och muskler. 

Några föräldrar berättar också hur sjukgymnastiken påverkar barnets 

kroppsliga välbefinnande hur barnen mår psykiskt bättre efteråt. Enstaka 

föräldrar beskriver också hur sjukgymnastiken påverkar barnets 

kroppsmedvetenhet. För många  barn har  sjukgymnastiken enligt 

föräldrarna inte gett någon bestående effekt utan måste ske kontinuerligt 

och ingå som  en del  i barnets liv och vardag. Några föräldrar är tvek-

samma till om  den  sjukgymnastiska träningen i sig  har  någon effekt. 

Skilda uppfattningar om sjukgymnastikens nytta förekommer också inom  

en  och samma familj. Ett  par  fäder tror i motsats till mödrarna att  intensiv  

sjukgymnastik fortfarande  skulle  kunna förbättra deras vuxna  barns  

motorik. Ytterligare  en far  tror att förbättringen av sonens motorik 

uteblivit p.g.a. för lite träning av sjukgymnast medan  modern  anser att 

sonens egen  motivation  att röra sig är viktigast. 
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8.1  Sjukgymnastiken påverkar barnets koordination, rörlighet, 

muskelstyrka och balans 

I följande tre exempel beskriver föräldrarna på vilket sätt rörelseträningen 

påverkat barnens motorik  under de  första levnadsåren. 

Föräldrarna i detta första exempel tror att sjukgymnastiken stimulerat 

dotterns grovmotorik, finmotorik och koordination genom hämning av 

primitiva reflexer.  

Far: "Jag  tror att det är viktigt att  man  insätter sjukgymnastik tidigt och 

fullföljer konsekvent, alltså hela vägen fram.  Jag  tror det är bra. Det ger 

resultat.  Just  det här att hon öppnade händerna, det var därifrån." 

Mor:  "Hon  kunde vända sig i sängen, rulla sig på golvet och sparka sig 

framåt."  

Far: "Jag  tror att  man  påverkar på det viset att hon själv känner att hon  

har  nytta av det.  Hon  kunde själv sitta och träna i'.  ex.  öppna fingrarna 

och försöka ta i någonting." 

Mor:  "Man  försöker bryta reflexerna."  

Far:  "Det är ihopkopplat det där. Samtidigt får ju kroppen också träning 

när  man  börjar göra saker." 

I detta andra exempel anser föräldrarna att träningen påverkat muskel-

styrka och rörlighet när dottern var  mindre, men  enligt mor  har  simningen 

gjort mest nytta:  

"Jag  tror simningen  har  gjort mest nytta och nog  har  det här att  man har  

byggt upp musklerna när hon var liten..."  

Far:  "Det är ju självklart att när  du  håller på med träning, musklerna blir 

kraftigare och rörelsen måste ju bli bättre - inte sämre."" 



128 

I det tredje exemplet tror  modern  att sjukgymnastiken påverkat 

muskelstyrka och balans när sonen var  mindre: 

"Under  det första året gick utvecklingen framåt  men  från tonåren  har  det 

stannat upp.  Jag  tror att  man  påverkar muskelstyrka och balans."  

8.2 Intensiv  funktionell träning ger funktionell förmåga 

Föräldrar till två  barn  beskriver hur  de  genom  intensiv  funktionell träning 

lärt barnen att sitta, gå och cykla. 

I detta första exempel berättar  far  hur sjukgymnasten lärde föräldrarna att 

träna dottern hur  man  går och sitter på ett riktigt sätt: 

"Utan sjukgymnastik hade det aldrig gått. Det är omöjligt.  Hon  hade 

aldrig fått lära sig att gå. Det hade blivit passgång och  sedan  hade vi 

inte vetat hur vi  skulle  göra. Vi hade aldrig förstått att öva henne att 

sitta."  

L  (intervjuare): "Vad tror ni sjukgymnastiken  har  påverkat?"  

Far: "Jo  det är att det blivit rätt och vi känner att det är så. Vi  har  övat 

så  in  i norden för att hitta rätt.  Hon  gör alltid rätt och aldrig fel - sitter 

rätt och gör rätt." 

I det andra exemplet  har  enligt  modern  kontinuerlig motorisk träning 

förhindrat att sonen blivit stel.  Men  också genom  intensiv  funktionell 

träning och  repetition  av rörelser  har  sonens lärt sig motoriska färdigheter 

t.ex. att cykla. 

"Sjukgymnastik är ett dåligt negativt ord." - "Vår  son  blev stelare utan 

träning.  Jag  tror han hade varit mycket sämre om han inte tränat. 

Mor förklarar vad som händer i kroppen: 
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"Jag  tänker på att försöka få  en  annan  del  av kroppen aktiverad. Det  har  

legat i bakhuvudet hela tiden. Och då vet  jag  att det bara är återupp-

repningar och återupprepningar, som det vi höll på med cykeln  en  hel 

sommar. Däremot gymnastik skall vara kontinuerligt. - Det är det som är 

grunden."  

8.3  Sjukgymnastiken förebygger eller förhindrar felställningar och 

stelhet 

Nedan exemplifieras detta av föräldrar till fyra  barn. De  beskriver och 

förklarar hur detta sker. Föräldrarna betonar vikten av kontinuerlig 

träning och prevention.  

Modern  till ett av barnen beskriver vikten av att ta ut rörligheten därför 

att skelettet växer och musklerna måste följa med: 

"Vadjag tror är viktigt är kontrakturproftlaxen, så att inte musklerna 

blir för korta och senorna blir för korta. Att  du  tar ut rörelserna till  max.  

Skelettet växer och musklerna måste så att säga hänga med.  Om  han då 

är lite spastisk och skelettet växer då blir det ju att han får  kontrakturer."  

Modern  i det andra exemplet vill fortsätta med sjukgymnastiken för att 

förhindra stelhet och därigenom undvika operationer. 

"Nej,  jag  vill inte sluta med  den. Jag  tycker det är nyttigt, att det är bra 

för hennes leder och hon är mera rörlig.  Skulle  vi inte gör gymnastiken  

skulle  hon kanske ligga i sängen och bli stel.  Hon  har  ju så bra hållning  

men  hon  har  scolios och det är lite jobbigt för henne.  Om man  inte gör 

någon gymnastik blir hon stel. Då blir det operationer." 
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Modem  i det tredje exemplet är osäker om sjukgymnastiken förbättrat 

sonens motorik mer än  under  det första halvåret. Däremot anser hon att 

Vojtaträningen förhindrat sonens stelhet och att kontralcturprofylax i 

vattnet är att föredra framför på  land.  Det viktiga är att ta ut rörligheten. 

"Det motoriska  har  stått stilla. Där  har  han inte kommit så långt även om  

man haft  förhoppningar om det. Det första halvåret var det som hände 

mest,  sedan har  det gått väldigt långsamt om det alls  har  gått framåt 

någonting. -  Sedan  när vår  son  började skolan visade det sig att han inte 

kunde göra några stora framsteg, utan huvudsaken var att  man  gjorde 

vissa rörelser för att hålla rörlighet så att han inte  skulle  bli stelare. -  

Jag  fortsatte med gymnastiken därför att han blev stelare när han fick  

mindre  gymnastik.  Han  blev spänd i benen och greps av panik.  Han  var 

ju medveten om varför. Det var ju efter  jag  slutat med Vojtaträningen 

som stelheten kom."  

Om  Vojtaträningens effekt är  modem  osäker på.  Hon  anser att 

sjukgymnastik är viktigt till  en  viss gräns: 

"Det kan  man  fråga sig. Det är väl det att  man  vet att  man  gjort vad  man  

kunnat.  Man har  ju satsat enormt mycket. - När vår  son  är hemma  har  vi 

farit och badat för det är lika mycket värt som att göra gymnastiken, för 

många gånger tycker  jag  att  den  här gymnastiken på  land  är ganska 

jobbig och det är lättare att få ut rörelserna i vattnet. -  Jag  tror att det är 

viktigt med sjukgymnastik -  men  måtta med allt,  1-2  gånger om dagen.  

Sen  bör  man  hålla på till skolåldern,  sedan  få hjälp där litet  grand  och 

minska ner på det." 

I det fjärde exemplet anser föräldrarna att sonens rörlighet påverkats av 

bl.a. tänjning. Detta  har  förhindrat hans stelhet och måste ske hela livet 

ut, vilket också sonen själv insett. 
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Mor: "Det vet ju alla att träningen påverkar musklerna. Bara  den  biten 

är ju viktig.  Jag  tror att det  skulle ha  begränsat honom mycket mer om 

han inte fått träna.  Just  när det gäller rörligheten."  

Far: "En  sak är ganska  klar  - att tänja är bra. Så länge det finns för-

hoppning om att det blir bättre så är det väl bra att göra det. -  Skulle  inte  

min  hustru jobbat så mycket som hon  har  gjort med vår  son  hade han 

varit ännu mer rörelsehindrad.  Han  måste  ha  varit det.  Man  kan inte 

komma ifrån det." 

Mor. "Vår  son  kände det också att om han inte  tog  ut rörelserna så blev 

han stelare.  Han  erkände det själv ibland."  

Far:  "Vi  har  pratat om det - det här kommer  du  nog få dras med hela 

livet. Så han vet själv vad det är frågan om."  

8.4  Sjukgymnastiken och  den  fysiska träningen ger psykiskt 

välbefinnande 

Nedan exemplifierar föräldrar till tre  barn  hur deras  barn  mår psykiskt 

bättre av sjukgymnastik och rörelseträning. 

Föräldrarna i  det  första exemplet berättar att sonen blir mera ayspänd, 

piggare,  far  bättre  cirkulation  och blir gladare.  

Far: "Han  blir mjukare och ayslappad.  Han  blir också piggare."  

Mor: "Helt  ayslappad. Och  slem kommer  mycket efteråt.  Han mår  bra  av 

det om han  är  frisk.  Kontrakturprofrlaxen,  badet  och  ridningen  gör att  

han  slappnar  ay.  Han  blir  varm, han  är frusen annars -  det  blir bättre  

cirkulation. Det  blir glädje i  det  -  Vid  uppehåll blir  det  tvärtom.  Då  

funkar inte  magen  och  han  slemmar ihop.  Han  blir  sur  och grinig." 
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I det andra exemplet beskriver fadern hur sonen blir styv av fysisk 

inaktivitet och hur styvheten påverkar sonens humör: 

"Bästa effekten är att vara i bassängen. Styv som  en  pinne gick han till 

bassängen och när han kom därifrån var han mjuk. - Samma om han åkt 

skidor några veckor. Då ser  man  att han blivit mycket  mindre  styv.  Han  

påverkas psykiskt också. - När vår  son  blir styvare mår han inte bra." 

I det tredje exemplet berättar  modern  att dottern tycker om att bada i 

varm bassäng:  

"Hon  blir så lycklig och dessutom blir hon mjukare."  

8.5  Sjukgymnastiken ger ökad kroppsmedvetenhet 

Enligt  en  av mödrarna är sjukgymnastiken viktig därför att  den  påverkar 

sonens kroppsupplevelse och kroppsmedvetenhet  men  också hans kon-

takt med omvärlden. 

"Vid sjukgymnastik händer att vår  son  blir mer medveten om  sin  kropp, 

att han  har  armar,  ben  och måste engagera sig.  Jag  tror att han blir mer 

vaken och då måste  man  ju  se  vad som händer runt omkring också. Det 

är som att väcka  en  som sover - han kan inte stänga  in  sig i sig själv.  

Han  måste öppna sig. Detta sker i hans medvetande, att han blir med-

veten om  sin  egen  person. Jag  tror att han  skulle  bli mer sluten eller 

apatisk om  man  gjorde uppehåll." 
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8.6  Olika uppfattningar fäder/mödrar: Sjukgymnastik kan förbättra 

det vuxna barnets motorik alternativt kan inte 

I nedanstående två exempel  tror  edema  på  sjukgymnastikens möjligheter 

att förbättra barnens  motorik  medan mödrarna  anser  att gymnastiken 

förhindrar att barnen blir sämre. 

Fadern i det första exemplet tror att  intensiv  träning kan förbättra sonens 

motorik: 

"För att direkt få  en  förbättring måste  man  sätta  in  enorma resurser ett  

par  gånger om dagen, t.ex. simning  1  gång  per  dag och gymnastik kanske  

2  gånger  per  dag." 

För  modern  är förbättringar uteslutet och hon tror på sjukgymnastikens 

preventiva nytta  samt  sonens möjligheter att utveckla  sin  kroppsmed-

vetenhet: 

"Inte kan vår  son  bli bättre med gymnastik  nu.  Definitivt inte. Det är  en  

utopi. Det är  absolut  säkert.  Han  står på tippbräda och belastar skelettet 

- om det  nu  är rätt - och för maginnehållet och att han får  den  upplevel-

sen att stå också." 

Fadern till det andra barnet tror också på dotterns möjligheter att förbättra  

sin  motorik  tack  vare hennes starka vilja, medan  modern  är tveksam.  

"Jag  tror vår dotter kommer att bli mycket bättre,  man  ser ju att det går 

sakta  men  det blir förbättringar.  Hon  har  själv sådan vilja  nu."  

Mor: "Det kan  man  inte sia om." 
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8.7  Olika uppfattningar far/mor.  Effekten har  uteblivit p.g.a. för lite 

expertbehandling  alt.  barnets egen  motivation  att röra sig  har  hjälpt 

Fadern anser inte att sjukgymnastiken gett någon större effekt  men  

orsaken till detta kan förklaras av att sonen fatt så lite expertinsats.  

Modern  däremot är övertygad om att sonens egen vilja att röra sig och 

hans envishet gjort att han fungerar så bra som han gör idag.  

Far: "Man  var ju ganska intresserad för att  se  om det hände någonting. 

Vi var ju aktiva till  8-10  års ålder. På kvällen hade  jag  och makan på 

morgonen och dagen. -  Man har  inte sett mycket effekt. Med  den  lilla 

sjukgymnastik kunnigt  folk har  gjort kan  man  inte begära så stor effekt 

och vad vi  har  gjort vet  man  ju inte om det  haft  så stor effekt. Vad är bra 

och vad är dåligt?"" 

Mor: "Vi  har  gjort det vi trott vara bra. -  Den  största hjälpen för vår  son 

har  varit att han själv kunnat röra sig.  Jag  ser ju på  de  andra som är mer 

handikappade, som sitter i rullstol och kanske inte kan röra någonting - 

det är ju svårt att för någon annan att göra  den  personens gymnastik. 

Gymnastiken tycker  jag,  att  den  som drabbas av  en  sjukdom måste själv 

försöka göra så gott det går och så gott han kan o.s.v.  En  annan männi-

ska kan inte göra  en  ordentlig sjukgymnastik som kan fungera bra. Det  

har jag  kommit fram till. Vår  son skulle  inte  ha  varit det han är idag om 

han inte själv hade varit envis och  sagt  att  jag  skall kunna göra det där 

som han kan och så  har  han gjort det tills han klarat av det. - Nog tror  

jag  att vissa grejor som det här med att vi hållit på med hälsenan gjort 

att  den  inte blivit för  kort."  
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8.8  Tveksamhet om sjukgymnastiken överhuvudtaget  haft  eller  har  

någon effekt 

Några föräldrar varav flertalet mödrar är tveksamma till om  den  direkta 

sjukgymnastiska träningen varit till någon nytta. Nedan följer ett exempel 

på föräldrarnas tveksamhet.  

En  av mödrarna är tveksam om sjukgymnastiken i sig  har  någon effekt på 

barnets utveckling  Men  däremot anser hon att sjukgymnasten som pro-

fessionell  person  kan vara viktig, därför att han/hon är intresserad av 

barnet och kan ge goda råd till föräldrarna. 

"Det är ju väldigt svårt att uttala sig om att det verkligen gör nytta. Då  

skulle man haft  enäggstvillingar -för att göra  en  jämförande studie. -  

Jag  tror ändå att om  man  tänker på familjen i övrigt och i synnerhet då 

på föräldrarna så är det ju väldigt viktigt att  man  träffar personer, som 

är intresserade av det handikappade barnet och få prata om det och att  

man  får goda råd och hjälp även om hjälpen inte räcker.  Men jag  menar  

just  att  man  inte är ensam med sitt handikappade  barn,  som vi kände i 

Umeå."  

8.9  Sammanfattning 

Alla föräldrar anser att sjukgymnastiken eller kontakten med sjukgym-

nasten är till nytta för barnet och familjen. Förbättringar i barnets 

motoriska förmåga  har  enligt föräldrarna skett framför allt  under  barnens 

första levnadsår. När barnet blivit äldre är sjukgymnastiken eller rörelse-

träningen viktig för att förhindra felställningar. Många föräldrar berättar 

om barnens psykiska välbefirmande efter sjukgymnastik och rörelse-

övningar  (Figur 7).  Nästan alla föräldrar betonar vikten av kontinuerlig 
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rörelseträning, antingen aktivt eller passivt, för att förhindra uppkomst av  

kontrakturer  och felställningar,  samt  att bibehålla barnets aktuella moto-

riska förmåga. Skilda uppfattningar om sjukgymnastikens nytta före-

kommer också inom  en  och samma familj. Ett  par  fäder tror i motsats till 

mödrarna att  intensiv  sjukgymnastik fortfarande  skulle  kunna förbättra 

deras vuxna  barns  motorik.  En  av fäderna tror att förbättringen av barnets 

motorik uteblivit p.g.a. för lite träning av sjukgymnast i motsats till  

modern  som anser att sonens egen  motivation  att röra sig är  den  

viktigaste drivkraften. 

BARNETS ÅLDER 
Oår 

FÖRBÄTTRAR 
BARNETS MOTORIK 

FÖRIIINDRAR 
FELSTÄLLNINGAR 

NYTTAN  AV  
SJUKGYMNASTIK 

GER PSYKISKT 
VÄLBEFINNANDE 

ÖKAD KROPPS1VIED-
VETENFIET 

• 
25 ÅR 

Figur 7.  Föräldrarnas syn på nyttan av sjukgymnastik från spädbarn till 

vuxen ålder. 
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KAPITEL 9  

FÖRÄLDRARNAS  VISION  - HUR SKALL SJUKGYMNASTEN 

ARBETA INOM  HABILITERINGEN  OCH VILKEN 

KOMPETENS BEHÖVER  HABILITERINGS-

SJUKGYMNASTEN?  

