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Århus, den 24. maj 2008 

 

Beretning til generalforsamling i ABA-foreningen den 7. juni 2008. 

 

Indledning 

På vegne af ABA-foreningens bestyrelse fremlægger jeg som formand hermed en årsberetning for 
foreningens virke som pårørende- og interesseorganisation i henhold til de gældende vedtægter.  

 

Det har igen i år været et begivenhedsrigt år set med ”ABA-briller”, hvilket vil fremgå af de 
følgende sider.  

 

I modsætning til de foregående år vil beretningen ikke dække ABAforum.dk, da jeg ikke er 
repræsenteret i ABAforum.dk´s redaktion. ABAforum.dk er et videns- og ressourcecenter om 
anvendt adfærdsanalyse, og der er fortsat et intensivt og særdeles vigtigt samarbejde mellem ABA-
foreningen og ABAforum.dk. I redaktionen for ABAforum.dk sidder: Joi Bay og Linda Andersen, 
begge København, samt Cecilia og Martin Brynskov, begge Århus.   

 

ABA-tilbud i Danmark 

Status primo 2008 

ABA-tilbuddene er i dag i vid udstrækning koncentreret omkring de største kommuner i Danmark, 
og det er fremdeles i (Region) København , Frederiksberg, Århus og Odense, mens Vestsjælland 
(Sorø og Holbæk) synes på vej fremad.  

 

Situationen har igennem det sidste år som helhed udviklet sig i forskellige retninger i Danmark, 
men tendensen er overordnet noget negativ.  Selv om foreningen ikke har et præcist overblik over 
antallet af børn i adfærdsanalytisk behandling står det klart, at der er sket et mindre fald i antallet af 
offentligt finansierede projekter i årets løb. Det skønnes, at der i dag er ca. 45 offentligt finansierede 
forsøgstilbud eller projekter mod ca. 50 på samme tid både sidste og forrige år. Dertil kommer et 
antal privat finansierede projekter, hvis antal er behæftet med endnu større usikkerhed, men disse 
skønnes at være steget lidt fra sidste års opgørelse på 20.   
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Forandringerne i København i løbet af sommeren 2007 har sat sine tydelige spor, hvilket vil fremgå 
nedenfor i afsnittet om lokalafdeling København. Ud af forsøgsprojektets 24 børn er der nu 19 børn 
tilbage, som modtager ABA-behandling; som hovedregel med særdeles reduceret offentlig finansie-
ring og deraf følgende overgang til delvis selvfinansiering for de berørte familier. Samtidig er der i 
årets løb oprettet meget få nye projekter rundt om i Danmark. 

 

På positivsiden hører Region Midtjyllands udbud af ABA-tilbud, som måske (og forhåbentligt) er 
ved at udvikle sig til en østjysk offenligt forankring af ABA. Århus Kommunes forsøgsprojekt 
hører under regionen. De 8 deltagende børn har nu været i gang i næsten 2 år og står foran en 
midtvejsevaluering, som er et vigtigt led i beslutningsprocessen for, om der bliver oprettet 
permanente pladser i kommunen. Grenå Kommune har her i foråret besluttet at finansiere et nyt 
projekt via regionen, hvorimod Randers Kommune beklageligvis har besluttet at stoppe deres ene 
projekt til sommer. Nye familier bosiddende i kommunerne i Silkeborg, Horsens og Århus har rettet 
henvendelse til Region Midtjylland og arbejder hårdt for at få bevilget offentlige projekter.  

 

Helhedsindtrykket er dog negativt ladet, fordi vi ikke er kommet nærmere en opfyldelse af vores 
vision i ABA-foreningen; ABA som en del af (offentlige) tilbud i Danmark for børn med autisme. 
Efterspørgslen efter adfærdsanalytisk behandling i Danmark er dog ikke faldet. Tværtimod. 
Interessen hos familier til børn med autisme synes at være i vækst. Det er værd at hæfte sig ved. 
Foreningen har fortsat en vigtig rolle i forhold til at få skabt forandringer indenfor de etablerede 
tilbud i Danmark.  

