Synpunkter på förslaget beträffande samhällsbetalda hjälpmedel.
(Diarienr HOHO2033)
Vad innebär det att man i första hand stödjer de ”svårt funktionshindrade”?
Räknas de med autism som inte har förmågan att förstå sin omgivning och att kommunicera
med andra som svårt funktionshindrade? (Att jämföra med de som har synliga fysiska
funktionshinder ) Att ha svårigheter med förståelsen och kommunikationen leder till att
behovet av hjälpmedel oftast innebär hjälp att kommunicera och förstå omgivningen.
Kunskap är ett av de största hjälpmedlen för personer med autism:
Kan man inte tala så behöver man en tolk som förstår och kan tolka ens andra språk
(kroppsspråk, ljud, gester), för att man ska kunna kommunicera med omvärlden.
Kan man tala kanske man behöver en dator eller en telefon (mobiltelefon gör att man kan röra
sig i samhället med större trygghet och kanske utan assistent) för att komma i kontakt med
någon som förstår autism och kan hjälpa till att förklara situationer, avsikter mm för den
enskilde och andra. (är man ”socialt” blind behöver man någon som förklarar omgivningens
avsikter och krav)
Kommunerna har ansvaret för utbildningen av personalen runt våra barn och vuxna?
Utbildningar finns, (både gymnasial- och högskoleutbildning). Även enstaka kurser (som kan
köpas av utbildningscenter autism). För personer med autism i kombination med
utvecklingstörning är medvetenheten större och kommunerna utbildar i allt större utsträckning
sin personal medan det för personer med Asperger syndrom saknas kunskap. Föräldrarna får
ofta själva ta reda på och ge personalen förslag. Det finns i dag för många personer med
diagnosen autism/Asperger syndrom för att man ska kunna blunda för detta faktum att: trots
att kunskap finns så når den inte fram till dem som behöver den bäst, dvs de som
arbetar med personer som har Autism/Asperger syndrom.
Vi anser att kunskap om Autism/Asperger syndrom till föräldrar och personal skall
vara ett samhällsbetalt hjälpmedel., så att personer med autism ska kunna kommunicera
med omvärlden. Personer med autism behöver en social tolk för att kunna förstå och bli
förstådda av omgivningen, eftersom de är ”socialt blinda”. Det gäller hela livet oavsett om de
är på en hög eller låg utvecklingsnivå.
Ny teknik
Datorer, digital kamera och videokamera är viktiga hjälpmedel. Den nya tekniken gör att vi
kan visa t.ex. de sociala reglerna på ett tydligt, lugnt och pedagogiskt sätt. Det är även
utvecklande för språket att samtala runt en bild som man känner igen. Med kunskap om
autism tillsammans med dessa hjälpmedel kan man hjälpa personer med autism att lära sig
och förstå t.ex sociala regler. Den funktionshindrade kan också lära sig att använda tekniken
för att förmedla sina ”tankar” och behov till omgivningen.
Datorer för att kommunicera mellan dagverksamhet/skola och hemmet med text eller bild är
också ett utmärkt hjälpmedel för att förstå kommunikationens betydelse.
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Att mobiltelefonen gör att man känner sig trygg när man är ute på egen hand finns det många
exempel på. För många familjer är detta en hög kostnad att införskaffa då en förälder ofta inte
kan ha ett arbete pga barnets handikapp. Den vuxne med autism kanske bara har pension. Den
nya tekniken för att läsa talböcker bör även finnas tillgänglig som hjälpmedel för personer
med autism.
Det ska inte innebära höga kostnader för den enskilde att leva som andra icke
funktionshindrade!
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