9.1  Sjukgymnastens arbete med barnet och familjen 

Föräldrarna utgår från sina egna erfarenheter och  sin  familjesituation när  

de  beskriver sina visioner om sjukgymnastiken för  barn  med rörelse-

hinder i framtiden. För alla föräldrar är kontinuitet viktigt i kontakten 

med sjukgymnasten. Flertalet föräldrar önskar antingen mer sjukgym-

nastik av sjukgymnast (detta gäller enbart mödrar som ensamma ansvarat 

för sjukgymnastiken) eller också mer stöd av sjukgymnast. Föräldrarna 

till två av barnen hade satsat på mer  intensiv  sjukgymnastik i början, i 

motsats till några andra föräldrar som anser att livet bör innehålla mer än 

sjukgymnastisk träning.  Modern  till ett  barn  anser att behoven av sjuk-

gymnastik ej minskar med åldern. Några föräldrar anser att sjukgymnas-

tiken måste relateras till barnets övriga behov och att sjukgymnastens  

relation  till barnet och familjen är viktig. För  de  föräldrar, som vid 

intervjutillfället önskade och betonade behovet av mer sjukgymnastisk 

träning,  foreligger  fortfarande oklarheter i händelseförloppet - hur barnets 

skada uppkom.  De  beskriver bristande bemötande och bristande  informa-

tion men  också att  de  inte förstått vad som egentligen hände. 



138 

9.1.1  Sjukgymnasten behandlar barnet  

De  mödrar som önskar regelbunden gymnastik av sjukgymnast delar inte 

på ansvaret för träningen med fäderna. Mödrarna hade självmant tagit på 

sig ansvaret för  den  sjukgymnastiska träningen av barnet därför att  de  ar-

betade hemma och maken arbetade utanför hemmet. Som  en  av mödrarna 

uttryckte det "det blev automatiskt genom att maken var på  jobbet".  

Mödrarna  har  alla utom  en  upplevt bristande  information,  bristande och 

ibland kränkande bemötande i samband med förlossningen.  De  beskriver 

också hur oklart det var med barnets skada innan  den  slutliga diagnosen 

fastställdes. Mödrarna  skulle  önska att sjukgymnasten hade gymnastik 

med barnet i hemmet, i skolan eller hos sjukgymnasten. Deras resone-

mang sker utifrån  den  egna privata erfarenhetsramen, d.v.s. att vara  den  

förälder som är ensam ansvarig för genomförandet av träningen. 

Nedan följer tre exempel på mödrarnas visioner om ansvaret för 

sjukgymnastiken.  

En  av mödrarna önskar att någon annan gör träningen. Detta gäller ej 

enbart sjukgymnastik: 

"Att  man  åker någonstans och gör träningen och att  de  kommer  hem  och 

får mera hjälp när någon annan gör det också. Att få hjälp hela tiden - 

inte bara med sjukgymnastik  men  också med mycket annat."  

En  annan  mammas  önsketänkande är att barnet  far  sjukgymnastik 

dagligen av någon kunnig  person:  

"Att  de  fick sjukgymnastik varje dag - det är ett drömtänkande - att det 

inte är  jag  som måste göra det utan att det är någon som kan det." 
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Sjukgymnastiken bör enligt henne göras på dagis och i  den  vanliga 

vardagen i skolan när  de  andra  har  gymnastik om inte barnet kan  delta  i 
skolgymnastiken. 

För  en  tredje  mamma,  med  en  pressad familjesituation med flera  barn  och  

en  make som inte ställde upp, blev kraven att även vara "sjukgymnast" 

för dottern för stora:  

"Jag skulle ha  velat lämna henne till  de  som gör träningsprogram och  

sedan  hämta henne.  Jag skulle ha  önskat  ha  sjukgymnastik  1-11/2  timme  

per  dag med  en  bestämd sjukgymnast som verkligen jobbar tills hon 

(dottern) blev motiverad att komma på benen och att hon (dottern) ser att 

det går framåt och tar egna initiativ."  

9.1.2  Sjukgymnasten handleder föräldrarna kontinuerligt 

Makarna som  har  gemensamt ansvar för träningen av barnet önskar mer 

kontinuerligt stöd av sjukgymnast, helst  en  gång  per  vecka. 

Föräldrar  till  tre  bam  exemplifierar detta  på  följande sätt: 

För  en mamma  är det viktigt med kontinuerligt och  kompetent  stöd: 

"Det viktigaste är att  man  får stöd från  personal,  som är kunnig och vet - 

det  har  varit för litet, för liten kontakt. Det måste vara regelbundet - 

kanske I gång i veckan." 

Pappor till två  barn  ser sjukgymnaststödet ur ett inlärningsperspektiv med 

instruktion,  repetition  och uppföljning. 
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Pappa  1: "Sedan  måste det vara kontinuitet i det. Det går inte att vänta 

flera månader mellan besöken. Det är det  absolut  viktigaste. Inte lär  man  

sig spela  piano en  gång varannan månad." 

Pappa  2: "Man  måste  man ha  sjukgymnastik så  fort  det går att sätta  in. 

Man  måste använda hela vardagslivet i  all  praktisk tillämpning. I skolan 

bör sjukgymnastiken planeras för hela terminen, ett  fast  schema minst  en  

gång  per  vecka."  

9.1.3  Sjukgymnasten medverkar i mer  intensiv  sjukgymnastik i 

början 

Föräldrar till två  barn  med svåra funktionshinder anser att  de  borde  ha  

satsat mera på sjukgymnastik från början, genom att växla mellan 

intensiva träningsperioder med krypträning och perioder med uppe-

hållande sjukgymnastik. Båda dessa föräldrapars berättelser om upp-

täckten av barnets skada, handlar om att  de  efter drygt  15  år ej förstått 

vad som egentligen hände med barnet när det blev hjärnskadat. Det ena 

föräldraparet säger att  de  ej fatt prata igenom vad som egentligen hände. 

Det andra föräldraparet känner sig desinformerade och uppgivna och 

saknar tilltro till sjukvårdens och samhällets stöd. 

Med facit i  hand  skulle  modern  till  en  av barnen  ha  satsat på mer  intensiv  

och lekfull krypträning i början. Då kanske sonen hade utvecklats bättre:  

"Man skulle haft  mycket mer krypträning med honom och försöka få det 

på golvet och locka fram det spontant. Hade  man  satsat lite mer på det 

då kanske han hade blivit lite bättre.  Jag  tror faktiskt det.  Man  kan inte 

få nog mycket rörelseträning. Som förälder till ett nyhandikappat  barn, 

du  vet så litet -  du  kanske inte förstår riktigt vidden av det här med 
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träning och gymnastik och alla konsekvenser det är med livet.  Om jag  

hade vetat och kunnat förutse vad som händer tror  jag  att  man  hade 

kunnat lägga  in  mer gymnastik själv.  Jag  tror att  man  måste satsa mycket 

mer."  

Fadem  till det andra barnet  skulle ha  satsat mer på intensiva perioder med 

Vojtas krypträning.  Han  tror att detta kunde hjälpa många  barn.  

"Det  skulle se  ut på det viset att  man satte in  alla resurser  just  när  de  är i  

den  åldern, att det finns resurser så  man  kan köra med Vojtametoden, att  

man  kunde konsekvent köra igenom hela programmet.  Jag  kan önska att  

man satte in en  sjukgymnast till  100  % från början varje dag.  Jag  tror att 

det  skulle  hjälpa många  barn.  -  Intensiv  sjukgymnastik i två veckor 

varenda dag konsekvent  program. Sedan  vara hemma och prova hemma,  

sedan  igen efter  en  viss period  2-3  veckor att  man  kommer igen i  en 

intensiv  träningsperiod. Då kan  man se  skillnaden. - dessa  intensiv-

perioder  skulle man  behöva åtminstone  en  gång  per  termin och helst två 

gånger  per  termin."  

9.1.4  Sjukgymnastik det viktigaste behovet i alla åldrar  

Modern  till ett av barnen anser att sjukgymnastiken är viktig i alla åldrar. 

Föräldrarna  har  skilda uppfattningar om hur sjukgymnaststödet bör ut-

formas i framtiden.  Informationen  om barnets tillstånd, som  fadem  ej 

förstod sig på och  modem  ej minns något om, fick föräldrarna drygt  en  

månad efter upptäckten av barnets skada, då  de  hämtade  hem  barnet. 

För  modem  är "sjukgymnastiken det viktigaste behovet och minskar inte 

med åldern." 

För  fadem  "är det olika från individ till individ och i allmänhet störst 

från början." 
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Mor vill  "ha mindre  krav på föräldrarna" medan fadern önskar "viss 

hjälp och daglig träning."  

9.1.5  Sjukgymnastik utifrån barnets och familjens behov 

Ett föräldrapar,  som  ansåg att sjukgymnastiken fungerat  bra  och vars  barn  

själv övertagit  ansvaret  för träningen i samarbete  med  sjukgymnasten, 

menade att stödet måste utformas  efter  varje  barns  individuella familje-

situation:  

"Det  skall vara  så  att  det  här  med  sjukgymnastik skall vara utifrån  barnet  

och familjeförhållandena.  Jag  tycker att  om vi  utgår frän oss  då kom  

sjukgymnasten  hit.  När hon började i skolan  då for han dit. Sedan var det  

dåligt  om  utrymme,  då kom han  hem  igen. Man  mäste  ta hänsyn  till  
barnet,  familjen och sjukgymnasten.  Det  blir  som en  enhet. Funkar inte 

enheten,  faller den  ihop.  

9.1.6  Livet mer än sjukgymnastisk träning 

För några föräldrar är sjukgymnastiken  mindre  betydelsefull.  De anser  att 

barnen också  har  andra  behov.  Familjen måste fungera och sjukgym-

nasten måste fungera  med  familjen och hitta ett arbetssätt  som  passar 

båda  parter.  Dessa föräldrar  var  alla tveksamma till  om specifik  sjukgym-

nastisk träning  haft effekt på barnets  motoriska utveckling. Nedan följer 

två exempel  på  denna inställning.  

Mor: "Det  handikappade  barnet  skiljer  man  ut och  man  glömmer  bort  att 

familjen är  en  familj."  Fadem  anser  att "chansen att vinna är  sä  liten mot 

för  vad man  förlorar  om man skulle  gä  upp i  det  här  som  vissa föräldrar 

gör - ge upp sitt  liv  för att träna.  Vi har den  kunskapen och tryggheten att  

vi  vet att för alla i familjen är  det  inte värt att  ea  allting annat. Alla 
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mär dåligt då. -  Har du en  olycklig unge spelar det ingen  roll  hur mycket 

sjukgymnastik  du  fått." 

I det andra exemplet anser mor att "relationerna sjukgymnast - barnet - 

föräldrarna måste vara  en  triangel. Det  skulle  vara om  man  då hittar  en  

sjukgymnast som trivs med föräldrarna och trivs med barnet.  Om  det 

finns flera sjukgymnaster så kan  man  pröva från början så att  man  ser att 

det passar relationsmässigt.  Sedan  att  man  prövar olika metoder så att  

man  inte är inkörd på  en  metod i sjukgymnastiken - att sjukgymnasten 

kan vara öppen och  se  om det fungerar,  men  om det inte fungerar och  

man  får signalerna att det inte fungerar med barnet och föräldrarna - att  

man har  annat i bakfickan - och pröva det här istället"  

9.2  Sjukgymnasten som lärare åt föräldrar och som handledare och 

konsult i handikappidrott 

Föräldrarnas önskemål är att sjukgymnasten erbjuder föräldrarna 

utbildning i grundläggande sjukgymnastik och medverkan i utvärdering 

av sjukgymnastikens effekter. Dessutom föreslår föräldrarna att 

sjukgymnasten medverkar som konsult i handikappidrott för ledare och 

idrottstränare och stimulerar barnen att intressera sig för olika  former  av 

idrott.  

9.2.1  Sjukgymnasten som lärare och utbildare av föräldrar 

Ett  par  fäder föreslår att sjukgymnasten utbildar föräldrar vid  starten  av  

habiliteringen. En  av fäderna betonar att  den  som utbildar bör  ha  ett brett 

kunnande. 
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Pappa  1:  "Att  man  ear  1-2  veckor, får lära sig rejält om 

sjukgymnastiken och få  en  bättre inblick. Och även filmning varje gång 

för att  se  och jämföra. Det kan vara stimulerande att  se  att  man  gjort 

framsteg. -  Men man  behöver utbildning. För vi hade gärna ställt upp på 

det lite grann intensivare från början." 

Pappa  2: "En  förälder som blir  mamma  och pappa åt  de  här barnen -  de 

har  ingen utbildning alls för det och vi vet ju att det finns specialister. 

Och med specialister menar  fagfolk  som  har  brett kunnande, som kan  sin  

sak.  De skulle  kunna informera och hjälpa redan i första stadiet. Föräld-

rarna får aldrig  sin  utbildning. Skall  de  få något så får  de  kosta på  sin  

utbildning själva. Och  de  står närmast det handikappade barnet så  de 

skulle  behöva få stöd och hjälp till  sin  utbildning. Det saknar  man.  Som 

förälder blir  man  självlärd  specialist." 

9.2.2  Konsult i handikappidrott 

Några föräldrar beskriver konkreta konsultuppgifter för sjukgymnasten i 

handikappridning och i vattengymnastik.  

En  av mödrarna arbetar som ledare i handikappridning.  Hon  föreslår att:  

"En  sjukgymnast kunde komma till stallet när  de har  handikappridning 

och instruera vilka rörelser  jag  kan göra på häst som är bra för  dem."  

I det andra exemplet pekar  en  av mödrarna på ett aktuellt behov av 

konsultation och  information  i vattengymnastik: 

"Sjukgymnasten  skulle jag  behöva  nu  för  information.  Många utveck-

lingsstörda önskar att vi skall starta vattengymnastik för ungdomar.  Men  

vi  har  ju ingen utbildning.  Nu  kör  jag  Korpens  program.  Törs  man  köra 
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de  här programmen - tänk om någon  far  illa. Det vore bra med  en  

sjukgymnast som kom förbi och kollade att ledaren gör rätt."  

9.2.3  Sjukgymnasten som intresseskapare i idrott 

Några föräldrar önskar att sjukgymnasten medverkade i att intressera 

ungdomar att pröva på olika typer av idrottsverksamhet. 

Nedan följer tre exempel:  

En  av fäderna  foreslår  att: "Sjukgymnasten borde stimulera ungdomar i  

min  sons ålder att söka något "gym" som andra gör. Det är viktigt att 

köra lite vuxna grejer." 

I det andra exemplet önskar  en  av fäderna: "Att  man skulle ha  

sjukgymnast som  skulle  lotsa barnet till handikappidrotten." 

I det tredje exemplet önskar  modern  att sjukgymnasten: "ger  tips  om 

olika aktiviteter  man  kan göra förutom ridning och simning, om det finns 

något annat  man  kan göra och om sjukgymnasten kunde ta  del  i och 

träna kanske skidåkning med kälkar osv."  

9.2.4  Sjukgymnasten som samarbetspartner i skolan 

Några föräldrar betonar vikten av att sjukgymnasten samarbetar med 

personalen i skolan. Detta gäller speciellt assistenterna och idrottsläraren. 

Med följande exempel vill  jag  illustrera denna aspekt av föräldrarnas  

vision  om sjukgymnastrollen i framtiden. 
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En  av mödrarna tycker det är viktigt att sjukgymnasten är uppmärksam på 

övergångarna från  hem  till dagis, dagis till skola och  de  olika stadierna i 

skolan: 

"Kontinuitet över  de  här stadierna är väldigt viktig - att låt oss säga  den  

här modellen vi  haft,  att gymnastiken sker åtminstone ibland inom 

skolans  ram  och att det blir  en  kontinuitet regelrätt sjukgymnast till 

gymnastiklärare och assistent.  Jag  tror att det är bra för  de  här barnen 

om  de  får vara i  en  grupp och  de  kan göra någonting som liknar  de  

andra barnens gymnastik.  Just  teorin i olika sporter tror  jag  är väldigt 

viktig i synnerhet för  de barn  som ofta sitter i rullstol och inte kan röra 

sig som andra."  

9.3  Sjukgymnastens kompetens. 

Föräldrarna betonar vikten av sjukgymnastens personliga mognad, 

kunskaper om hur  en  familj fungerar, habiliteringskunskaper och 

kunskaper i psykologi och pedagogik.  

9.3.1  Personlig mognad och kunskaper i habilitering  

En  förälder anser att det krävs mer än utbildning till sjukgymnast: 

"Sjukgymnasterna måste  ha en  mognad själva så att  de  kan sätta sig  in  i  

en  familj och  se  vad det innebär.  Man  måste vara allmänt kunnig i 

habilitering. Det räcker inte att vara sjukgymnast." 
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9.3.2  Kunskaper i psykologi 

Flera föräldrar jämför sjukgymnasten med psykologen och betonar 

betydelsen av sjukgymnastens psykologiska kunskaper. Enligt  en  av 

fäderna skall sjukgymnasten vara: 

"kunnig i sjukgymnastik,  en god  psykolog  men  inte  ha  gått 

psykologutbildningen  for  då blir  man  förstörd. Psykolog föds  man  till." 

Och mor fortsätter: "och  ha  människokännedom.  Du  skall vara både 

psykolog och  gymnast." 

9.3.3  Kunskaper i pedagogik 

Föräldrarna betonar vikten av att sjukgymnasten instruerar och följer upp 

rörelseinstruktionen till föräldrarna. I sjukgymnastens kompetens bör 

också ingå att motivera barnet till träning. 

Så här resonerar ett föräldrapar i denna fråga: 

Mor: "Kommer  en  sjukgymnast och utför sjukgymnastik till barnet så bör  

de  även kolla upp föräldrarna hur  de  utför sjukgymnastiken och inte bara  

visa  och säga så här skall ni göra och  sedan  åka iväg. Det är väldigt 

svårt att utföra det rätt annars."  

Far:  "För att sjukgymnastiken skall fungera måste föräldrarna fortsätta 

med  den.  Det räcker inte med sjukgymnastiska inhopp.  Man  måste få 

respons från barnet, annars blir det jobbigt i längden.  Till slut  ger  man  

upp när det alltid är motstånd. Det är sanningen.  Man  orkar inte. - Det  

skulle  vara viktigt för sjukgymnaster att få  dem  att vilja träna.  Jag  vet 

inte hur det skall gå till -  men man  måste tänka åt det hållet." 



148 

9.3.4  Det ideala sjukgymnaststödet  

Fadem  till ett av barnen beskriver det ideala sjukgymnaststödet med 

utgångspunkt från  sin  egen erfarenhet från det barnet är litet upp till  den  

unge vuxnes ansvarstagande för  den  egna kroppen.  Han  betonar hur 

viktigt det är att sjukgymnasten inte överger barnet vid I  5-årsålder. Det 

är speciellt då hon/han bör finnas vid barnets sida och motivera barnet 

tills det själv förstår hur viktigt det är med fysisk träning. 

"Det var ju bra att  man  fick gå igenom på vilket sätt  man  skall gymnas-

tisera och varför. Det tror  jag  är viktigt att  man  får  in  till föräldrarna.  