 

ABA-foreningen 

Medlemmer 

ABA-foreningen var primo maj 2008 nået op på 165 medlemmer (forældre), som fordeler sig 
således (maj 2007 i parentes): 

 

Medlemmer af ABA-foreningen, maj 2008 

København                                      40 (39)   

Frederiksberg                                    8   (8) 

Region Hovedstaden i øvrigt          19  (37)     

Sjælland i øvrigt                              32  (19) 

Fyn                                                  11  (12) 

Region Midtjylland                         32  (23)   

Resten af Jylland                             21  (16)  
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Udlandet                                            2    (3)  

 I alt                                               165 (151) 

 

Der er tale om en stigning på knap 10 % siden sidste år, heraf har vi fået 19 nye medlemmer siden 
nytår. Men der ses ret store variationer imellem regionerne (lokalafdelingerne). En sandsynlig 
forklaring på stigningen er antallet af indmeldelser fra forældre til børn med en ny diagnose 
indenfor autismespekteret overstiger de løbende udmeldelser, og her er der kommet mange til på 
Sjælland og i Østjylland, der hører under Region Midtjylland. Antagelsen støttes af, at der generelt i 
Danmark p.t. er en ret bemærkelsesværdig stigning i det samlede antal diagnoser. Landsforeningen 
Autismes (LA) medlemstal i 1. kvartal 2008 steg ligeledes med 10 %, hvilket svarer til 4-500 nye 
medlemmer hos dem på meget kort tid. 

 

ABA-foreningen må – trods stigningen – forventes at vedblive at være en nicheforening med det 
altovervejende fokus på intensiv adfærdsanalytisk intervention. Det er vi – desværre – ret alene om. 
Se nærmere herom under afsnittet om relationerne til Landsforeningen Autisme.  

 

Bestyrelse 

Bestyrelsen har i lighed med de seneste år bestået af 9 medlemmer: Joi Bay (tidl. fmd./København), 
Mai-Britt Syberg (kasserer/Bramming), Katrine Lotz (næstfmd./Storkøbenhavn), Henning Just 
(Skive), Jakob Krabbe Petersen (Århus), Helle Saager (Odense), Heidi Lassen (København) og Jan 
Østergaard (fmd./Århus). 

 

Jeg vil gerne fremhæve, at bestyrelsesmedlemmerne har et ekstraordinært vid, erfaring og politisk 
tæft, og som bestyrelse fortjener de stor ros for en indsats, man sjældent ser på så kvalificeret 
niveau i en frivillig forening.   

 

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder, og på det første møde tog vi os tid til at revurdere vores visioner 
og udforme en 1-årig strategi og prioritering for den nye bestyrelse. Visionen er uændret og den 
enkle, at ABA-behandling skal anerkendes og anvendes bredt i Danmark som en del af de offentlige 
tilbud.  

 

Strategisk var der i sensommeren 2007 udbredt enighed om, at medlemsstøtte burde have ekstra 
opmærksomhed i en tid, hvor ETIBA-rapporten måtte frygtes at lægge al offentlig støtte til ABA-
projekter ned.  Vi har efterfølgende forsøgt at forfølge en opprioritering af medlemsstøtten, samti-
dig med at vi ikke kunne lade alle de andre dele af bestyrelsens engagementer ligge, herunder 
kurser, bisidder- og vejlederfunktioner mv.   
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Bestyrelsen har i 2007 haft en sammensætning med stor erfaring, fordi flere har siddet med i mange 
år. Det har været godt, fordi det lettede overgangen for mig som formand uden den samme erfaring 
og tid som min forgænger. Men bestyrelsen har savnet en geografisk repræsentation af alle lokalaf-
delinger, hvor især Frederiksberg har manglet. Alt andet lige er informationsniveauet højere begge 
veje, når der sidder et medlem fra en lokalafdeling i bestyrelsen. 

 

Ved den kommende generalforsamling har flere i bestyrelsen bebudet, at de trækker sig, og det er 
fuldt forståeligt efter så lang tid. Det er udramatisk. Der skal være en dynamik, kontinuitet, og jeg 
tror, det er vigtigt over tid at få engageret så mange i foreningen som muligt, herunder ved at give 
flest muligt et detaljeret indblik i ABA-foreningens bestyrelsesarbejde. 

