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Finn Bengtsson
(M), östgötsk
riksdagsledamot
tar i dag del av
universitetets
DDR-samlingmed
dokument från den
östtyska statspoli-
sen Stasi.

Hur fick du nys om
universitetets”hemliga”
Stasisamling?
– Genom ett debatt

inlägg i Corren av fors
karna Anders Törnvalls
och Lennart Stenflos
och deras forskning och
ambitioner. I samband
med detta skrev jag en
motion till riksdagen
om behovet av att lyfta
frågan genom att låta
objektiva forskare ta del
av vårt samladematerial
och blev då kontaktad av
forskarna.

Vad finns i DDR-sam-
lingen?
– Jag har ännu inte

sett materialet men den
innehållerolikamyndig
hetsuppgifter och alltså
inte bara material från
denhemligastatspolisen
Stasi.

Varför är detta vik-
tigt?
– Det handlar om att

städa byken från andra
världskriget och tiden
efter det. Vi vet tack vare
forskningenattdet forna
Östtysklands statspolis
ocksåinfiltreradeiSveri
ge.Minambitionärattgå
vidaremed ett seminari
um i riksdagenombland
annatStasisverksamhet.

Har du själv mött nå-
gonStasiagent?
–JagbesökteDDRoch

passerade Checkpoint
Charlie iBerlinsomung
moderat. Vi reste dit på
eget bevåg så det finns
säkert uppgifter om
oss från den tiden, men
förmodligen inte med
någonpolitisk tyngd.
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Fyra nya patientgrupper
föreslås att prioriteras
när Hälso- och sjukvårds-
nämnden sammanträder
i dag.
Det handlar om rehabili

tering vid cancersjukdom,
hjärnskada hos barn och
vuxna,vuxnamedröst, tal
språk och sväljstörningar
ochpatientermedKol.
– Varje år gör vi en be

hovsanalys av 3–5 områden
som vi inte tycker fungerar
så bra, vi försöker hitta det
somkanblibättre, förklarar
Lasse Pettersson (VL) som
är ordförande i hälso och
sjukvårdsnämnden.

Fast kontaktperson
Själva arbetet gjordes av

tjänstemän och politiskt
sammansatta grupper förra
året, och för patienternas

del blir det förändringar
från och med 2014. Can
cersjuka och hjärnskadade
ska till exempel försäk
ras om en fast, namngiven
kontaktperson som ska se
till helheten i patientens
livssituationochhjälpa till i
kontaktenmed andra vård
kontakter.
För Kolpatienter hand

lardet omatt få god tillgång
till tobaksavvänjning obe

roende av var i länet man
bor.

Svårt att svälja
Och för patienter med

sväljstörningar om att
mötas av personal med sär
skild kompetens inom just
detområdet.
De två sistnämnda pa

tientgrupperna är stora
grupper,berättarLassePet
tersson. Det är vanligt att

exempelvis strokepatien
ter fårsvårtatt svälja.

Fetmakirurgi
Angående fetmakirurgi

så väntas hälso och sjuk
vårdsnämnden förlänga
vårdvalet. Det handlar om
cirka 350östgötar somope
rerar sig varje år, i Motala,
Norrköping eller utanför
länet.

SUSANNESTERNER

Cancersjuka ska försäkras omfast kontaktperson
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Statusen för landets
tiotusentals kvinnliga
barnskötare har föränd-
rats de senaste 35 åren
och sjunker stadigt mot
botten.
Yrkesgruppens framtids

utsikter är för tillfället dys
tra konstaterar pedagogik
professor Eva Reimers och
historikern Birgitta Ply
moth vid Linköpings uni
versitet ienfärskstudie.
– I ett längre perspektiv

konstaterar vi att arbets
marknaden svänger rejält.
Det har gått upp och ner
samtidigt som fackförbun
detKommunalkämparhårt
för barnskötarna när kom
munerna bygger ut barn
omsorgen. Därmed skulle
detalltsåkunnahändaposi
tivasaker förgruppen.
Den bilden ger Eva Rei

mers som med sin kollega
skissat på förändringarna i
tioårigasprångmedstartpå
1970talet när barnomsor
gen fick en central roll i det
svenskavälfärdsbygget.

–Dåvardetihuvudsaken
vårdutbildningmedtonvikt
på vård och hälsa som steg
vis fick ett allt mer pedago
giskt innehåll när verksam
hetenbyggdesut.

Korta program
På1980taletskapadesta

tenolikaochkortareutbild
ningar för arbetslösa samt
fortbildningavdagbarnvår
dare och barnskötare som
saknadeutbildning.
– Man arbetade i arbets

lag och en del barnskötare
skaffade sig då en praktisk

kompetens. Men de många
utbildningsversionerna
skapadeenoklarutbildning
och medförde att statusen
sjönk där det blev svårt att
få fast jobbmedbravillkor.
1990talet var en utbild

ningens guldålder med sitt
treårigagymnasieprogram.
–Reformengavocksåbe

hörighet till högre studier,
goda möjligheter att få bra
betyg och chans att byta
jobb tack vare en bättre ut
bildning.Mendagensbarn
och fritidsprogram är bara
en yrkesförberedande ut
bildningmed klart pedago
gisk inriktningochutanbe
hörighet till högre studier,
sägerEvaReimers.

Det kanske låter hårt,
men skapades det då ett
A- och B-lag inom barnom-
sorgen?
– Jag tror att man kan ut

trycka sig så, sägerhonmed
tvekanirösten.
I läroplanengårenskilje

linje mellan barnskötarnas
och de högre rankade för
skollärarnas arbetsuppgif

ter och yrkesstatus. Något
somocksåmärks i attityden
hos deras respektive fack
förbund.

Bra utbildning
Forskarduon berättar om

engrundläggandespänning
mellanomsorgochpedago
gik, alltså mellan barnskö
tareochförskollärare.

Har politikerna skapat
motsättningen?
– Politiska beslut har bi

dragit. Här tror vi att man
har betonat den pedagogis
ka sidanochdärmedskapat
oklarhet om barnskötarnas
specifika kompetens. I dag
har dessutom många kom
muner som policy att bara
anställa förskollärare, kon
staterarEvaReimers.

Är det en utbildning och
ett jobb somdukan rekom-
mendera din eventuella
dotter?
– Vi har med tiden i vårt

arbete fått respekt för pro
grammet. Vår absoluta
bild är att det är en bra ut
bildning, så visst skulle jag

kunnarekommenderadet.
I nästa steg går forskarna

vidare med en jämförande
studiemellan de två utbild
ningarna där de tar sig an
förskollärarnasakademiska
utbildning och yrkessitua
tion.
– Vi hoppas bli klara om

två år, konstaterar Eva Rei
mers.
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Lågstatus för barnskötare

LöN och åLder

◆ Landets barnskötare
harenmedellönpå
19400kronor imånaden,
enmedelålderpå33år
och igenomsnitt 7,6års
yrkeserfarenhet.
◆ Landets förskollärare
harenmedellönpå
23400kronor imånaden,
enmedelålderpå37år
och igenomsnitt 10års
yrkeserfarenhet.

löNESTATISTIk.SE

Barnskötarehar fått chansen till utbildning i Förskolelyftet.Fram till 2017 behöver Linköpings kommunanställa cirka600barnskötare. Foto:Mikaelsvensson

–Dagensbarn- och fritids-
programger inte behörighet
till högre studier,konstaterar
EvaReimers. Foto: privat

❖ ”I dagharmångakommuner sompolicy att bara anställa förskollärare”
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