Sedan  när  man  kommit igång med sjukgymnastiken att  man  från början 

följer upp  de  övningar  man  kommer fram till görs riktigt och att  man  

anpassar det till hemmet och  den  miljö  man  är i.  Sedan  tror  jag  när  man  

kommer upp i ålder att  man  träffar  en  sjukgymnast regelbundet kanske  4-

5  gånger  per  år och får  se  hur utvecklingen varit och om det är något 

nytt  man  skall börja med eller om  man  fortsätter så att  man  inte gör 

något galet. Eftersom  de  (barnen) blir äldre och börjar streta emot att  

man  får barnet att  se  att det kommer någon och gör sjukgymnastik.  Jag  

tror inte det är lämpligt att det var som i skolan när  de  andra  har  

trevliga bollspel eller annat att vår  son  gjorde sjukgymnastiken på 

idrottstimmen utan att  man  tar det på kvällen eller någon gång när det 

passar. Att  en  sjukgymnast kommer och kör med barnet  en  gång  per  

månad så att det ser att det är riktigt och  man  tar det på allvar och att 

han också får hjälp med att bli övertygad att det är bra.  Sedan  i 

moppeåldern att  de har  fått  in  att  man  måste träna och att  man  biter  fast  

i det när barnet blir  18-19-20  år." 
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9.4  Sammanfattning - föräldravision om sjukgymnastik 

Föräldrarnas visioner om sjukgymnastik inom  habiliteringen  bygger på 

deras egna erfarenheter av sjukgymnastiken inom  habiliteringen  i 

Norrbotten.  De  mödrar som tagit ansvaret för barnets träning utan faderns 

medverkan vill att sjukgymnasten ansvarar för barnets behandling.  De  

föräldrar där makarna  haft  ett gemensamt ansvar för sjukgymnastiken  

har  önskemål om kontinuerligt stöd och kontinuerlig handledning av 

sjukgymnasten. Några föräldrar med svårbegripliga möten med sjuk-

vården och med oklarheter om uppkomsten av barnets skada betonar 

behovet av mer sjukgyrrmastisk träning. För några föräldrar, som var 

tveksamma till specifik sjukgynmastisk träning, var sjukgymnastiken  

mindre  viktig och  de  ansåg att familjen måste fungera i första  hand  och 

att sjukgymnastiken måste komma i andra  hand.  I  en  familj där sjukgym-

nastiken fungerat bra, anser föräldrarna att  den  måste planeras utifrån 

barnet och familjeförhållandena så att enheten barnet, familjen och sjuk-

gymnasten fungerar tillsammans. Sjukgymnasten måste vara flexibel i sitt 

arbetssätt. 

Föräldrarna  har  också visioner om sjukgymnastens övriga arbetsuppgifter 

inom  habiliteringen. De  föreslår att sjukgymnasten utbildar föräldrarna i 

sjukgymnastik, att sjukgymnasten är konsult i handikappidrott, informe-

rar om olika  former  av idrott och stimulerar  barn  och ungdomar till ett 

idrottsintresse. Dessutom betonar  de  sjukgymnastens viktiga  roll  i samar-

betet med barnens skolpersonal. 

Föräldrarna anser att grundkompetens i sjukgymnastik inte är tillräckligt 

för att arbeta inom  habiliteringen.  Sjukgymnasten behöver även vara 

allmänt kunnig i habilitering,  ha  personlig mognad,  ha  kunskaper om hur 
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familjer fungerar,  ha  kunskaper i människokännedom och psykologi,  

samt ha  kunskaper i pedagogik och  motivation.  I  en  förälders  vision  om 

det ideala sjukgymnaststödet genom barndomen till vuxen ålder, betonas 

hur viktigt det är med sjukgymnastens närvaro och samarbete med barnet 

i tonåren för att motivera barnet till ett eget ansvarstagande för kroppen.  

Ur  föräldravisionema, gestaltade ur deras egna erfarenheter, framträdde 

ett mönster,  en  lätprocess, i vilken sjukgymnasten, föräldrarna och barnet 

är involverade  (Figur 8).  

SJUKGYMNASTENS ANSVAR 

POSITIVT 

MEDVERKAN  AV  
MOR OCH  FAR  

NEGATIVT 

MEDVERKAN  AV  
MOR 

BARNETS SKADA 
OBEGRIPLIG 

• 
FÖRÄLDRARNAS ANSVAR 

STÖD  AV  
SJUKGYMNAST 

FRÅNVARO/BRIST PÅ 
SJUKGYMNAST 

  

BARNETS ANSVAR  

Figur 8.  Sjukgymnastik-  en  lärprocess. 
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KAPITEL 10  

FÖRÄLDRAVISIONER  OM  

HABILITERINGSVERKSAMHETEN 

Föräldrarna  har  många förslag på hur habiliteringsverksamhetens 

framtida utveckling.  De har  idéer om hur habiliteringsverksamheten  

skulle  kunna utvecklas och förbättras genom bättre samarbete inom 

teamet, bättre samarbete mellan teamet/teammedlemmarna och föräld-

rarna, mellan teamet och föräldra- och handikapporganisationerna. Någon 

förälder anser att föräldrarnas första kontakt med barnavårdscentralen 

(BVC)  har  betydelse för hur habiliteringskontakten senare utvecklas för 

föräldrarna gentemot förskola och skola.  

10.1  Utveckla samarbetet inom teamet  

En  av mödrarna resonerar kring samarbetet mellan arbetsterapeut, 

lekotekarie och sjukgymnast. 

"Tänker  man  på arbetsterapeut, sjukgymnast så tycker  jag  att  de  bör 

samarbeta intimt och med lekoteket naturligtvis.  Jag  tycker att sjukgym-

nasten är experten på att  se  behoven av rörelser och kan förmedla det till 

personalen på lekoteket. Det är  klart  att arbetsterapeut kan ju också  se  

var behoven är  men  samtidigt är det ju föräldrarna som ser behoven."  

10.2  Utveckla samarbetet mellan teamet och föräldrarna  

En  av fäderna påtalar behovet av  en  gemensam policy inom teamet och 

begränsning av kontaktytan till föräldrarna. Det borde räcka att 

föräldrarna  har  kontakt med  2-3  teanunedlemmar. 
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"Jag  tror att  folk  i habiliteringsteamet måste prata igenom om  en  tro om 

barnets framtid när det gäller sjukgymnastik och allting. Alla bör vara 

eniga om  den  tron så att alla tycks tro ungefär lika gentemot föräldrarna 

- så att  man  inte träffar  10  olika människor som alla  har  olika åsikter om 

allting. Det är ju enormt förvillande som förälder, det  har jag  känt. Det 

måste förändras.  Sedan  kanske  den  tron måste ändras efter  1  år, kanske 

alla kommer fram till att vi hade nog fel och då måste  man  ju kunna 

erkänna det. - Det  skulle  behövas  2-3  personer i teamet att  ha  kontakt 

med, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut hör ihop på något sätt - det  

skulle  vara  en  människa. Någon  slags  kurator, samordnare/praktisk 

hjälpare."  

10.3  Utveckla samarbetet med fdräldra- och 

handikapporganisationer  

En av  fäderna pekar  på  att  habiliteringen  behöver utveckla ett bättre 

samarbete  med  riksföreningen för rörelsehindrade  bam  och ungdomar 

(RBU) och  med  förbundet för utvecklingsstörda  barn  och vuxna  (PUB).  

"Ett bättre samarbete  med organisationer som  RBU och FUB och i 

föräldrautbildning behöver utvecklas. - Föräldrar är inte alltid mot-

tagliga för  information heller.  Många säger att  de aldrig  fått  information  

-  det  är mycket samarbete  som  behövs.  Det  är fråga  om  när  man  skall 

informera för  en  familj  med  ett handikappat  barn  att  det  finns 

föreningar." 
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10.4  Utveckla samarbetet med barnavårdscentralerna (BVC)  

En  av mödrarna  har  själv negativa erfarenheter av bristande kunskaper på 

BVC. Därför anser hon att  habiliteringen  bör informera och samarbeta 

med BVC. 

"BVC-kontakten  har  väldigt stor betydelse.  De  gör  en  stor insats om  de  

är insatta i olika saker och ting och kan observera.  De  kan informera 

föräldrar och  visa  vägen. Därifrån måste det finnas kontinuitet så att  du  

kan gå vidare till lekis. Det vore bra om det kom någon med 

läkarkunskap och informerade skolan."  

10.5  Samla kunskap och  information  och göra  den  tillgänglig genom 

utställningar och temadagar. 

Många föräldrar berättar om brister i  information  om bl.a. handikapp, 

hjälpmedel, fritidsverksamheter. Föräldrarna upplever att  information  om 

t.ex. hjälpmedel undanhålls eller döljs för  dem.  Nedan följer tre exempel 

på föräldrarnas önskemål.  

En  av fädernas önskemål för framtiden är: 

"Ett kunskapscentrum dit alla kan vända sig, som  har  handikapp. - Det 

är också viktigt med hjälpmedel och  information  om hjälpmedel och 

idrottsaktiviteter."  

En  av mödrarna  skulle  vilja: 

"Åka på handikappmässor  L ex.  - det  har jag  alltid önskat. Att fara ut och  

se  vad som finns egentligen. Vi blir bara erbjudna  en  viss typ - andra 

bestämmer vad vi ska  ha."  
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I det tredje exemplet föreslår  en  av fäderna: "att  habiliteringen  måste på 

något sätt ge föräldrarna mer träffar av olika verksamheter. Kanske 

teman någon helg - arbetstid måste vara helger någon gång - t.ex. hur 

det är att vara förälder till ett handikappat  barn." 

10.6  Föräldrarna som kunskapsresurs 

Många föräldrar ser sig själva som viktiga resurser för andra föräldrar, för 

att tipsa om möjligheter till stöd och resurser i samhället eller bara för att 

erbjuda andra föräldrar i samma  situation  att träffas. Nedan följer var sitt 

exempel på detta. 

Ett föräldrapar anser att kontakten med andra föräldrar är viktig "för att 

inte göra fel och egna misstag och för att informera sig om vad för hjälp 

och stöd som finns tillgänglig i skolan, sjukgymnastik och annat."  

En av  fäderna tycker att  det  är viktigt att träffa andra föräldrar för att 

upptäcka att  man  inte är ensam  med  ett  bam  med  handikapp: "Bara  just 

det  här att  få  träffa andra.  Kanske man  hell  plötsligt  kommer på  att  det  

finns andra.  Jag  sitter  inte i sjön  som jag kanske hade  trott."  

10.7  Gammeläng som habilteringscentral 

Några föräldrar ser Gammelängsskolan som  en  modell för 

habiliteringsverksamhetenen även idag. Föräldrarnas  vision  är till stor  del  

det som  de  själva  har  upplevt med Gammelängsskolan när deras  barn  var 

små på  1970-  och 1980-talet. 
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I det första exemplet tycker föräldrarna, som bodde långt ifrån  Gammel-

ängsskolan, att det positiva var att  ha  några dagar på sig att lära sig om 

rörelser, att få  se  hur olika redskap och hjälpmedel ser ut och få idéer till 

egna lösningar i hemmet. 

Mor:  "Jag  tycker det var toppen att få komma ner själv några dagar och 

få instruktioner om det behövdes nya rörelser och hjälpmedel."  

Far:  "Och få grepp om vad rörelserna innebar för  den  som utsätts för  

dem."  

Mor:  "Jag  tyckte det var tryggt.  Finns  det mycket av det  bar?  Det var 

väl därför vi egentligen inte fick någon kontakt med distriktssjuk-

gymnasten som kom - vi var så positivt inställda till Gammelängsskolan 

och vi ville inte  ha  något annat."  

Far:  "Är det inte bra att  man  åker några dagar och  har en intensiv  period 

och får lära sig än att någon kommer  hem  en  timme?" 

Mor: "Och  just  det här att det finns redskap och grejer, allting fanns och 

det gick att  visa  i alla  fall.  Och få med sig  hem  och då kunde  man  räkna 

ut hemma någonting som liknade det där och  man  kanske kan göra så 

eller på det sättet." 

Föräldrarna i det andra exemplet bor också långt borta. Fadern föreslår 

liknande verksamhet som tidigare på Gammelängsskolan  men:  

"med intensivveckor med träning i början, gärna utanför hemorten där 

det finns bassäng." Mor tycker att "det är bra för föräldrarna med lite 

avkoppling. - När barnet blir äldre kan det åka på kompisveckor med  en  

assistent hon eller han känner." 
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10.8  Sammanfattning - habilitering i framtiden 

Föräldrarna  har  många förslag på hur habiliteringsverksamheten borde 

förändras och utvecklas i framtiden. Deras önskemål är att samarbetet 

inom teamen och mellan tenu-nedlemmama  samt  samarbetet mellan 

familjerna och teamen förbättras, att teamens samarbete med föräldra-

och intresseorganisationema utvecklas och att teamen uppmärksammar 

BVC;s viktiga  roll  när det gäller  information  till föräldrar.  De  föreslår 

också att  information  om handikapp, hjälpmedel och idrottsaktiviteter 

görs tillgänglig för brukare och anhöriga och att  habiliteringen  arrangerar 

temadagar för föräldrar och anhöriga. Många föräldrar ser sig själva som  

en  viktig kunskapsresurs i  habiliteringen.  Slutligen föreslår några föräld-

rar att Gammelängsskolan, som  den  fungerade på  1970-  1980-talen, som  

en  modell för  den  framtida habiliteringsverksamheten. 
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KAPITEL 11 

DISKUSSION  

I detta kapitel vävs teori, tidigare forskning, mina egna frågeställningar 

och resultat ihop till studiens huvudsyfte: att synliggöra föräldrarnas 

erfarenheter och upplevelser i medaktörskapet i sjukgymnastiken med sitt  

barn. 

11.1  Föräldrarnas möte med sjukvården vid upptäckten av barnets 

skada. Insikten växer fram 

Föräldrarna  beskriver  hur  de  plötsligt,  eller  genom  en  långsam och för 

många plågsam  process  blir medvetna  om barnets  skada. Några  gav  

uttryck för starka känslor  av sorg  medan andra berättade  om det  faktiska 

praktiska skeendet.  Sommerschild  (1993)  betonar vikten  av  att stöd-

personal  har  kunskap  om  hur människor reagerar  på  olika sätt  vid en  

krissituation.  Bristen på  detta kunnande  anser  Thernlund  (1995) bero på  

att  den  psykodynamiska kristeorin introducerades i vårdutbildningarna  

under 1970-1980-talen och användes  normativt. Om  vissa  individer  

avviker från  normen  och inte följer krisförloppet  kan  detta uppfattas  som  

patologiskt.  

Få föräldrar i denna studie upplevde att  de  själva eller deras  barn  blev 

omhändertagna i  den  känslomässiga  kris de  befann sig. Några fäder gav 

uttryck för villrådighet och hopplöshet:  "Man  visste inte vad  man  kunde 

göra.  Man  kunde ingenting göra." - "Vad skall  man  göra? -  Man  kan inte 

göra någonting." Ett  par  mödrar berättade om minnesluckor:  "Jag  minns 

ingenting."  "Just  spädbarnsåldern är suddig." Enligt  Gut (1994)  är 
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villrådighet och minnesförlust uttryck för  depressionsreaktionen  i  sorge-

processen.  I  sorgereaktionen  har vi  tydliga minnen  av det vi  saknar och  vi  

vet  vad sorgen  handlar  om. Depressionsreaktionens funktion  är att för-

bättra tillgången  till  våra känslor och korrigera vårt omdöme.  En av de  

ovan citerade mödrarna  har  i efterhand förstått att hon  var  inne i  en 

depressionsreaktion: "Just  spädbarnsåldern är suddig.  Jag har  diskuterat  

med en  väninna att  jag var  väldigt rädd för att dottern inte började 

krypa,  då hade jag min  yngsta  son -jag  började märka att allting gick 

saktare för dottern. - Antagligen  har det dels  varit jobbigt och  dels  

jobbigt att acceptera."  

Trots att flera föräldrar misstänkte att  det var  något fel  på barnet,  kände  

sig  några kränkta över  hur  informationen  gays.  Ett föräldrapar berättar  

hur  de  misstänkt  barnets  skada och  vid sex  månaders ålder fick be-

kräftelsen:  "Det var en  barnläkare och  en  överläkare  kom  också. - 

Överläkaren gick och barnläkaren stannade kvar.  Då var svaret  att Ert  

barn var  CP-skadat och  så  gick  han  ut genom  dörren.  -  Det var  ett  slag  i 

ansiktet. CP-skadat!"  Holm (1995)  framhåller  hur  viktigt  det  är för 

läkaren och andra professionella hjälpare att  visa respekt  för  den  hjälp-

sökande, att förmedla till  den  hjälpsökande att han/hon  har  ett  absolut  

människovärde. Detta förhållningssätt är speciellt viktigt när  vi  är i kris-

situation, i obalans och  vår  självbild är i gungning. Föräldrarna i detta 

exempel kände  sig  kränkta och  informationen  speglade snarast läkarnas  

egen  osäkerhet och  brister  i deras professionella förhållningssätt. 

I Quine och Pahls  (1987)  intervjustudie med  190  föräldrar i sydöstra  

England  om föräldrareaktioner vid första informationen om barnets svåra 

handikapp, var föräldrarna ofta kritiska till läkarnas sätt att informera. 

Enligt författarna kan förklaringen till deras ofta burdusa och rättframma 
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sätt vara, att läkarna upplever  sig ha  bristande kunskaper och oförmåga 

att bota  barnet.  Ouine och  Pahl  (1987)  betonar också betydelsen  av  

läkarens empatiska och komimmikativa förmåga  vid  första  informa-

tionen. 

11.2  Mötet med  habiliteringen  och  de  fortsatta kontakterna 

Nästan alla föräldrar mötte  habiliteringen  för första gången på  Gammel-

ängsskolan. Detta möte upplevdes av  de  flesta som positivt bl.a. därför att  

de  fick mycket stöd av experterna och gemenskap med andra föräldrar. 

Många föräldrar i Quine och Pahls  (1987)  studie var i  desperat  behov av 

mer  information. De  upplevde kontakten med andra familjer med  barn  

med handikapp som ytterst betydelsefull genom att  de  fick både råd och 

tröst. I  min  studie reagerade dock  en  förälder mot det alltför massiva 

expertstödet: "Det var på lekoteket,  du skulle  träna mer, sjukgymnasterna 

kom. Det var synen också och det kom ögonspecialister. Alla ville  man 

skulle  träna mer.  Till slut  kan  man  inte klara av  den  biten. Det haglade  in  

människor, som ville att  man skulle  göra allting  plus  psykologerna som 

ville att  man skulle  tappa huvudet. Och det blev för mycket.". 