 

Det er derfor mit inderlige håb, at vi til generalforsamlingen får sammensat en ny bestyrelse, hvor 
alle lokalafdelinger er repræsenteret, som samtidig bliver så stærk, at nye tiltag kan blive ført ud i 
livet i det kommende bestyrelsesår. 

 

Økonomi 

Foreningens økonomiske status og resultat for 2007 fremgår af det regnskab, som udsendes sammen 
med denne beretning. 

 

Lokalafdelingerne  

ABA-foreningen har lokalafdelinger i København, resten af Region Hovedstaden, Frederiksberg, 
Region Østjylland og Region Syddanmark.  

 

Region Syddanmark er stiftet i januar 2008 på et møde i Odense og dækker hele Fyn og Syd- og 
Sønderjylland. Det er dermed geografisk klart den største lokalafdeling og er samtidig et brud med 
den hidtidige kommune- og amtsinddelte struktur.  Bestyrelsen har været positiv overfor denne 
nyskabelse, fordi en lokalafdeling sædvanligvis vil engagere en større kreds af personer/medlemmer 
og skabe et højere aktivitetsniveau.  

Bestyrelsen har fortsat ikke lagt sig fast på et bestemt antal lokalafdelinger eller arbejdet for et 
centralt sæt retningslinjer herfor. 

 

ABA-forældre i Region Hovedstaden 

Regionen, der dækker Københavns omegn uden om byen København og Frederiksberg, er præget 
af, at der findes en blanding af ”privatister” (ingen offentlig støtte) og folk med offentlige projekter. 
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I efteråret 2007 tog lokalafdelingen initiativ til en temaaften om ABA, der blev arrangeret af vores 
medlemmer men afholdt i Landsforening Autismes regi. Mødet blev en stor succes. 

 

ABA-forældre i Østjylland  

Forsøgsprojektet i Århus (8 børn) og Randers (1) har i det forløbne år været inde i en overvejende 
positiv udvikling. Samtlige børn er blevet revurderet af Risskov Børne- og Ungdomspsykiatriske 
Hospital (BUH), og tilbagemeldingerne lød på, at samtlige børn var i god trivsel. Der var ikke tale 
om en effektmåling af ABA-behandlingen, men fra de deltagende forældre har vi kun hørt, at 
samtlige børn gået (meget) frem udviklingsmæssigt. For nogens vedkommende har udviklingen det 
sidste år været over det forventede.  

 

Århus Kommunes forvaltning har givet sin første redegørelse til kommunes børne- og ungeudvalg. 
Den viser, at både blandt forældre, trænere og institutionsledere er der overordentlig stor tilfredshed 
med det hidtidige forløb. I efteråret skal Århus Kommune foretage en midtvejsevaluering (efter 2 
år), og lokalafdelingen forsøger i øjeblikket at få indflydelse på og indsigt i, hvem der skal udføre 
denne og på hvilken måde. Den største negative begivenhed har været, at Randers Kommune 
desværre indstiller deres ene ABA-forløb pr. 1. august 2008. Det sker efter 2½ år, hvor vi bl.a. har 
savnet kontinuitet i kommunes repræsentation i kontaktudvalget.  

 

Organisatorisk er der tilknyttet en projektkoordinator i Region Midtjylland og en (kommende) 
supervisor på BUH, der begge er særdeles energiske med at få forankret ABA i deres respektive 
organisationer. Det er hårdt arbejde, fordi ABA-projektet ikke må kommunikeres ud i den brede 
offentlighed samtidig med uvisheden om beslutninger og planer for det videre forløb, når og hvis 
ABA-tilbuddet bliver et permanent tilbud i kommunerne, navnlig Århus.   

 

Den 1. august 2008 overgår supervisionen af Århus-børnene fra Nova til BUH, og det har givet 
anledning til flere betænkeligheder og drøftelser. Der er p.t. én supervisor, selv om der hidtil har 
været projekteret med 1½ stilling. Vi har fremført, at forsøgsprojektet derved bliver sårbart, fordi 
denne også har påtaget sig andre opgaver. Der arbejdes dog på en opnormering, blandt andet ved at 
få flere børn ind som kunder hos BUH, fordi det vil udløse en beslutning om en ekstra fuldtids 
supervisor. 