Expertstödet kan bli för mycket för föräldrar som nyss  fart information  

om barnets skada.  En  förälder med  en  23-årig flerhandikappad  son  

(Andén,  1989)  beskrev, hur osäkra  de  var som föräldrar när sonen var 

liten, hur överväldigade  de  var av  sin  kunskapsbrist och hur  de  över-

skattade samtliga experter på området utom sig själva. I  en  sådan  

situation  finns  en  stor risk att många experter använder föräldrarnas 

kunskapsbrist för sina egna duktighetsbehov, vilket bl.a.  Holm (1995)  

varnar för. 



160 

I  min  littertursökning  har jag  förvånats över alla dessa  studier, som  är 

gjorda  om  "early  intervention"  och  bristen på studier om  hur  insatserna 

fungerar för äldre  barn  och ungdomar. I  min  nuvarande praktiska verk-

samhet och även i denna  studie  finns  indikationer på  att många familjer 

lämnas åt sitt  öde  när barnen blir äldre. Andén  (1989) med sin  mångåriga 

erfarenhet förklarar detta  med  att experterna ofta ställer villkor för hjäl-

pen, utan att själva förstå  det:  "För att  få  hjälp måste  man  vara hjälplös, 

olycklig och tacksam. - Alla orkar inte spela  den rollen"  (sid.13).  Hon  

menar att föräldrar  som  försöker acceptera verkligheten och gör  det  bästa 

möjliga  av  familjesitutionen ofta överges  av  experterna därför att  de  inte 

passar  in  i experternas mall för handikappföräldrar.  Det  visade  sig  också 

att  den  ovan citerade  modern,  som  inte accepterade  all  experthjälp  på en  

gång, i ett senare  skede  i  habiliteringen  fick vänta  på  distriktssjukgym-

nastens hjälp i två  års tid  i anslutning till sonens skolstart.11  

Föräldraupplevelserna i samarbetet med habiliteringsteamen visar på 

stora brister i  de  professionellas lyhördhet, kontinuitet, samordning och 

uppföljning av planerade och insatta åtgärder.  En  av mödrarna beskriver  

sin situation:  "Vad som rör vår  son  kommer det så mänga  signaler  frän  

den  ena och andra experten. Synkonsulenten  har sagt  ett, sjukgymnasten 

ett, arbetsterapeuten ett, och  sedan har  det varit någon fjärde. Alla mot-

säger varandra - det  har  vi  haft  upp och vi  har  önskat att alla  skulle  vara 

samlade och samordna när  man  gör upp träningsprogram - att alla för-

står situationen." Detta exempel visar på bristande resurssamordning, 

helhetssyn. Det visar också att varje yrkesföreträdare bara ser  de  behov 

som berör  den  egna yrkesdisciplinen. Med så många inblandade är risken 

då stor att insatserna blir fragmentiserade. Att som förälder bejaka och 

acceptera  de  prioriteringar som alla dessa olika experter föreslår är  en 

11  Se  kapitel  7.4.1  Att aktivt välja stöd och vara konsekvent 
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omöjlighet anser Jansson  (1995). Han  påtalar  de problem  som kan uppstå 

i samarbetet med föräldrarna p.g.a. detta. Ett sätt att motverka denna 

revirkonkurrens kan enligt Jansson  (1995)  vara att samordna stödet till  

barn  och föräldrar och att differentiera insatserna på  skade-,  funktions-, 

och handikappnivå utifrån  den  enskilda familjens behov och förutsätt-

ningar. 

Larsson  (1993)  fann i  sin forskning om  samarbetsrelationer mellan för-

äldrar,  habiliterings-  och förskolepersonal i Malmö, att föräldrar och  

personal hade  olika  bilder  och föreställningar  om  varandra,  som man  

undvek att prata  om.  Detta hindrade  en  utveckling  av  samarbetsrelationen 

och  man  konserverade  bilden  av  varandra istället för att lära  sig av  

varandra. För att lära  av  varandra krävs att  både personal  och föräldrar 

öppet berättar  om  sina föreställningar och att föräldrarna tillåts att ta fram 

sina smärtsamma erfarenheter  av  sjukvård. Mina egna aktuella 

erfarenheter i mitt arbete inom vuxenhabiliteringen visar  hur  profes-

sionella bibehåller sina fördomar  om  hur  besvärliga föräldrar till ung-

domar  med  funktionshinder är och  hur  personal  pekar ut föräldrarna  som  

"ägare" till  problemet  i samarbetsrelationen.  Man  förklarar detta  med  att 

föräldrarna  ej har  bearbetat  sin sorg  över att  ha  ett  barn med  funktions-

hinder. Personalen  anser sig ha  tolkningsföreträde trots att  det  funs  en ny  

rättighetslag (LSS),  som  klargör att föräldrar och anhöriga  som  företräder 

sina  barn har  lagstadgad rätt till medinflytande.  Med  ett  sådant  

förhållningssätt är  det  svårt att skapa  en organisation  och ett arbetsklimat 

där  vi kan  lära oss  av de  anhöriga och individerna  med  handikapp  eller  

tvärtom  som  Larsson  (1993)  föreslår. 

Många föräldrar i  min  studie tyckte inte att  de  kunde påverka  sin  egen  

situation,  att personalen inte brydde sig om deras åsikter och kunskaper 
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om barnet. Flera föräldrar berättade hur lite  de  hade att säga till om be-

träffande barnets skolgång.  En  av mödrarna berättade hur hon kämpat för 

att få dottern flyttad från träningsskola till särskola.  Hon  lyckades få 

psykologtestning i hemmet:  "Min  dotters självförtroende var i botten.  

Tex.  när taxin hämtade henne från skolan då sa hon till mig:  Mamma  det 

är ingen idé  jag  pratar. - Taxichaufförerna tittade på mig och frågade: 

Vart ska hon?  Jag  svarade att det är inte  jag  som åker. Det kan ni fråga 

henne.  Jag  fick bearbeta varenda människa som kom i kontakt med 

henne.  Tex.  innan  jag  fick lärarna att förstå att  min  dotter förstår vanligt 

språk och  har  minne och förstånd.  Nu  förstår  de  det och hon  har enorm  

vilja." 

Även i Saetersdals  (1985)  intervjustudie uppfattade föräldrarna att  de  

professionella inte lyssnade på  dem  eftersom  de  inte förstod deras  

problem.  Rådet föräldrarna ville ge till nya föräldrar till utvecklingsstörda  

barn  var, att stå på sig och inte vara för undfallande utan att ställa kray. 

Ett föräldrapar beskrev hur sonens skolstart märkvärdiggjordes: "Det  

skulle  byggas räcken - tänk vad märkvärdigt det blev.  Men jag  sa att  jag  

lovat läraren att vi ställer upp.  En  av experterna sa, tänk vad föräldrar 

är så rädda att ta till rullstol när barnen inte kan ta sig fram på sina  ben. 

Men jag  sa att när  de far  på utflykter är  de  ute i skogen och det finns 

inga rullstolsvägar där." Detta exempel tydliggör hur s.k. experter 

definierar begreppet handikapp som svårigheter och  problem.  Söder  

(1995)  refererar till  den  engelske sociologen  Mike Oliver,  som själv är 

funktionshindrad, och Olivers beskrivning av handikappforskningens 

föreställning om myten om  den  personliga tragedin för  den  som är handi-

kappad. Att ambitiösa föräldrar till  barn  med handikapp ofta tolkas som 

att  de  inte accepterat sitt  barns  handikapp, är egentligen samhällets 
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defmition  av den  personliga tragedin. Söder  (1989)  varnar också för att  

man  i skolan bemöter  elever med  funktionsnedsättningar,  som om de  inte  

har  några sådana. Föräldrar till ett  par av  barnen upplevde att  man  från 

skolans och Försäkringskassans sida inte  tog  notis  om  barnens funktions-

hinder.  En av  mödrarna berättar:  "Men  dä  kom  frågan upp  om han  

behövde  en assistent. Då var han  för bra  helt  plötsligt.  Han hade  för litet 

handikapp och  så  fanns  det  inga pengar till  det. Vi har  drabbats hela  

tiden av  att  han haft  för litet handikapp. Alltid när  vi  sökt vårdbidrag.  Då 

har han  inget handikapp att prata  om  -  så vi  fick  det  inte." Söder  (1989)  

hävdar att integreringsideologin  har  försökt osynliggöra funktionsned-

sättningen och inte betonat att denna endast är  en del av elevens  alla 

egenskaper. Denna  syn kan  medföra att  eleven far  bristande kunskaper  

om  sitt funktionshinder, vilket  kommer  att påverka hans/hennes framtid 

och självbild.  

11.3  Sjukgymnastik 

Nästan alla föräldrar i denna studie startade sjukgymnastiken på 

Gammelängsskolan i  Boden  och  de  flesta erbjöds sjukgyrrmastisk träning 

enligt Vojtametoden.  En  av föräldrarna är kritisk till att  man  inte blev 

erbjuden andra  alternativ,  eftersom denna behandlingsform inte passade 

deras familj: "Från början var Vojta, Vojta. Det var liksom det för-

härskande på Gammeläng vad  jag  kan förstå.  Jag  kände att det inte 

fanns några  alternativ  - att vi  skulle  göra något annat." Vid Social-

styrelsens granskning av Vojtametoden (SoS  1992:9)  framkom det att 

Vojtaträningen ofta presenterades för föräldrarna som enda  alternativ.  I 

praktiken är det också så att föräldrarna egentligen inte  har  någon reell 

valmöjlighet utan  far  ett  konkret  behandlingsförslag av sjukgymnasten. 

Vilket förslag föräldrarna  far  av  den  aktuella sjukgymnasten beror på vad 
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sjukgymnasten kan och tror är det bästa för barnet. Föräldrarna var också 

medvetna om  den  kritik Vojtametoden utsatts för. Fadern till ett av 

barnen hade lyssnat på kritiken  men  ångrade att  de  hörsammat  den:  "Det 

här med Vojtaträningen, det  skulle man ha  följt konsekvent och  man 

skulle ha  tränat ännu hårdare,  men man  fick höra ryktena att det inte var 

bra. Vi började tänka att det kanske inte var nyttigt. Det  har  då varit till 

nytta för vår dotter. Det är  tack  vare Vojtaträningen som hon kunde 

öppna händerna."  Modern  fortsätter: "Det  har  då inte förstört vår dotters 

psyke.  Hon  är  glad  och harmonisk och tycker om gymnastik och att 

simma." I denna familj omdisponerade båda föräldrarna sitt förvärvs-

arbete  for  att hinna ägna sig åt träningen. 

Trots att många föräldrar tyckte att det var jobbigt med Vojtaträningen, 

fortsatte  14  föräldrar med Vojtagymnastik tills barnet lärde sig att gå eller 

började skolan. Någon förälder fortsatte tills barnet var  12-13  år och  en  

förälder tills sonen började på gymnasiet. Denna sistnämnda förälder var  

en  av  de  tre mödrar, som ensam  tog  ansvar för Vojtaträningen.  Hon  var 

också  en  av  de  mödrar som stannade hemma och som tränade barnet fem 

gånger  per  dag från början:  "Jag  ansåg mig vara tvungen att vara 

hemma.  Jag  kunde inte jobba, orkade ej.  Jag  började då med träning och 

det var många gånger  per  dag. -  Jag  höll på ett halvår.  Sedan  gick  jag  

ner till tre gånger  per  dag." Mamman beskriver också känslan av 

vanmakt och hopplöshet:  "Till  vilken nytta lägga ner så mycket arbete." 

Sonen är trots moderns intensiva träning helt beroende av andra för  sin  

förflyttning.  Men  hon tror inte att sonen 'Påverkats negativt eller fått agg 

till mig för det  jag har  gjort. -  Jag  tror han är medveten om varför  man  

gjort det och det är för hans eget bästa." 
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I  motsats  till  Lagerheim's intervjuer  med  föräldrar i  Stockholm, som  

refereras i Socialstyrelsens  rapport  (SoS,  1992:9) var  många fäder i denna  

studie  positiva  till  Vojtaträningen därför att  de  trodde att  den var  till  nytta 

för  barnets motorik. En av  fäderna uttryckte detta:  "Jag tror det  där  med  

Vojta  har haft stor  verkan.  Det  är  nog  själva  grunden  att hon  kan gå  

idag." Flera mödrar tyckte  det var  obehagligt att hålla  fast: "Det  är ju 

obehagligt att bli fasthållen."  I  Lagerheims  studie drog sig  många fäder  

ur  Vojtaträningen.  Mina  intervjuer visar att fäderna  till  11 av 14 barn  

medverkade tillsammans  med  modern  i Vojtaträningen. Fäderna  tog  ofta  

mer ansvar  när  barnet blev  äldre. Även i Gustavsson's intervjustudie  

(1989) tog  fäderna mera  ansvar  när barnen  blev  äldre.  Men  detta gällde 

inte  de tre  pojkar,  som  mödrarna Vojtatränade utan fädernas medverkan.  

Frey, Greenberg  och Fewell  (1989)  fann i  sin studie  att fäder  hade  

svårigheter  med  att anpassa sina önskningar och förhoppningar  till  söner  

med  handikapp. Ju svårare funktionshinder sönerna  hade, desto mer  

begränsad  blev  fadersrollen. 

Föräldrarna  till  ett  av  barnen intensivtränade  sin son  fyra gånger  per dag.  

Modern  berättar att sonen lärde  sig  att  gå:  "När  han var 9 år då tog han 

de  första  stegen. Jag  firade  det som en en stor  högtid. Och  det  är  det  

största  som  hänt i  mitt  liv."  Dessa föräldrar upplevde att träningen gett  

resultat. Enligt  Lagerheim  (1992)  vill  de  fiesta  föräldrarna  delta  i sjuk-

gymnastik för att  få  bästa möjliga  resultat  och  de  vill att  barnet  skall bli 

bättre och  helst  lära  sig  att  gå.  I  det  nyss anförda exemplet upplevde för-

äldrarna att  de hade  lyckats.  Men  i  det  tidigare exemplet  med  modern  

som  ensam tränade  barnet, gav  inte  den  intensiva Vojtaträningen  det  

önskvärda  resultatet..  Mamman  till  sonen  som  inte förbättrades motoriskt  

beskriver  hur hon gett allt  till  sin son,  gett avkall  på  sina egna  behov  och 

reflekterar över  sin egen  framtid:  "men  mina  egna önskningar, att hinna 
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göra någonting innan  man  blir pensionerad." Mamman beskriver sitt 

existentiella  dilemma  - när hon ställt upp så mycket på sitt  barn har  hon 

samtidigt svikit sig själv. I Saetersdahls  (1985)  intervjuer med föräldrar i  

Norge  kände sig föräldrar till gravt skadade  barn,  som inte förbättrades 

motoriskt, att  de  utnyttjades som ett  slags  träningsmaskiner. Gustaysson  

(1989)  fann också denna problematik hos föräldrar till  barn  med för-

ståndshandikapp som han intervjuade.  Han  beskrev att föräldrarna 

genomgår  en  anpassningsprocess i flera faser. Det börjar med upptäckten 

av barnets skada, som upplevs som  en  personlig förlust för föräldrarna. 

Denna första  fas  följs av mötet med  den  nya livssituationen. Därefter 

försöker föräldrarna hitta  en  personlig lösning, som omprövas olika 

många gånger.  Han  menar att i mötet med  den  nya livssituationen befann 

sig föräldrarna i ett existentiellt  dilemma;  Att antingen svika sitt  barn  

eller att offra sina egna intressen. I hans studie var det mödrarna som från 

början brottades med denna olösliga konflikt. Fäderna tvingades senare  in  

i denna existentiella problematik när mödrarna minskade sitt engage-

mang. 

Även föräldrar som arbetade med mera lekfull rörelsestimulering upp-

levde att sjukgymnastiken var arbetsam och tidskrävande.  En  av fäderna 

berättar: "Det var lördagar, söndagar, helger och somrar. Det är  en  liten  

del  det här med dagis och skola  -jobbet  och slitet var det som gjordes 

hemma. Det var kolossalt jobbigt. Vi var upptagna jämt, alltid till  100  %. 

-  All  vår fritid var bokad så det  skulle  passa vår dotter." 

I  Lagerheim  och  Humbles  (1987)  intervjuer  med  föräldrar  till  små barn,  

upplevde såväl  de  föräldrar  som  utförde  Vojta-  som  Bobathgymnastik, att 

sjukgymnastiken  var  jobbig och  krav-fylld.  De  Vojtabehandlande för-

äldrarna tyckte  det var  skönt  med de  avgränsade träningspassen, medan 
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Bobathbehandlande föräldrar sällan kände sig fria från kraven på att 

stimulera barnets motorik. I ovanstående exempel uttrycker pappan också  

de  ständiga kraven: "Vi var upptagna jämt, alltid till  100  %". 

Nästan alla föräldrar upplevde brister i sjukgymnaststödet när barnet blev 

äldre och distriktsteamen  tog  över ansvaret för  habiliteringen.  Föräld-

rarnas tidigare beskrivning av det bristande samarbetet med distrikt-

steamen bekräftas ytterligare. Sjukgymnaststödet fungerade med vissa 

distriktssjukgymnaster, som jobbade längre tid i distriktet. I vissa distrikt 

där sjukgymnastbytena var frekventa, blev situationen ohållbar eftersom 

sjukgymnastkontakten minskade vid varje  byte. En  av föräldrarna berättar 

att när  den  fjärde distriktssjukgymnasten slutade och deras  son  var  12  år: 

"Då försvann  all  sjukgymnastik.  Den  sjukgymnast som finns vet vi knappt 

vem det är." Föräldrarnas tydliga budskap är att det krävs planering och 

kontinuitet i insatserna. I det distrikt där planering och kontinuitet 

fungerade, där fungerade också sjukgymnaststödet. Ett föräldrapar till ett 

av barnen berättar hur nöjda  de  är med kontinuiteten  men  också hur 

dottern själv tagit över ansvaret för gymnastiken-  "Sedan har  hon  haft  

sjukgymnastik av sjukgymnast i princip  en  gång i veckan till hon var  15  

år. -  Sedan  dottern var  10  år  har jag  aldrig hjälpt henne med 

sjukgymnastik. Då träffade hon sjukgymnasten och då hade hon  sin  egen 

gymnastik själv."  