 

I årets løb har vi fået mange nye medlemmer i Østjylland, som fordeler sig over flere kommuner i 
det østjyske. Ønskerne om ABA-behandling i Århus Kommune har gjort det tydeligt, at kommunen 
ikke er indstillet på at optage flere børn, så længe forsøgsprojektet ikke er afsluttet, hvilket vil sige i 
2010. Der har været en tiltagende mødeaktivitet omkring alle de østjyske familiers situation, som er 
blevet fremført dels på kontaktudvalgsmøderne og dels overfor socialudvalgspolitikere i de berørte 
kommuner Århus, Silkeborg og Horsens.  
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Flere forældre har i det lys nu sat sig for at starte en privatfinansieret ABA-behandling, som delvist 
eller overvejende er hjemmebaseret. Dette skal også ses i lyset af den forventede vedtagelse af L154 
(se beskrivelsen nedenfor). 

 

Endelig har lokalafdelingen den 24. april 2008 i samarbejde med Landsforeningens kredsforening 
Østjylland afholdt en vellykket temaaften i Århus med ca. 100 deltagere. Dette skete på inspiration 
fra en tilsvarende temaaften i Region København. 2 forældre og deres børns trænere holdt oplæg 
sammen med supervisor Unnur Donaldsdottir fra BUH.   

 

Den kommende tid arbejdes der på 2 fronter: Sikring af en retvisende og saglig midtvejsevaluering 
samt oprettelse af nye ABA-projekter i kommuner med interesserede ansøgere, lige nu Århus, 
Horsens og Silkeborg. 

 

ABA-forældre i Region Syddanmark 

Efter flere tilløb startede Region Syddanmark op med et stiftende møde i Odense. Der er stor 
geografisk spredning og indbyrdes store forskel på medlemmernes situation. Det er planen, at der i 
løbet af i det kommende år afholdes en eller flere temadage om ABA.  

 

Odense Kommune traf i sommeren 2007 beslutning om ikke at tilbyde ABA til en bredere kreds af 
borgere. De 2 familier, der har indgået i kommunens forsøgsprojekt fik lov at fortsætte med ABA, 
men der er modstridende meldinger fra kommunens ledelse, fordi de samtidig hævder, at ABA ikke 
længere må bruges af enkelte familer. 

 

ABA-forældre i København 

Det tidligere ABA-forsøgsprojekt i Københavns Kommune blev lukket den 1.8.2007, og er blevet 
afløst af et såkaldt ABA-inspireret tilbud. Ressourcer til det ABA-inspirerede tilbud er nu bestemt 
af de ressourcer, som sammenlignelige børn modtager i Københavns Kommune.. Af de 24 børn i 
forsøgsprojektet er de 12 enkeltintegreret i et ABA-inspireret tilbud, 7 går i en ABA-centerklasse på 
en almindelig folkeskole og de resterende er ikke længere i et ABA-inspireret tilbud. De 19 børn i et 
ABA-inspireret tilbud modtager supervision fra to deltids juniorsupervisorer, som Københavns 
Kommune har ansat. Desuden er der ca. 10 børn i privat organiserede og finansierede ABA-tilbud. 
Disse børn modtager ekstern supervision fra private supervisionscentre.  

 

Lokalafdelingens arbejde i den forløbne periode har været meget præget af det politiske arbejde for 
at forsøge at forhindre lukningen af det daværende forsøgsprojekt før tiden. Da det ikke lykkedes, 
har arbejdet været koncentreret om at sikre, at den pædagogiske metode er blevet videreført for 
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ABA-børn, og at metoden er blevet forankret i kommunen. Det lykkedes at få Børne- og 
Ungdomsudvalget til at vedtage en principbeslutning om, at der kan oprettes ABA-inspirerede 
tilbud i kommunen, men dette kan kun ske på initiativ fra en institution og kun inden for 
eksisterende økonomiske rammer. Der er indtil videre ikke blevet oprettet flere ABA-inspirerede 
tilbud end de ovenfor nævnte.  

 

Lokalafdelingen har afholdt et forældrekursus for nye forældre, der er blevet afholdt enkelte 
workshops, telefonrådgivningen har fungeret og afdelingen har leveret bisiddere til forældres møder 
med offentlige instanser.  