De problem  flertalet föräldrar brottas med är att motivera sitt  barn  när det 

blir äldre att ta ansvaret för  den  egna träningen. Pappan till  en  av sönerna 

anser med facit i  hand  att "sonen fått bestämma för mycket. Vi  har  inte 

kunnat motivera honom så mycket som  man  velat göra. Det är så svårt 

när det är så himla mycket annat med hjälpmedel, anpassning av 

bostad."  Modern  tror att  "man skulle ha  fortsatt med gymnastiken efter 
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15-16  år. Det  skulle ha  varit någon som berättade för honom vad som 

var viktigt." Enligt föräldrarna  har  ingen sjukgymnast vänt sig till sonen 

direkt.  Far:  "Det är ingen som någonsin som gjort det. Det  har man  

saknat. Det var bara när han var liten som det var så." 

Enligt  Alinder, Johansson och Samuelsson  (1985)  är  den  allmänna 

uppfattningen  bland  bamhabiliteringsgymnaster att sjukgymnastik är 

viktigt när barnen är  små men  i högre ålder  har  sjukgymnastik liten  

funktionell  betydelse. I  en studie  i  Storbritannien hade  bara  33  %  av  unga 

vuxna  med  rörelsehinder  regelbunden kontakt med  sjukgymnast. För-

fattarna  (Thomas,  Bax, och  Smyth,  1989)  fann att dessa unga vuxna  hade 

brist på  kunskaper  om  kroppsfunktioner och nyttan  av regelbunden  

träning och  diet. De var  inte  heller  motiverade att bibehålla  sin  fysiska 

förmåga. Författarna betonar betydelsen  av  samarbete mellan ungdomar, 

föräldrar, lärare och habiliteringspersonal för att stimulera ungdomarna 

till  regelbunden fysisk  träning och att därigenom öka sitt fysiska obe-

roende. Deras förhoppningar är att  man  i framtiden försöker motivera och 

uppmuntra  de  unga vuxna till att ta  ansvar  för  den  egna träningen.  

11.3.1  Synen på barnen och barnens syn på sig själva 

Varför  det kan  vara svårt för ungdomar  med  funktionshinder att bli 

självständiga  kan enligt  Söder  (1989) bero på  att  det  firms  en  utbredd myt  

om den  eviga barndomen  som  tilldelar människan  med  funktionshinder 

samma  behov av  beskydd  som barn. De  överbeskyddande attityder från 

omgivningen  som  ungdomar möts  av, kan ha  grundlagts redan i tidiga 

barnaår genom direkta kroppsupplevelser, upplevelser  av  kroppsliga 

begränsningar och bristande kroppslig bekräftelse. Detta  kan  hindra  en  

utveckling  av en positiv  självbild och försvåra ett  autonomt  vuxenliv. 
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Söder  (1989)  anser att det krävs mer forskning om hur upplevelser i tidig 

barndom hos  barn  med funktionshinder påverkar övergången till 

vuxenlivet. 

I  Karin  Paulsson's intervjuer  (1995) med  vuxna neurosedynskadade fanns  

det  ett nära samband mellan  fysisk  träning och självkänsla. Föräldrarnas 

och personalens  ambitioner  att genom träning hjälpa barnen till ett  ur  

deras synvinkel bättre  liv,  uppfattades  av  barnen  som  något  negativt.  

Barnens  tolkning blev  att  det  bara är  den som  presterar något  som  är värd 

att älska. Paulsson  (1995) skriver  att  hon  i sina intervjuer genomgående 

såg  hur  barnen  under  hela  sin  uppväxt, medvetet  eller  omedvetet, be-

handlades  som objekt.  Hon  urskiljde  tre  olika  kategorier. Den  första  var  

objektifieringen genom yrkesrollen, d.v.s.  hur  habiliteringsarbetet 

objelctifierar människor genom att bara  se en del av en person  t.ex. bara  

den  skadade kroppsdelen  eller den  skadade  kroppen. Den  andra kate-

gorin: objektifiering  som  uttryck för vanmakt är t.ex. när föräldrar och  

personal  omvandlar  barn  till  objekt  för att skydda  sig  själva från känslor  

av  maktlöshet.  Den tredje  kategorin, objektifiering genom  normalitets-

strävanden, innebär att när omgivningen strävar  efter  s.k.  normalitet, kan  

detta leda till att vissa företeelser bara  ses  utifrån ett sociokulturellt  eller  

medicinskt  perspektiv  och inte utifrån  barnets perspektiv.  Därför blir  

barnet  ett  objekt  för andras  ambitioner  och därigenom fråntas  de sin egen 

identitet.  Förklaringen till varför  det  forskas och skrivs  så  mycket  om  

"early  intervention"  inom  habiliteringen  och, inte minst, sjukgymnas-

ternas starka  prioritering  och  satsning på behandling av små barn, kan  

vara ett uttryck för objektifiering genom yrkesroll. Sjukgymnasternas 

svaga intresse för habiliteringsbarnen i tonåren  kan  tolkas  som  

objektifiering  som  uttryck för sjukgymnasternas vanmakt. 
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Engelsrud  (1990)  visade i  sin  avhandling hur mötet mellan sjukgym-

nasten och barnet med rörelsehinder antingen kan skapa eller förhindra  en  

förståelse och bekräftelse av barnets kropp. Vissa sjukgymnaster i hennes 

studie mötte barnets kropp som ett föremål, som skall instrueras eller 

behandlas. Det blev aldrig ett verkligt möte mellan barnet och sjuk-

gymnasten. Andra sjukgymnaster mötte barnet och utnyttjade mötet till 

att skapa  en  gemensam utgångspunkt för rörelse -  en  ömsesidig  dialog  

och ett accepterande av barnets kropp. Engelsrud's beskrivning av mötet 

med barnet som ett föremål motsvarar det som Paulsson  (1995)  kallar för 

objektifiering genom yrkesroll  men  också objektifiering genom 

normalitetssträvanden. 

Engelsruds forskning  (1990)  bör beaktas i habiliteringsarbetet bl.a. med  

tanke  på Söders  (1989)  forskningsöversikt om handikappets sociala 

innebörd och betydelse för barnets utveckling av självbild och autonomt 

vuxenliv. Även Paulsson's forskning om vuxna neurosedynskadades 

erfarenheter av  habiliteringen  pekar på samma sak. Med det nära 

samarbete vi sjukgymnaster  har  med föräldrarna vid  starten  av barnets 

habilitering, kan vi vara  modeller  för föräldrarna och i bästa  fall  hjälpa  

dem  att  se  barnet som ett  barn  och inte som ett objekt. I sämsta  fall  riktas 

föräldrarnas uppmärksamhet mot barnets  "defekter"  och brister i kropps-

förmåga och därigenom styrs föräldrarna till att objektifiera barnet. 

Paulsson  (1995)  nämner också  sin  tidigare forskning på 1970-talet när det 

gäller sjukgymnasternas bristande intresse och bristande kunskaper om 

barnhjälpmedel. Enligt henne fanns det i slutet av 1970-talet ingen tid 

aysatt för banhjälpmedel i grundutbildningen av sjukgymnaster.  Min  

egen aktuella erfarenhet av sjukgymnasters intresse för hjälpmedel inom 

primärvården och vuxenhabiliteringen är, att det fortfarande råder  brist  på 

intresse,  men  också  brist  på förståelse för varför hjälpmedel är vilctiga för 
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människor med funktionshinder. Intresset för specifika sjukgymnastiska 

behandlingsmetoder är däremot stort.  En  djäry tolkning från  min  sida är 

att detta är ett uttryck för yrkesgruppen sjukgymnasters omedvetna, ofta 

förekommande objektifiering genom yrkesroll.  

11.3.2  Föräldramedverkan och föräldrastöd 

Några föräldrar till  barn  som ej själva var kapabla att ta ansvar för  den  

fysiska träningen instruerade och samarbetade med assistenter, lärare och 

annan  personal  när  de  ej fick hjälp av sjukgymnast.  Jane  Brodin och  

Marianne  Lindberg  (1990)  intervjuade föräldrar till  barn  med 

utvecklingsstörning och andra funktionshinder bl.a. i Norrbotten. Mer än 

hälften av föräldrarna upplevde bristfälligt stöd av  habiliteringen.  

Speciellt påtaglig var  bristen  på sjukgymnast- och logopedinsatser. 

Liksom i deras studie var många föräldrar i  min  undersökning kritiska till 

informationen och påverkansmöjligheterna när det gäller tekniska och 

ortopedtekniska hjälpmedel.  En  av föräldrarna uttalar sig på följande sätt:  

"Man  vet inte vad det existerar för hjälpmedel,  men  får  man  tillgång till 

att  se  utbudet kanske  man  som förälder kan peka ut vad mitt  barn  

behöver." Föräldrarnas beskrivning av hur  de  på olika sätt kämpat för sitt  

barns  utveckling ser för flertalet ut som  en  hinderbana. För varje utveck-

lingssteg hos barnet uppstod nya för föräldrarna oförutsedda  hinder  som 

måste övervinnas. 

Habiliteringsläkaren  har  varit tryggheten och kontinuiteten för föräldrarna 

i Norrbotten.  En  förklaring kan vara att läkaren i stort sett varit  en  och 

samma  person  för föräldrarna.  Rollen  som läkare skiljer sig också från 

övriga yrkesgruppers t.ex. sjukgymnasters och arbetsterapeuters, som 

arbetar i mera frekventa och mera vardagsnära kontakter med barnet och 
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familjen. I  Jim  Hinojosa's etnografiska studie  ( 1990)  av hur 

arbetsterapeuter och sjukgymnaster påverkar familjer med förskolebarn, 

beskrev några mödrar terapeuterna som vänner, förtrogna eller som 

familjemedlemmar. Mödrarna beskrev att terapeuten som  person  var 

viktigare än terapin. Hinojosa  (1990)  påpekar att  den  subtila skillnaden 

mellan att vara vän och vara vänlig är knepig. Professionalitet kräver att 

terapeuten ger ärlig och uppriktig  information  till föräldrarna, vilket kan 

vara svårt om terapeuten är alltför nära vän.  Om  terapeuten utvecklar  en  

vänskapsrelation med  modern  kan hon  fa  svårt att arbeta professionellt.  

En  professionell hållning innebär att terapeuten måste acceptera att 

relationen till patienten inte är jämlik och ömsesidig, bl.a. därför att  en  

professionell hjälpare måste vara medveten om sina egna behov och 

känslor och ge företräde åt familjens behov  (Holm, 1995).12 

En  annan förklaring kan vara att läkaren, genom sitt formbundna 

arbetssätt med planerade regelbundna besök på  en  mottagning oftast med 

båda föräldrarna närvarande,  har  lättare att arbeta professionellt. I 

Hinojosas studie  (1990)  beskrev några mödrar sjukgymnasterna och 

arbetsterapeuterna som familjemedlemmar med delat föräldraansvar.  Jag  

frågar mig då vilka konsekvenser detta kan  fa  för fäderna i familjen.  En  

av förklaringarna till föräldrarnas missnöje med sjukgymnastiken i 

distriktsverksamheten kan kanske vara, att det är svårare att arbeta 

professionellt på distrikt i  de  vardagsnära relationerna med familjen och 

ofta enbart med  modern.  Den  övervägande positiva inställningen till  

habiliteringen  på Gammeläng kan kanske bero på att båda föräldrarna 

deltog och att innehållet var planerat och strukturerat. På Gammeläng 

fanns också  en  informell mötesplats i föräldravåningen där föräldrarna 

hade möjlighet att diskutera och ventilera sina vardagsnära  problem  och  

12  Se  kapitel  2.3  Professionellt förhållningssätt 
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lösningar med andra föräldrar och med föräldravärdinnan. Tillsammans 

med föräldravärdinnan kunde föräldrarna  fa  hjälp med att formulera, 

strukturera och definiera sina behov för att därefter vända sig till lämplig 

yrkesgrupp. Föräldravärdinnan blev för många föräldrar  den  samlande  

gestalten  för föräldrastödet på Gammelängsskolan. 

I likhet med Brodin och Lindbergs studie  (1990)  och  Eva  Björck-

Åkesson och  Mats  Granlunds studie  (1993)  visade även mina intervjuer 

att  den  familjeinriktade  habiliteringen  fungerat dåligt. I Björck-Åkesson 

och Granlunds  (1993)  undersökning blev både föräldrar och teammed-

lemmar från mellersta och södra  Sverige  tillfrågade, hur föräldra-

medverkan fungerade i praktiken och hur det borde fungera  under  ideala 

förhållanden. Resultaten visade att både föräldrar och  habiliterings-

personal  uttryckte  en  önskan om större inflytande för familjerna när det 

gäller bedömning och insatser för barnet och familjen. Gapet mellan 

verkligheten och önskemålen hur det borde vara, anser författarna beror 

på att habiliteringspersonalen saknar kompetens för att arbeta med 

familj einriktad habilitering. För att  de  professionella skall kunna sam-

arbeta med familjen, bedöma familjens behov och resurser  samt  

informera familjen på ett  korrekt  sätt, krävs kunskaper i systemteori. Med 

detta menas att barnet ses som  en  deli  ett större familjesystem, där 

familjen påverkar barnen och barnen påverkar familjen.  Foster  och  

Phillips (1992)  anser att det systemteoretiska perspektivet kan hjälpa oss 

sjukgymnaster att bättre  se  våra egna mönster och professionella 

antaganden i ett sammanhang. Dessutom  har  detta perspektiv snarare  en  

betoning på kompetens och hälsa än på patologi och bristande funktion. 

Betoningen härrör från ett grundläggande teoretiskt antagande att verklig-

heten inte är  objektiv men subjektiv  och påverkas av vår egen tro och 

förväntningar. 
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11.4  Nyttan av sjukgymnastik 

Nästan alla föräldrar anser att sjukgymnastiken  har  påverkat barnets 

utveckling positivt  men  föräldrarnas uppfattningar skiljer sig åt. Ett  par  

fäder tror i motsats till mödrarna inom  en  och samma familj att  intensiv  

sjukgymnastik  skulle  kunna förbättra deras vuxna  barns  motorik.  En  av 

fäderna tror att förbättringen av barnets motorik uteblivit p.g.a för lite 

expertträning. Många av fäderna tycks  ha en  större tilltro till det meka-

niska arbetssättet, medan mödrarna tycks  ha en  större överblick för 

barnets fysiska och psykiska behov och därigenom  har  lärt sig att vara 

mera realistiska när det gäller barnets utvecklingsmöjligheter. För-

klaringen till denna skillnad mellan män och kvinnor kan enligt  Louise  

Wald8n  (1989)  vara att kvinnor från hemmet bär med sig kunskapen att 

över-blicka helheten i  mindre  grupper och avläsa olika familjemed-

lemmars behov, medan männen  formats  av sitt mera mekaniska synsätt i 

arbetet med att bygga och upprätthålla samhället. 

Föräldrar till ett av barnen med Vojtagymnastik berättar att barnets 

grovmotorik och fmmotorik förbättrades genom att sjukgymnastiken 

hämmade barnets primitiva reflexer. Sett ur ett objelctshistoriskt 

perspektiv (Engeström,  1987)  beskriver föräldrarna något som 

sjukgymnaster  under  mer än tre decennier trott på, nämligen att 

neuroterapiema kunde påverka barnets skadade delar av hjärnan bl.a. 

genom inhibering av primitiva reflexer och facilitering av normala 

rörelsemönster  (Figur 4).13  Föräldrar till ett av barnen förklarar på 

följande sätt:  Far: "Jag  tror att  man  påverkar på det viset att hon själv  

har  nytta av det.  Hon  kunde själv sitta och träna och öppna fingrarna 

och försöka ta i något." Mor:  "Man  försöker bryta reflexerna."  Far:  "Det  

13  Se  kapitel  4.1  Verksamhetsteori- objektshistorisk analys 
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är hopkopplat  det  där.  Samtidigt får  ju  kroppen  också träning när  man  

börjar göra saker." Föräldrarna i detta exempel  beskriver  hur  de  försökte 

stimulera  barnets  motoriska förmåga i  behandlingssituationen  - att öppna 

handen - till  en  funktionell  användbar färdighet.  Det  är  just  denna  kritik 

som de  neuroterapeutiska behandlingsmetoderna utsatts för - att  de  

normala motoriska rörelsesvaren i  behandlingen  inte gått att överföra till  

en  användbar  funktion  i vardagslivet. Bl.a.  Bradley  (1994)  framhåller att  

det  finns  en  dokumenterad otillfredsställelse och dokumenterat missnöje  

med  neuroterapeutiska  behandlingsmetoder, såsom  Bobath och Vojta, 

genom att  de har brister  i överföring till funktionella  aktiviteter. Den 

svenske neurofysiologen Fors  sberg  (1992)  pekar  på  att kunskapen  om  hur  

rörelser kontrolleras  har  utvecklats oerhört mycket  under de  senaste  10 

åren  och att reflexer inte längre spelar någon större  roll.  Därför är  det 

dags  att använda  den  nya kunskapen  om  rörelsekontroll till att utveckla 

nya terapeutiska principer. 

Föräldrar till två  bam  berättar  hur  de  genom  intensiv  funktionell  träning 

lärde barnen att bl.a. sitta,  gå  och cykla. I  Bower  och Mc Lellan's  (1992)  

fallstudier lärde  sig  barnen också specifika motoriska färdigheter  som  att 

sitta och  gå, efter perioder av intensiv  träning. Färdigheterna bibehölls  

om de kunde  införlivas i  barnets  vardagliga alctiviter.  Olney  och  Wright 

(1994)  konstaterar att  vi  sjukgymnaster  har  ling  till vetskapen  om vad 

som  verkligen är  den  optimala strategin för  barn med cerebral pares.  

Valet  av behandling  kräver att  vi kan  förutsäga effekterna  av just den 

behandlingen på  sikt.  De anser  att motoriska inlärningsprinciper  kan  

användas  som behandlingsstrategier  för att minska funktionella 

begränsningar. Trots att  det  finns  en  växande  litteratur om motorisk  

kontroll  anser de  att  vi  är långt ifrån att veta  vad som  är  effektivt.  



176 

De  flesta föräldrarna  anser  att sjukgymnastiken är viktig när  det  gäller att 

förhindra felställningar och  kontrakturer.  Olney  and Wright (1994)  

betonar också att  det  viktigaste  målet  i sjukgymnastiken för  barn med 

cerebral pares  från  barndom  till vuxenlivet är, att förebygga och förhindra 

felställningar och maximera  barnets grovmotorik.  

Föräldrarnas förklaringar till  effekten av  sjukgymnastiken  eller  

rörelseträningen stämmer ofta överens  med den  kunskap  som vi  

professionella besitter.  En av  mödrarna förklarar: "Vadjag  tror  är viktigt 

är kontrakturproftlaxen,  så  att inte musklerna blir för korta - att  du  tar 

ut rörelserna till  max. Skelettet  växer och musklerna måste  sä  att säga 

hänga  med. Om han  dä  är lite  spastisk  och  skelettet  växer  dä  blir  det  att  

han får kontrakturer."  Detta stämmer överens  med  Tardieu, Tardieu, 

Colbeau-Justin och Lespargot's  (1982)  kliniska  observationer  att  kon-

trakturer  utvecklas snabbt  under perioder  när benen växer fortare än 

musklerna. 

Fadern till ett annat  barn  säger  om effekten av  sjukgymnastik:  "En sak  är 

ganska  klar  - att tänja är bra.  Så  länge  det  finns förhoppning  om  att  det  

blir bättre  så  är  det  väl bra att göra  det. Skulle  inte  min hustru  jobbat  så  

mycket  som  hon  har gjort med vår son, hade han  varit ännu  mer  rörelse-

hindrad.  Man kan  inte  komma  ifiån   det." Enligt  Olney  och  Wright (1994)  

är  forskningen  ofullständig när  de  gäller stretchningens  effekt.  Vissa  

studier  pekar  på  kortvariga  effekter.  Föräldrarna  hade  också kommit fram 

till att töjningen måste  ske kontinuerligt resten av livet,  vilket även sonen 

insett.  "Vi har  pratat  om det  -  det  här  kommer du  nog att  få  dras  med  

hela  livet. Så han  vet själv  vad som  gäller." 
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Andra  effekter som  föräldrarna erfarit  av  sjukgymnastiken är psykiskt 

välbefinnande och kroppsmedvetenhet:  "Det  blir glädje i  det", "han  

påverkas psykiskt", "hon blir  sä  lycklig",  "han  blir  mer  medveten  om sin  

kropp att  han har  armar,  ben."  Många föräldrar  till  de  bam  som  är  hyper-

tona berättar hur  det  psykiska välbefmnadet uppträder i vattnet och  efter  

bassängträning. För  Magdalena  Hellstrand  (1982)  är vattnet ett  bra  

element  att slappna  av  i, att träna rörelser i och hitta känslan  av  att utföra  

dem.  Vattenmotståndet hjälper  till  att dämpa ofrivilliga rörelser och 

vattnets lyftkraft gör att barnen känner  sig  friare och deras rörelser 

underlättas.  Hellstrand,  som  studerat Halliwickmetodens psykologiska  

effekter anser  att denna simmetod  positivt  stimulerar utvecklingen  av 

barnets  "body  image",  d.v.s.  barnets  subjektiva upplevelse  av den  egna  

kroppen, vad kroppen  duger  till  och omgivningens uppfattning  om 

barnets  kropp.  Den  traditionella  habiliteringens  inriktning  på det som  inte 

fungerar  med kroppen  snarare motverkar än stimulerar  barnets  upplevelse  

av  att  kroppen  duger. Halliwickmetoden  kan  hjälpa  barnet  att uppleva att  

kroppen  duger och klarar  av en hel del  saker i vattnet, t.ex. att förflytta  

sig,  vilket  barnet  inte klarar  av på land.  

Kroppsupplevelse och kroppsmedvetenhet  som en aspekt av  rörelse-

träningens positiva  effekter  hittar  jag ingenting om  i  den  nyligen utkomna 

knappt 1000-sidiga boken  av  Suzan Campbell  (1994) om  sjukgymnastik 

för  barn. Den  uppges att vara  en  uttömmande referens för pediatrisk 

sjukgymnastik.  James Gordon  och  Claude  Ghez  (1992)  frågar däremot 

varför  "sensory  input"  uppmärksammats  så  lite.  De  menar att uppgifter i  

det  verkliga  livet  kräver  en  komplex  samordning av  många samverkande  

variabler med både  proprioceptiva och taktila "inputs". Komplexiteten i  

kroppens  motoriska kontroll  kunde enligt  dessa  kallas  för "body  image".  

Ett  av  målen  med habiliteringen borde  i många  fall  vara att  patienten  
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förbättrar  sin  motoriska kontroll genom att lära  sig  att upptäcka hur 

hans/hennes kropp fungerar.  Det  är detta  som  Hellstrand  (1982  ) utifrån 

ett psykologiskt  perspektiv  beskrivit i  sin studie av  Halliwicksimning.  

Det  är intressant att föräldrarna själva upptäckt hur rörelseträning 

påverkar  barnets  psykiska välbefinnande och att  psykologer  också 

intresserat  sig  för detta  område.  

Mina resultat visar att föräldrarna i Norrbotten erfarenhetsmässigt 

kommit fram till liknande insikter som  den  vetenskapliga och pro-

fessionella sakkunskapen. Enligt Håkan Törnebom  (1993)  kan lekmäns, i 

detta  fall  föräldrarnas, erfarenhet av samarbete med sjukgymnaster leda 

till att föräldrarna så småningom  far en  så  god  kännedom om sjuk-

gymnastyrket, att  man  kan hävda att föräldrarna kommit i besittning av  

en "outsiders  sjukgymnastparadigm".  

11.5  Föräldrarnas  vision  om hur sjukgymnastiken bör utformas 

För alla föräldrar är kontinuitet viktigt i sjukgymnastkontakten. Däremot  

har de  olika syn på  sin roll  i samarbetet med sjukgymnasten. Sett utifrån 

ett verksamhetsteoretiskt perspektiv är några mödrars  vision  att sjukgym-

nasten är subjektet och behandlar barnet. Dessa mödrar var ensamma 

ansvariga för barnets träning  (Figur 4).14  

Föräldrar till två  barn skulle ha  önskat  mer intensiv  krypträning i början 

genom att växla mellan uppehållande och  intensiv  träning.  Bower  och Mc 

Lellan  (1992)  fann i  sin studie  att  barn 2-12 år  gamla förbättrades 

motoriskt  under den  intensiva träningsperioden  men  förbättringen 

stannade upp när träningsintensiten minskade. Författarna  anser  att  

14  Se  kapitel  4.1  Verksamhetsteori - objektshistorisk analys 
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eftersom studien bara varade i  9  veckor är det svårt att uttala sig om 

långtidseffekter. Det är tydligt är att vissa funktioner kan bibehållas 

enbart genom regelbundna övningar. Båda dessa föräldrapar berättade att  

de  efter drygt  15  år ej fått förklarat vad som hände och hur det hände att 

barnet fick hjärnskadan.  Informationen  hade inte varit begriplig för dessa 

föräldrar. Ett rimligt krav från föräldrarna för att bättre kunna hantera  sin 

situation!  För att  man  enligt Antonovsky  (1991)  skall kunna leva och 

fungera på ett meningsfullt sätt, är det viktigt att  man  känner sig delaktig 

i  de  processer som skapar  ens  öde. I Larsson  's (1993)  intervjustudie med 

föräldrar och habiliteringspersonal i Malmö kunde föräldrarnas smärt-

samma historier kring  de  första mötena med sjukvården och  habili-

teringen  vara ett  hinder  för  en  framtida  god  samarbetsrelation. 

Föräldrar, där makarna delade på ansvaret för sjukgymnastiken, önskar 

kontinuerligt stöd av sjukgymnasten. Dessa föräldrar anser sig  ha  det 

huvudsakliga ansvaret,  men  sjukgymnasten måste finnas bakom hela 

tiden. Här ser föräldrarna sjukgymnasten som  en  handledare, som  de  kan 

anlita regelbundet  (Figur 5).15  Någon förälder går ännu lägre och ser 

sjukgymnasten som ett  instrument  för föräldrarna och beskriver att: 

"Sjukgymnasten är ett bra hjälpmedel för oss. Sjukgymnasten kan  se  att 

vi kanske behöver göra mer av det här eller av det där -  de  ser på ett 

annat sätt -  de  kan råda oss på ett bra sätt." - Samma förälder ser sig 

själv som ett subjekt. "Vi  har  ansvaret för att det blir gjort.  De  

(sjukgymnasterna) gör sitt jobb  men  det är vårt  barn  och vi måste  se  till 

att det blir gjort." - Denna förälder tror också att hon klarar av att ta 

ansvar och vara subjelct.16  "Ansvaret och kunskapen följs åt.  Man  inser 

själv att det är någonting som är bra. Alltså lär  man  sig det och  man  får  

15  Se  kapitel  4.1  Verksamhetsteori - objektshistorisk analys  
16  Se  kapitel  4.1  Verksamhetsteori - objektshistorisk analys 
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ansvaret hela tiden och det ökar." Vad denna förälder beskriver är att hon 

tar ansvar för  sin  livssituation och tror också att hon klarar av det.  Men  

deras sociala skyddsnät  har  varit  en  viktig  deli  denna utveckling: "Det är  

en  process  man  kommer  over,  som  man  arbetar sig igenom - det här med 

att acceptera att  man har  ett  barn  som är ovanligt."- "Det kanske  har  

påverkat litegrann att vi flyttade till våra hemtrakter - det var människor 

vi kände som vi kunde  ha  stöd och hjälp av - psykologisk uppbackning.  

Men  stödet och uppbackningen är jätteviktig." Det sociala nätverkets 

betydelse för familjens  mestring  betonas bl.a. av Tunali och  Power  

(1993).  

Föräldrar  till  två  barn ser specifik  sjukgymnastik  som mindre  viktig.  Det  

viktigaste är i stället att familjen fungerar och att sjukgymnasten fungerar  

med  familjen.  De  förespråkar egentligen  det  familjeinriktade  perspek-

tivet, som  föräldrar  till  ett  bam  beskriver  att "sjukgymnastiken skall vara 

utifrån  barnet  och familjeförhållandena. -  Man  måste ta hänsyn  till  

barnet,  familjen och sjukgymnasten.  Det  blir  en  enhet. Funkar inte 

enheten  faller den  ihop." För att sjukgymnasten skall kunna arbeta  med  

familj einriktad  habilitering  krävs att han/hon är insatt i hur  en  familj 

fungerar.  Enligt  Björck-Åkesson och  Granlund (1993)  behöver  både  

habiliteringspersonalen och familjerna  mer  kunskap  om systemteori.  

Personalen upplevde också svårigheter  med  att  på  samma gång  ha god 

kommunikation med  familjen och  de  övriga medlemmarna i 

habiliteringsteamet. 

Utöver  direkt  sjukgymnastisk  behandling ger  föräldrarna många förslag  

på  hur  sjukgymnastens  kompetens kan  användas i  habiliteringen:  bl.a. 

utbildning  av  föräldrarna, konsult i handikappidrott, marknadsförare i 

idrott, samarbetspartner  med  skolpersonal.  Olney  och  Wright (1994)  
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anser  att  det  är viktigt för sjukgymnasten att  var  involverad i  barnets 

fritidsaktiviteter, som ridning,  simning, skidåkning och segling. I  USA  

ingår sjukgymnastik  som en del av  skolbarnens  undervisning.  I  Sverige 

har  idrottslärare  hand  om  specialgymnastiken för barnen i skolan.  En av  

mödrama önskar  "kontinuitet  regelrätt sjukgymnast till gymnastiklärare 

och  assistent."  När  det  gäller sjukgymnastens  kompetens  önskar för-

äldrarna att sjukgymnasten  har  kunskap  om  familjer, kunskaper i  

psykologi  och pedagogik.  Bailey  Jr, Simeonsson,  Yoder  och  Huntington  

(1990)  undersökte vilken utbildning habiliteringspersonal, bl.a. sjuk-

gymnaster, fick i  USA.  Resultaten  visade att genomsnittsstudenten bara 

fick  en  liten mängd  information  och  praktik av relevans  fir  arbete  med 

barn  och familjer.  Det  mesta  var  dessutom teoretiskt.  Jag tror  att  situa-

tionen  är närmast likadan i  Sverige  när  det  gäller grundutbildningarna. 

Björck-Åkesson och  Granlund (1993)  fann också i  sin studie  i  Sverige  att 

habiliteringspersonalen saknade  kompetens  att arbeta  med  familj einriktad  

habilitering. 

11.6  Föräldrarnas  vision  om framtidens habilitering 

Föräldrarna  har visioner om  hela habiliteringsverksamheten och önskar 

bättre samarbete  både  inom  teamet  och bättre samarbete  med teamet. En 

av de  intervjuade mödrarna påtalar  de  bristande kunskaperna  om  

funktionshinder  på  barnavårdscentral (BVC).  Hon  betonar vikten  av  

bättre  information  och samarbete  med  BVC från  habiliteringens  sida. Att  

problem  firms  vid  upptäckt  av  funktionshinder och i  det  fortsatta stödet 

till familjen visar Jansson, Risberg och Sanner  (1996).  Många föräldrar 

kritiserade  den  bristande  kommunikationen  mellan  habiliteringen  och 

BVC i denna enkätstudie från  Värmland.  
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Föräldrarna ser sig själva som  en  viktig resurs för habiliteringspersonalen 

och för andra föräldrar. Framför allt  har de  önskemål om bättre  informa-

tion  om  all  kunskap som finns tillgänglig i samhället, vilken kan vara av 

värde för deras  barn. Jag  instämmer med Crais  (1991)  att det  nu  är dags 

för oss professionella att tänka om och att förändra vårt arbetssätt så att vi 

även i det praktiska arbetet ser föräldrarna som  den  viktigaste resursen i 

habiliteringsarbetet.  Den  kompetens föräldrarna skaffat sig  under  årens 

lopp är viktig att ta vara på. 

Doroyhy  Lipsky  (1985), som  är forskare och förälder till ett  barn med  

funktionshinder, kritiserar habiliteringspersonal för att  ha en negativ syn 

på  föräldrar.  De tror  att föräldrar är alltför emotionella och okunniga för 

att kunna medverka i  en  beslutsprocess  om barnets habilitering.  Dess-

utom publiceras  rapporter om  hur  äktenskap löses upp och att syskon 

påverkas  negativt  i  en  familj  med  funktionshinder.  Om  föräldrar och 

professionella skall kunna samverka i ett  team  krävs  en  korrigering  av  

denna ofta orealistiska och negativa  bild om  föräldrars  stress  och  
"coping".  De  professionella tenderar ofta att beskriva familjer i stereo-

typa  termer som  t.ex.  depression,  skuld, förnekelse,  som  fokuserar enbart  

på  negativa emotionella  aspekter.  Alldeles för liten uppmärksamhet  har  

riktats mot familjer  som  visar  "resilience,"  d.v.s. förmåga att hantera  sin  

livssituation. När familjemedlemmar ifrågasätter träningsprogram tolkas 

detta ofta  av de  professionella  som  uppgivenhet  eller som  tecken  på  

psykologiska  konflikter, som  förnekelse  av  verkligheten, undanträngande  

av  ångest  eller en  avvikande  coping-mekanism. När  de  professionella 

inser  det  allmänna missbruket  av  psykologiska  teorier  och  hur  dessa  har  

vidgat gapet mellan  dem  och föräldrarna,  då  är  det  möjligt för  dem  att 

inrikta  sig på  att stärka familjens färdigheter. När  de  professionella börjar 

behandla föräldrar  som  riktiga teammedlemmar,  då kan  föräldrarna  se de  
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professionella  som en  källa till stöd.  Lipsky  (1985)  sammanfattar  sin  

ståndpunkt  med  att lösningen inte är att bibehålla  den  psykologiska  

myten. Det  behövs  en bred  kursförändring  på lokal  och nationell nivå.  

Hon  anser  att  forskningslitteraturen har  fyra begränsningar:  

1) Forskningen om  familjens  stress lider av  allvarliga metodologiska  

brister. 2)  Flertalet  studier var  genomförda  med normalisering som  

riktmärke.  3)  Studierna  hade fokus på  psykologiska  faktorer  och  på  

professionella insatser.  4) Forskningen  tittar sällan  på aspekter som  

reducerar  stress  och  stärker  konstruktiv  "coping."  

Även Tunali och  Power  (1993)  föreslår att forskningsperspektivet på 

familjer med  barn  med handikapp bör utgå från familjens kompetens och 

ej från dess patologi.  De  anser också att terapeuterna bör hjälpa familjen 

att  se sin  styrka och sina unika resurser, möta  de  individuella behoven 

och komplettera familjens egen "copingstruktur," utan att döma vad som 

är rätt eller fel.  De  är kritiska till att forskning om familjer med  barn  med 

handikapp skett med enbart mor som  informant  och hävdar att andra 

familjemedlemmar också bör ffa komma till tals. Dessutom anser Tunali 

och  Power  (1993)  att detta mångfasetterade forskningsområde bör under-

sökas kvalitativt och explorativt.  

11.6.1  Hur skall föräldrarnas kompetens tas tillvara? 

Det krävs enligt  min  mening  en  kompletterande utbildning av profes-

sionell  personal.  Ett sätt kunde vara att starta utbildningsgrupper för 

föräldrar och anhöriga. Många föräldrar är professionellt utbildade och  

har  erfarenheter som kunde tillföra något nytt i utbildningar inom vård, 

barnomsorg och skola.  De har  ibland även annan kompetens än  den  som 

gäller det funktionshincirade barnet eller  den  unge vuxne. Föräldrarnas 
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erfarenhetet kan bli  en  ovärderlig kunskap för landstinget i Norrbotten 

om det är villigt att utveckla  en  välfungerande habilitering. 

Jansson  (1995)  avråder planering av verksamhet med färdiga service-

modeller.  Habiliteringen  skall utgå från det vida kontext i vilka familjer 

fungerar och behov uppstår. Som pedagog ser  jag  likheter med  problem-

baserad inlärning (PBI; Hammarlund-Udenaes och  Koch,  (1993).  PBI, 

grundar sig på  en  humanistisk människosyn, som förutsätter att män-

niskan är ett subjekt med egen förmåga och vilja att söka efter kunskap. 

Planeringen av undervisningen utgår från studenternas egna erfarenheter 

och utvecklas tillsammans med  dem.  PBI kunde vara  en  användbar 

modell för  habiliteringen  och  skulle  kunna ge utrymme åt  den  flexibilitet 

som krävs, om insatserna skall utgå från föräldrarnas behov. Flexibilitet 

ger utrymme och skapar möjligheter till ett lärande - ett givande och 

tagande mellan  personal  och föräldrar. Larsson  (1993)  föreslår att mötena 

vid individuell habiliteringsplanering utformas som  en  inlärningssituation 

då både  personal  och föräldrar lär av varandra.  

11.6.2  Hur bör sjukgymnasten fungera? 

Enligt Sanner  (1992a)  är det viktigt att arbeta med handikappidentitet, 

självständig förflyttning, lämpliga idrottsaktiviteter och  social  framtids-

planering för ungdomar från  18  år och uppåt. Därför är kuratorn och 

arbetsterapeuten viktiga stödpersoner. Sanner  (1992a)  nämner inte sjuk-

gymnasten överhuvudtaget i detta sammanhang. Åkerström  (1992)  

skriver däremot att sjukgymnastens  roll  idag är betydligt vidare än direkt 

behandling. Hon/han medverkar vid bedömningar, är konsult och hand-

leder föräldrar och annan  personal. Jag  instämmer med Åkerström  (1992)  

att sjukgymnasten  har  förklaringskompetensen, d.v.s. förmågan att analy- 
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sera  kropp och rörelse, medan föräldrar och  personal  ges handlings-

kompetens genom handledning. 

Sjukgymnasten  kan  inte bara analysera kropp och rörelse utan  har  också 

kunskaper  om  kroppsupplevelse och hur kroppsupplevelsen påverkar  

identitet  och självkänsla. Detta arbete måste påbörjas tidigt i mötet  med  

föräldrarna och  barnet  för att stödja föräldrarna att bli trygga i  sin  föräl-

drakompetens (Jansson,  1995).  När sjukgymnasten i spädbarnsåldern 

visar hur  barnet kan  hållas och bäras, för att undvika utlösning  av  pato-

logiska reflexer och därigenom underlätta  barnets  möjligheter  till  kontakt 

med  föräldrarna, blir sjukgymnasten  en  modell för föräldrarna  

(Lagerheim,  1992).  Därefter fortsätter sjukgymnasten att vara modell i  

den  kroppsliga  kontakten, kommunikationen med barnet  bl.a. i trots-

åldern, i skolkontakterna och  under  tonårstiden  då  föräldrarna  ges  stöd att 

påverka tonåringen att ta  ansvar  för  den  dagliga kroppsliga träningen.  Det  

föräldrarna lärt  sig om  kroppslig träning övertas  successivt av den  unga 

vuxna  personen  själv  eller av personal  och  assistenter  för  de  ungdomar  

som  själva  ej kan  ta över  ansvaret  för skötseln  av sin  kropp.  Thomas,  Bax 

och  Smyth  (1989)  visade i  sin studie  att  fa  ungdomar  var  motiverade att 

själva bibehålla  sin  fysiska förmåga  med  sjukgymnastik och annan 

träning.  Lagerheim  (1992)  betonar också vikten  av  extra  habiliterings-

hjälp i ungdomarnas frigörelseprocess,  som  ofta  tar  längre  tid  i anspråk 

än för ungdomar utan funktionshinder.  Thomas,  Bax och  Smyth  (1989)  

föreslår  en  hälsoutbildning för ungdomarna  om  funktionshindret och dess 

fysiska  konsekvenser  i framtiden. 

Många föräldrar i denna studie beskriver sina svårigheter med att moti-

vera sitt  barn  till fysisk träning.  De  efterlyser också mera stöd från 

sjukgymnasterna  under  början av barnets tonårstid. Eftersom sjukgym- 
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nasterna lyste med  sin  frånvaro försökte föräldrarna stötta och motivera 

sitt  barn  på egen  hand.  Pappa till  en  av sönerna uttrycker sina svårigheter 

så här:  "Man  måste få respons från barnet, annars blir det jobbigt i 

längden.  Till slut  ger  man  upp när det alltid är motstånd. Det är san-

ningen.  Man  orkar inte. - Det  skulle  vara viktigt för sjukgymnaster att få  

dem  att vilja träna.  Jag  vet inte hur det skall gå till -  men man  måste 

tänka åt det hållet."  

Om  sjukgymnasten verkligen skall ta sitt professionella ansvar för 

barnets och familjens utveckling, anser  jag  att det krävs  en  långsiktig 

målsättning och förståelse för  den  inlärningsprocess familjen, omgiv-

ningen, barnet och sjukgymnasten är inbegripna i. Planeringen måste ske 

utifrån varje familjs individuella behov. Sjukgymnasten medverkar i 

bedömning, behandling, handledning, undervisning av föräldrar och  

personal  och så småningom även barnet, om kroppens funktion och dess 

kompensationsmöjligheter. Sjukgymnasten måste vara medveten om att 

hon är modell i  en  lärprocess.17  Hennes  uppgift är att hjälpa föräldrarna 

att i  sin  tur att vara  modeller  med sikte på att barnet så småningom själv 

tar ett livslångt ansvar för  sin  kropp och hälsa och skaffar sig förmåga till 

kompensation för nedsatt eller förlorad funktion. För att denna  vision  

skall vara möjlig, krävs att sjukgymnaststuderande redan i  sin  grund-

utbildning ges möjlighet att utveckla  sin  kroppslighet så att kroppen 

upplevs som ett subjekt och inte som ett objekt.  

11.7  Metoddiskussion  

Min  aysikt med dessa intervjuer var att beskriva och synliggöra föräld-

rarnas upplevelser och erfarenheter av  sin  medverkan i barnets sjukgym- 

17  Se  kapitel  9.4  Sammanfattning - föräldravision om sjukgynmastik 
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nastiska träning. I  min  tidigare enkätundersökning (Ekenberg,  1990) var  

föräldrarna bl.a. missnöjda  med  stödet och uppföljningen  av  sjukgym-

nastens  instruktion. Eftersom jag  konstruerat frågorna i enkäten, styrde  

jag  föräldrarnas  svar  och  kunde  därigenom inte  fa svar på  föräldrarnas 

förklaringar till  vad det  bristande stödet  kunde bero på. Den  kvalitativa  

forskningsansatsen  är att försöka förstå världen utifrån subjektens, i detta  

fall  föräldrarnas,  horisont.  Därför valde  jag  att göra kvalitativa intervjuer.  

Vid konstruktionen av  intervjuguiden utgick  jag  från verksamhetsteorin  

med fokus på  sjukgymnastverksamheten.  Men  för föräldrarna ingick 

sjukgymnastiken  som en  deli  familjens totala livssituation. Att enbart 

använda verksamhetsteorin  som  utgångspunkt för  tolkningen skulle ha  

inneburit att  en stor del av  intervjumaterialet  ej  kunnat användas i  min  

analys.  Min ambition var  att genom samtal lära  mig av  föräldrarnas 

erfarenheter.  Jag  instämmer  med  Saetersdal  (1993)  att forskarens  egen  

fackliga och ideologiska bakgrund  kommer  till uttryck i  forsknings-

design, metodisk  infallsvinkel och  tolkning av data.  Mitt  val av kvalitativ 

forskningsansats  skedde utifrån antagandet att  kvalitativ  metod bättre än  

kvantitativ skulle  synliggöra föräldrarnas  unika  erfarenheter och kun-

skaper. Historiskt sett  har enligt Mike Oliver (1993) både den  positi-

vistiska och  den  kvalitativa handikappforskningen misslyckats  med  att 

bidra till  en  förbättring  av livskvalitet  och samhällsservice för  personer 

med  funktionshinder.  Colin Barnes  (1992)  däremot är  mindre negativ  och  

anser  att kvalitativa  forskningsmetoder kan  vara lämpliga att använda,  

om  forskaren  har integritet  och vågar utmana  de institutioner som  kon-

trollerar  produktionen av  handikappforskning.  Hon  anser  också att  de 

som forskar om  funktionshinder nödvändigtvis inte behöver leva  med  

funktionshinder,  men det  är väsentligt att  de har en regelbunden kontakt  

för att ernå  en  omfattande förståelse  av  innebörden  med  att leva  med  

funktionshinder. 
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Frågan  vad som  är giltig  (valid)  kunskap innefattar  den  filosofiska frågan  

om vad  sanning är. Inom filosofm  kan tre  klassiska kännetecken för 

sanning urskiljas nämligen:  1)  correspondence criterion  d.v.s.  om  kun-

skapen stämmer överens  med den  objektiva världen,  2)  coherence 

criterion  d.v.s.  om  kunskapen stämmer överens  med den  inre logiken i ett 

påstående,  3)  pragmatic criterion  d.v.s. kunskapens praktiska  

konsekvenser.  För  mig  är kunskapens praktiska  konsekvenser det  cent-

rala, där sjukgymnastik representerar  en form av  skicklighet förvärvad 

genom praxis mot bakgrunden  av  vetenskapliga föreställningar.  Den  

syftar till att hjälpa människor  med  kroppsliga  problem  att åstadkomma 

någonting i  den  konkreta verkligheten,  som ligger  bortom alla  teorier. Jag  

instämmer  med José  Ramirez  (1995)  att  "om en teori  icke är förutsägbar,  

då  är  teorier om  framtiden icke möjliga. Däremot  kan det  fmnas  hand-

lingsteorier om  hur  vi kan  underlätta vägen mot framtiden"  (sid 8). Min  

aysikt  med  denna  studie har  inte varit att i första  hand  ta fram  sann  

kunskap. Syftet  har  varit att försöka  få en  bättre förståelse för föräld-

rarnas  situation. Jag har  velat undersöka  hur  föräldrarna utvecklat  sin 

kompetens  genom sina erfarenheter  av  habilitering/sjukymnastik och  visa  

hur  denna  kompetens skulle  kunna bidra till kompetensutveckling i  

habiliteringen.  

Bearbetningen och tolkningen av föräldrarnas berättelser var både 

känslomässigt och tidsmässigt krävande. Arbetet med denna uppsats  har  

pågått i  en  rörelse och växelverkan mellan kroppsligt och  kognitivt  

arbete, mellan egen närvaro i  min  kropp och teoretisering. Enligt 

Engelsrud's forskning  (1995)  tycks det vara nödvändigt att kroppen lär 

sig att ta fram  information  om sig själv och lär sig att skilja mellan  behag  

och obehag. För att bli mer levande i  sin  kropp behövs både närvaro och 

abstraktion till egna tillstånd och processer. Med andra ord: att göra 
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erfarenhet till kunskap är  en  krävande process.  Jag  instämmer med  Bo  

Göransson, som i  en  intervju i Svenska Dagbladet (Lagercrantz,  1995)  

anser att kunskap utvecklas genom ett växlande mellan distans och 

känsla, mellan att stå utanför och vara inne i det  man  gör. I likhet med 

mig  har  även föräldrarna gått igenom  en  process i sitt arbete med bl.a. 

sjukgymnastiken och växlat mellan att göra och att vara, mellan att stå 

utanför och vara inne i processen. Att sjukgymnastiken av föräldrarna 

tillmäts så stor betydelse, kan kanske delvis förklaras av att  de  i 

sjukgymnastiken gör något  konkret.  Några föräldrar beskriver hur positivt 

det var att hjälpa barnet aktivt med sjukgymnastiken.18  

11.8  Sammanfattande diskussion/analys 

Syftet  med  denna  studie var  att synliggöra föräldrarnas erfarenheter och  

kompetens  i  habiliteringen med fokus på  sjukgymnastiken.  Det  mönster  

som  framträder  tyder på  att hindren  firms  i sjukvårdens, habliteringens 

och skolans bristande tilltro till föräldrarna iakttagelser  om barnets brister 

eller  förmågor. Några föräldrar fick i  de  första kontakterna  med  sjuk-

vården kämpa för att  få  sina misstankar  om barnets  skada bekräftade.19  

Föräldrarnas inledande  kontakter med habiliteringen på  Gammelängs-

skolan upplevdes  positivt  och tryggt.  Den  fortsatta  habiliterings-

kontakten med  distriktsteamen beskrivs i  mindre  positiva  termer. Bristen 

på  tilltro till föräldrarnas kunskaper  om  hur  barnet  fungerar,  kom  till 

uttryck  på tre  olika sätt i föräldrarnas  kontakter med  skolan och  med  

försäkringskassan:  1) barnets resurser  nedtonades,  2) barnets  handikapp 

överbetonades,  3) barnets  handikapp osynliggjordes. Förklaringen till 

föräldrarnas besvikelse  på det  fortsatta stödet  kan kanske bero på,  att  de 

18  Se  kapitel  7.1.2  Vojtaträningen ett sätt att aktivt hjälpa barnet.  
19  Se  kapitel  5.3 Diagnosen en  lättnad eller chock 
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gradvis frigör sig från det känslomässiga beroendet av det professionella 

stödsystemet. Enligt Jansson  (1995)  medför detta att föräldrarna mer 

ifrågasätter insatserna från  de  professionella och mer hävdar  sin  egen syn 

på barnets behov.  En  sådan utveckling är eftersträvansvärd i ett 

familj ecentrerat perspektiv.20  Föräldrarnas berättelser visar att  de  ej fatt 

stöd i  en  sådan utveckling vare sig från distriktsteamen, skolan eller 

försäkringskassan.  Mats  Granlund (Personlig kommunikation  96 10 30)  

anser att om ett  team  skall kunna samverka, krävs det att  de  olika  team-

medlemmarna  har  ett gemensamt mål. Ett gemensamt mål kan ett  team 

ha  vid träning av funktionella förmågor.  Men de  olika yrkesgrupperna är 

utbildade till experter i olika funktionsnedsättningar, med inriktning på 

att förändra eller utveckla barnets funktionsnedsättningar inom sitt 

specialområde. Detta skapar svårigheter att enas om  en  gemensam 

målsättning och hindrar inte bara samarbetet mellan  de  olika 

"experterna." Det förstärker och förlänger också beroendet föräldrarna 

hade till experterna i samband med att barnets skada diagnosticerades.21  

Föräldrarna var i allmänhet nöjda med  starten  av sjukgymnastiken. För  

15  av barnen deltog båda föräldrarna aktivt i sjukgymnastiken. Stödet och 

kontinuiteten från distriktssjukgymnasterna upplevde föräldrarna som 

otillräckligt, utom i ett distrikt, och utvecklade därför olika strategier för 

att lösa bristerna. Sjukgymnastiken eller kontakt med sjukgymnast anser 

alla föräldrar är till nytta för barnet och familjen. Nyttan är  under  barnets 

första år i  form  av förbättring av  den  motoriska förmågan. När barnet blir 

äldre förhindrar sjukgymnastiken utveckling av felställningar, ökar 

kroppsmedvetenhet och kroppsligt välbefmnande. I föräldrarnas  vision  

blir det påtagligt att när ansvaret för sjukgymnastiken enbart ligger på  

20  Se kapitel 2.2.2 Familjeinrilctad habilitering 
21  Se kapitel 2.2.2 Familjeinrilctad habilitering 
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modern  önskar hon mer sjukgymnastik av sjukgymnast. När båda 

föräldrarna  har  ansvaret önskar föräldrarna stöd i  form  av handledning. 

Forskning om  faderns medverkan i  barnets  träning  har  varit svår att  firma. 

De studier jag  funnit  om  föräldramedverkan handlar  om  hur  mödrar 

tränar sina  barn  (Hinojosa,  1990;  Gajdosik och  Campbell,  1991) eller  

allmänt  om  föräldramedverkan  (Ross  och Thomson,  1993)  där  det  är 
oklart  om  fäderna överhuvudtaget  var  delaktiga i träningen. Webster-
Stratton  (1985)  fann i  sin studie om  föräldraträning  av  beteendestörda  

barn,  att när fäder  eller  styvfader medverkade i träningen, förbättrades 

mödrarnas beteende mot  barnet  och  barnets eget  beteende utvecklades  

positivt.  Förbättringen kvarstod  vid  uppföljning ett  år  senare.  Jag anser  

att fädernas aktiva  roll  inte  kan  överskattas. I  Norrbotten  tvingades  vi  

p.g.a.  brist på  sjukgymnaster att redan  på  1970-talet involvera båda 

föräldrarna i  den  sjukgymnastiska träningen.  Den  erfarenhet  vi  fatt är 

viktig att dokumentera  både ur  ett nationellt och  ur  ett internationellt  

perspektiv,  speciellt  nu då den  familjecentrerade  habiliteringen  håller  på  

att utvecklas i bl.a.  USA.  Familjecentreringen kräver minst två föräldrar  

som  talesmän för att barnens komplexa  behov  skall kunna tillgodoses och 

passa  in  i vårt samhällssystem.  

Diskussionen  om föräldrarnas val av sjukgymnastisk behandlingsform  

har  gått i olika vågor och diskuterats i professionella kretsar av sjukgym-

naster och barnläkare och i föräldragrupper. I dagarna  har  diskussionen 

återupptagits i  TV  och press. Regissören  Lars  Mullback, själv med CP-

skada, går till hårt angrepp mot svenska barnläkare och sjukgymnaster i 

Dagens Nyheter  (1996-11-10). Han  skriver att "svenska barnläkare och 

svenska barnsjukgymnaster kan inte och vill inte behandla CP-skadade  

barn.  Istället spänner  de fast  barnen och passiviserar  dem  på allehanda 
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sätt, tills  de helt enkelt faller bort  och i många  fall  dör"  (sid A4).  I denna 

debattartikel  beskriver Lars  Mullback  Petömetoden,  som han  själv 

provat.  Han har  även filmat  en  fyraårig flicka  med  CP-skada,  som  lärde  

sig gå med  rollator  efter  några månaders träning i  Ungern.  Petömetoden  

eller  "conductive education"  utarbetades redan strax  efter  andra världs-

kriget  av  ungerske läkaren  Andreas  Petö.  Den kan  beskrivas  som en form 

av  sammanhållen träning och utbildning  av barn med  rörelsehinder 

(Bleck,1987).  Mullback  (1996) beskriver  hur  ett  par  läkare  ej  velat  se de  

framsteg ett  par barn gjort med  hjälp  av  Petömetoden.  Jag  tycker att  vi  

sjukgymnaster måste ta detta angrepp  på  mycket  stort  allvar.  Vi  måste 

ställa oss frågan varför sådana här misstroenden  kan  uppstå mot  den  

etablerade habiliteringsverksamheten. Förklaringen  kan delvis  förstås 

mot bakgrund  av den  objektshistoriska analysen.22  Jag tror  att  vi  inom 

sjukvården fortfarande  har  kvar tankemönster,  eller  önskningar  om  att 

kunna bota  barnets  skada.  Kan vi  inte  det så kan vi  gripas  av  vanmakts-

känslor och  som enligt  Lagerheim  (1988) kan  medföra att  vi  söker  efter 

"metoder" som  inte bara lovar bättring  men  också  bot.  När  jag  lärde  mig  

Vojtametoden trodde  jag  från början att  jag  äntligen funnit  en  metod,  som 

kunde  göra barnen friska.  Det var  svårt att  komma  till insikt  om  att  jag  

inte  kunde  bota. Att  det var  vanmakt  jag  brottades  med  förstod  jag  inte  då  

utan först när  min egen  dotter  blev  sjuk. Att  det  bildas sjukgymnast-

grupperingar och föräldragrupperingar  som ensidigt  förespråkar t.ex. 

Vojtabehandling  anser jag  vara uttryck för vanmaktskänslor  hos  båda 

grupperna.  På  något  vis står  detta för  en  objelctifiering23  av barnet, som  

Paulsson  (1995)  beskrivit.  Jag  vill därmed inte säga att Vojtabehandling 

är fel.  Jag  menar istället att  barnet  och familjen skall  få all  tänkbar hjälp 

och allt stöd,  men  att  det  måste utformas  efter  varje familjs  behov  och  

22  Se  kapitel  4.1  Verksamhetsteori - objektshistorisk analys  
23  Se  kapitel  11.3  Synen på barnet och barnens syn på sig själva 
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förutsättningar. Framförallt måste  vi  sjukgymnaster göra upp  med  våra 

egna vanmaktskänslor.  Om vi  tar  del av forskning  och själva utvärderar  

ny  kunskap,  då  är risken  mindre  att  vi  okritiskt anammar varje  ny  metod  

som  dyker upp. Idag finns  det  risk att Petömetoden blir  det  nya  halmstrået  

och att  det  uppstår grupperingar för  eller  emot Petö. För att undvika att 

återigen hamna i  en  ofruktsam  polemik,  är  det  viktigt att  aktivt  lyssna  på 

vad  föräldrarna och  Lars  Mullback  vill säga oss.  Om det  är  det så  att 

många människor säger  sig ha  blivit förbättrade  av en  viss behandlings-

metod,  så  måste  vi tro på  detta, tills  vi med studier  och uppföljningar  har  

ldarlagt  om det  faktiskt är  så  och varför. Att barnläkare är skeptiska till 

alla nya  universalmetoder vi  sjukgymnaster  har  anammat  har jag  för-

ståelse för.  Vi  sjukgymnaster  har under  flera  decennier  okritiskt bekänt 

oss till att vara Bobathgymnaster  eller  Vojtagymnaster och  nu kanske vi  

också blir Petögymnaster. När  det  gäller Vojta- och Bobathgymnastik, 

trodde  man  från början att hjärnskadan i  sig kunde  påverkas, medan 

Petömetoden är  en  pedagogisk metod och  en form av systematisk  

funktionell  inläming.  Som  Olney  och  Wright (1994)  konstaterar  kan  

motoriska inlärningsprinciper användas  som behandlingsstrategier  för att 

minska funktionella begränsningar  eftersom vi  sjukgymnaster ännu inte  

har  kunskap  om  vilken  strategi som  är  optimal  för  barn med Cerebral 

Pares. 

David  Scrutton  (1984)  uppmanade redan för drygt  20  år  sedan  

sjukgymnasten att tänka igenom om behandlingen kan antas vara till 

nytta för barnet, innan beslut om behandling eller behandlingsform tas.  

Han  betonade också vikten av att diskutera med föräldrarna om  all den  

tid som behandlingen beräknas ta i anspråk verkligen är till nytta och 

värd det "pris" som föräldrarna och barnet betalar. 
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Anne-Margrethe  Brandt,  (1989) med egen  föräldraerfarenhet, framhåller 

att  de  professionella bör reflektera över  sin relation  till  föräldrarna,  sin 

egen  människosyn och vilka  konsekvenser den har  för samarbetet  med  

föräldrarna.  Om  föräldrarna vill  ha råd  och vägledning för att hjälpa  

barnet  att utvecklas inom olika områden och  om de  vill  få  hjälp  med  att 

uppleva  barnet som en  värdefull människa,  då  behövs  en form av  

samarbete.  Men  vill föräldrarna bli indragna i  en funktionsroll  där  målet  

är att genomföra träningsprogram och  behandling  för att  fa  ett duktigare  

bam,  då  behövs  en  annan  form av  samarbete.  Brandt  (1989)  betonar att 

i alla sammanhang rör  det sig om  samarbete och  ej om  att överta 

varandras  roller. 

Jag  hoppas kunna fortsätta mina  studier,  som hittills  haft  ett föräldra-

perspektiv, med  en  uppföljning av  de  ungdomar/unga vuxna som blivit 

"utsatta" för  den  av föräldrarna beskrivna  formen  av sjukgymnastik. 

Några av föräldrarna i denna studie  har  också uppmanat mig till detta. 

Det känns angeläget att även försöka få med ungdomarnas synpunkter 

och erfarenheter i strävan att utveckla  den  familj ecentrerade  

habiliteringen.  

Somliga  kanske  frågar  sig  varför  det  ails  anledning  till att analysera 

händelser  som  utspelat  sig  i förfluten  tid,  när  habiliteringen  idag arbetar -  

eller  åtminstone strävar  efter  att arbeta  på  ett annat sätt. För att förstå 

habiliteringsverksamheten  som den  fungerar idag,  anser jag  att  vi  måste 

känna till dess historia för att därigenom bättre kunna planera för 

framtiden. 
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KAPITEL 12 

12.1  SAMMANFATTNING 

HUR UTFORMA SJUKGYMNASTIK FÖR  BARN  MED 
RÖRELSEHINDER - FRÅN SPÄDBARNSÅLDER TILL 
VUXENLIV? 

FÖRÄLDRARS PERSPEKTIV 

Föräldrar till  barn  med rörelsehinder i Norrbotten  har,  bl.a. p.g.a.  bristen  
på sjukgymnaster,  sedan  början av 1970-talet, aktivt medverkat i  den  
sjukgymnastiska träningen av sina  barn. Min  utgångspunkt i denna studie 
är att föräldrar till äldre  barn har en  mångårig erfarenhet av sjukgym-
nastik och deras kunskaper bör tillvaratas för  en  framtida planering och 
utformning av sjukgymnastiken inom  habiliteringen.  

Syftet med denna studie är att beskriva och synliggöra föräldrarnas 
erfarenheter och upplevelser av sitt medaktörskap i sjukgymnastiken 
inom  habiliteringen  i Norrbotten. 

Föräldrar  (15  föräldrapar och  7  mödrar) till  22 barn  i åldern  15-25  år 
intervjuades. Nitton  barn  hade  cerebral pares,  varav  10  med  mental 
retardation,  två  barn bade  ryggmärgsbråck och ett  barn  hade neuropati. 
Semistrukturerade intervjuer gjordes efter  en  intervjuguide med fem 
teman:  Barnet  och sjukdomen/skadan, barnet och sjukgymnastiken, 
barnet och vardagssituation, barnet och framtiden,  samt  sjukgymnastik 
för  barn  med rörelsehinder i framtiden.  Ur  dessa teman framträdde ett 
mönster där föräldrarna beskrev familjens livsskeenden och där sjukgym-
nastiken ej gick att särskilja från föräldrarnas hela livssituation.  De  be-
rättade om  sin  vanmakt,  men  beskrev också  en kraft  som detta  barn  
framkallade hos  dem.  Sjukgymnastiken var förenad med starka känslor.  
Ur  dessa beskrivningar av livsskeenden utkristalliserades fem teman:  
1)  Föräldrarnas möte med sjukvården vid upptäckten av barnets skada. 
Insikten växer fram.  2)  Föräldrarnas möte och fortsatta kontakter med  
habiliteringen. 3)  Föräldrarnas  start  och fortsatta kontakter med sjuk-
gymnastiken.  4)  Föräldrarnas syn på sjukgymnastikens nytta för barnets 
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utveckling.  5)  Föräldrarnas visioner om sjukgymnastiken och  
habiliteringen.  

Föräldrarna uttryckte  kommunikationsbrister  i första mötet med sjuk-
vården, trygghet vid habiliteringsstarten på länshabiliteringen på 
Gammeläng, bristande stöd, kontinuitet och uppföljning från distrikts-
sjukgymnasterna  under  skolåren,  samt  aysaknad av stöd till barnet i 
vuxenblivandet. Dessutom framfördes brister i samarbetet mellan sjuk-
gymnasterna och föräldrarna och bristande samordning mellan  team-
medlemmarna. Föräldrarna ansåg att sjukgymnastik förbättrar barnets 
motorik  de  första levnadsåren och att sjukgymnastik förhindrar för-
sämring när barnet blir äldre.  De  menar att sjukgymnastik ökar barnets 
psykiska välbefinnande. Mödrar som ensamma ansvarat för barnets 
träning önskade att sjukgymnasten övertog ansvaret, medan det i familjer 
där båda föräldrarna ansvarat för barnets träning framkom  en  önskan om 
regelbunden handledning av sjukgymnasten. Några föräldrar med svår-
begripliga möten med sjukvården och oklarheter om uppkomsten av 
barnets skada, betonar behovet av mer sjukgymnastisk träning. Föräld-
rarna  har  visioner och förslag på andra arbetsuppgifter än  de  direkt 
behandlande: såsom att utbilda föräldrar i sjukgymnastik, att vara konsult 
i handikappidrott och att stimulera  barn  och ungdomar till ett idrotts-
intresse. För det senare krävs att sjukgymnasten  har  pedagogiska kun-
skaper så att hon/han kan motivera barnet att ta ansvar för egen träning i 
tonåren. I föräldrarnas visioner kunde  jag  urskilja ett mönster, som  jag  
valde att kalla för  en  pedagogisk process eller lärprocess. Faktorer som 
gynnade denna process var: att båda föräldrarna aktivt medverkade i sjuk-
gymnastiken och att sjukgymnaststödet var kontinuerligt. Speciellt viktigt 
var, att sjukgymnaststödet fungerade  under  tonåren då föräldrarna hade  
problem  med att motivera barnet till träning. Faktorer som missgynnade 
denna process var: att mor ensam hade ansvaret för träningen, att för-
äldrarna hade  haft  svårbegripliga möten med sjukvården och att  de  hade 
oklara begrepp om barnets skada,  samt  att stöd från sjukgymnast var 
bristfälligt eller saknades. Föräldrarna ser sig själva som  en  viktig 
kunskapsresurs och önskar bättre  information  om bl.a. handikapp och 
hjälpmedel  samt  bättre samarbete mellan teamen och  dem  själva och 
mellan teammedlemmarna. 
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Mina slutsatser är att föräldrarnas kunskaper är nödvändiga att ta vara på 
i planeringen av habiliteringsverksamheten, att faderns viktiga  roll  ej 
glöms bort och att sjukgymnastens utbildning förändras och kompletteras 
så att kompetensen motsvarar föräldrarnas och barnens behov.  

12.2 SUMMARY 

HOW TO DESIGN PHYSIOTHERAPY FOR CHILDREN WITH 
MOVEMENT DISORDERS - FROM INFANCY TO ADULT-
HOOD? 

PARENTS' VOICES 

In  Norrbotten,  the northernmost county of Sweden a parent-centred 
model for physiotherapy has been in progress since 1975 with a high 
degree of parental participation.  Norrbotten  is a large county with a low 
population density. The implicit assumption in this study is that parents' 
point of view may contribute to the design of physiotherapy for children 
with movement disorders 

The aim of this study is to depict and make visible the experiences of the 
parents as co-workers in physiotherapy within the habilitation services in  
Norrbotten  

Parents (15 couples and 7 mothers) to 22 children 15-25 years old were 
interviewed. Nineteen of the children had cerebral palsy and 10 of these, 
in addition, mental retardation, two children had spina bifida and one 
child had neuropathy. Semistructured interviews were carried out through 
an interview guide focusing on five themes: (1) the child and the 
disorder, (2) the child and the physiotherapy, (3) the child and his/her 
everyday situation, (4) the child and his/her future, and (5) the physio-
therapy for children with movement disorders in the future. These pre-
determined themes turned out to be fairly accurate descriptions of courses 
of the parents' lives. The first finding in these descriptions was that the 
participation in physiotherapy was a part of the parents' life situation as a 
whole. The second fmding was that parents described their power-
lessness but also a strength, created by this child. The third finding was 
that the physiotherapy was associated with strong emotions. Five themes 
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crystallized from these descriptions: (1) the first confrontation with the 
health care and the disclosure of the child's disorder - the comprehension 
is developing; (2) the confrontation with and continuous contacts with the 
habilitation services; (3) the commencement and continuous contacts 
with the physiotherapy and physiotherapists; (4) the benefits from the 
physiotherapy for the child's development; (5) the envisions of the 
parents for the physiotherapy and habilitation services. Most of the 
parents expressed dissatisfaction at the first confrontation with the health 
care, feelings of confidence and security at the start of the physiotherapy 
at the central habilitation center, insufficient support and feedback from 
the local district physiotherapists during school years and non-existent 
support to adult life. Furthermore, they expressed deficient local multi-
disciplinary team work co-ordination. The parents stated: that (1) the 
physiotherapy influenced mobility positively the first years of the child's 
life, (2) that the physiotherapy prevented deterioration when the child was 
growing up, and (3) that the physiotherapy enhanced the the child's sense 
of well-being. Those mothers who didn't share the responsibility for the 
physiotherapy with the father would prefer to let the physiotherapist. take 
over the responsibility for the child's physiotherapy. Parents who shared 
the responsibility for physiotherapy requested continuous supervision by 
the physiotherapist. Parents, who at the time of the study still experienced 
the course of events related to the discovery of the child's disorder as 
incomprehensible, made a strong point of the need for more physio-
therapy. In the envisions of the parents they make proposals for other 
tasks for the physiotherapists than treatment, such as parent education in 
physiotherapy, consultant in sports for disabled, and stimulating the 
children or young adults to take interest in sports. For the last-mentioned 
task the physiotherapist need knowledge of pedagogy for the purpose of 
motivating the young adults to take the responsibility for their own 
physiotherapy. In the parents envisions I was able to identify a learning 
process. Factors positively influencing this process are: both parents 
actively participating in physiotherapy and a continuous support from the 
physiotherapist. Factors negatively influencing this process are: mother 
does not share the responsibility for the physiotherapy with the father, 
parents, who still experienced the course of events related to the dis-
covery of the child's disorder as incomprehensible and finally deficient or 
non-existent support from the physiotherapist. The parents look at 
themselves as a resource of knowledge and ask for better information 
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about handicap, technical aids and better co-operation with the 
professionals in the habilitation services and better co-ordination of the 
teamwork. My conclusions are: It is of great value to consider the 
parents' competence in the design of the habilitation services. The 
importance of the father's role must not be forgotten. The education of 
the physiotherapists has to be changed and supplemented so that the 
competence corresponds to the requirements of the parents and the 
children. 
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Bilaga  1.  

Skriftlig  information  till föräldrar 

För c:a två år  sedan  besvarade  Ni  ett frågeformulär om vad  Ni  tyckte om 

sjukgymnastiken inom  habiliteringen  i Norrbotten. Sammanlagt  81  av  

105  föräldrar besvarade frågorna varav  Ni  var  en  av  dem.  Resultaten gav  

en  övervägande  positiv  bild av sjukgymnastiken samtidigt som många 

kommentarer beskrev samarbetsproblem, negativa upplevelser av 

träningen och bristande stöd av sjukgymnast. Därför undrar vi om  Du  är 

intresserad att medverka i  en  intervju för att hjälpa oss att tydliggöra  de  

förändringar  Ni  anser bör göras för att förbättra  den  sjukgymnastiska 

verksamheten. Vi  har  planerat att intervjua c:  20  föräldrar.  Om  möjligt 

vill vi att båda föräldrarna medverkar i intervjuerna. 

Intervjun är planerad att gå till så här:  

1. Lilly  Ekenberg kontaktar  Er per  telefon om  Ni  är intresserade att 

medverka och avtalar tid och  plats  för intervjun.  

2. Lilly  Ekenberg kommer att ställa frågor till  Er  om 

- sjukgymnastikens innehåll, planering och genomförande 

- sjukgymnastens kompetens och arbetsinsats 

- hur  Ni  anser att samarbetet bör ske med sjukgymnasten. 

Intervjun spelas  in  på  band,  skrivs ut och därefter skickas till  Er  för ev. 

ändringar eller kompletteringar. Redovisningen av  Er  intervju 

sammanställs med  de  övriga intervjuerna på ett sådant sätt så att  Ni  ej kan 

identifieras  

Anders  Eriksson 
	

Lilly  Ekenberg  

Habiliteringsöverläkare 
	

Leg.  sjukgymnast 

Högskolelärare 



Bilaga  2. 

Lilly  Ekenberg  

April 1993  

INTERVJUGUIDE  

1. Information  till föräldrarna om mig som intervjuare:  Min  bakgrund.  

2. Information  om intervjuns syfte: 

- Svårt att utvärdera sjukgymnastik som  en  specfik  del  i barnets totala 

habilitering. 

- Specifika sjukgymnastiska metoder och dessa metoders effekt på 

barnets motorik ifrågasatta. 

- I Norrbotten högre krav på föräldramedverkan p.g.a. långa aystånd och 

få sjukgymnaster. 

Semistrukturerad intervju med följande fem teman: 

I.  Barnet  och sjukdomen 

- Hur började  det  när  Ni  fick reda  på  att  barnet var  sjuk? 

-  Barnets  ålder? 

-  Vad  innebar detta för  barnet?  

- Vilka  personer  ingick i familjen? 

-  Vad  innbar  detta för  Er  föräldrar? t.ex omdisposition i hemmet, 

förvärvsarbete?. 

- Vilka samhällskontakter  har Ni haft?  



- Hur är situationen för  Er  som familj  just nu  - socialt och arbetsmässigt?  

Om Ni  ser på barnets utveckling och tänker  Er  två livskurvor 

- barnets fysiska /motoriska utveckling 

- barnets sociala utveckling/livstillfredsställelse i  relation  till  Er  föräldrar, 

syskon och omgivning 

Hur ser ni på detta? 

SAMMANFATTA! 

II.  Barnet  och sjukgymnastiken 

- Hur  har  det varit med sjukgymnastiken? 

- När började  Ni  med  den?  Årtal? 

- Vilka var med? 

- Hur gick det till? 

- Hur mycket, hur länge? 

- Arbetsfördelning föräldrar/ sjukgymnast/andra? 

- Samarbete med andra? 

- Vem/vilka bestämde om sjukgymnastiken? 

- Föräldrarnas/barnets styrning/påverkan? 

- När slutade  Ni  med sjukgymnastik? 

-  Effekt  av sjukgymnastik? 

- Vad tror  Ni  händer när barnet får sjukgymnastik? 

- Vad påverkar  Ni  hos barnet? 

- Vad händer vid uppehåll? 

-  Har  sjukgymnastiken påverkats 

* av att Ert  barn  är pojke/flicka? 

* av att  Ni  båda/Du ensam medverkat? 

* av något annat? 



M.  Barnets vardagssituation 

- Barnets träning? 

- Sjukgymnastiken och barnets vardagssituation? 

- Barnets egen vilja att klara sig själv? 

- Barnets livstillfredställelse/socialt liv? 

- Hur tycker  Ni  att barnet mår? 

SAMMANFATTA!  

IV. Barnet  och framtiden 

- Beskriv hur Ert  barns situation  ser ut i framtiden 

(boende, heltidsarbete/deltidsarbete, fritid)!  

V. Sjukgymnastiken för  barn  med rörelsehinder i framtiden 

- Visioner? 

- Sjukgymnastiken i barnets och familjens liv 

- Samarbete med andra i habilitering, andra verksamheter? 

SAMMANFATTA! 
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