 

ABA-forældre på Frederiksberg 

2007 var et aktivt år på Frederiksberg, i den forstand at  en gruppe forældre sendte en ansøgning til 
politikerne om et ABA tilbud i kommunen. Der var ikke flertal i kommunalbestyrelsen. 
Oppositionen (socialdemokraterne, enhedslisten og SF) stemte for, at ABA skulle blive et offentligt 
tilbud her i kommunen. Der blev på samme tidspunkt iværksat en kampagne for større rummelighed 
i folkeskolen og en underskriftindsamling på institutioner og skoler efterfulgt af pressemeddelser, 
læserbreve og omtale i de lokale aviser. Der var ikke adgang til skolerne, men repræsentanter 
stillede sig op foran skolen, hvor det lykkedes at indsamle små 700 underskrifter og endnu flere 
sympatisører. Kampagnen fortsætter og denne gang med en online kampagne, som gerne skulle 
udvide kampagnen ud over Frederiksbergs grænser og være med til at skabe større bevågenhed. 
 
Mange har i det små arbejdet videre på det personlige plan for børnene og ABA, men så vidt vides 
er der ikke nogle nye børn i skolesystemet, der får ABA træning. Frederiksberg kommune vil ikke 
officielt give tilbud i skolen, men der er dog optimisme at spore, fordi der er nogle gode støtte-
personer på, som alligevel suger til sig af forældrenes viden. Der er dog en vis åbenhed overfor 
ABA at spore på specialskolen Sofus Franck takket være forældres aktive indsats. 
 
Kommunen afholdt fornyeligt en høring omkring handicappolitikken på Frederiksberg som var 
åbent for borgere. Heldigvis var der forældre til  børn med psykiske handicap, som kunne tale disse 
børns sag. Debatten var meget præget af de fysiske handicap. Det værste er dog, at børnene slet ikke 
er skrevet ind i handicapplanen i kommunen! Dette er der dog blevet mere fokus på. 

 

Særlige aktiviteter 

Fagligt landsmøde 2007 

Det er efterhånden blevet en tradition, at landsmødet afholdes på Mai-Brit Sybergs arbejdsplads ved 
Esbjerg. Ligesom generalforsamlingen afholdes her undervejs og i forlængelse af lørdagens faglige 
program.  Det er vi yderst taknemlige for, og ikke mindst for den enorme indsats hele hendes 
familie lægger for dagen hver gang. I 2007 nåede vi op på 87 deltagere. 



8 

 

I år har vi forsøgt at gribe det lidt anderledes an, idet bestyrelsen i marts måned nedsatte et 
programudvalg med Linda Andersen i spidsen. Vi har forsøgt at forme oplæggene, således at både 
nye og ældre medlemmer får et udbytte af programmet. Således har vi det højaktuelle lovforslag nr. 
154 om hjemmebaseret træning på programmet som et tema, og dette går i tråd med et oplæg om en 
konkret opstart af et hjemmebaseret træningsforløb. På den anden side vil vi også gerne fremlægge 
og debattere den eksisterende forskning om stress blandt familier med autisme inden for hjemmets 4 
vægge. Blandt meget mere, som fremgår af programmet. 

 

Kurser og (efter)uddannelse 

I de foregående beretninger er der gennemgået en hel række af efteruddannelser og kurser, som 
stadig udgør en fortrinlig baggrundsinformation. 

 

I årets løb har der på initiativ fra ABA-foreningen på landsplan været afholdt et netværkskursus. 

 

I november måned blev der afholdt et kursus om frivilligt arbejde og netværksdannelse. Det foregik 
på Sorø Vandrehjem, og der var knap 20 deltagere. En rådgiver fra DUKH (Den uvildige konsulent 
ordning indenfor handicapområdet) og en tidligere mellemleder i Den Sociale Ankestyrelse gav en 
indføring i den gældende sociallovgivning samtidig med at der blev lejlighed til mange spørgsmål 
og debat omkring brugen af denne lovgivning. Derefter fulgte en gennemgang af en model til at 
danne/styrke netværk indenfor lokalafdelingerne samt et indlæg om stress blandt handicapfamilier 
(som nu også er på programmet til landsmødet også). Kurset blev finansieret af en bevilling fra det 
daværende Socialministerium.   

 

Desværre måtte vi pga. manglende ressourcer opgive at bruge en bevilling til en konference om 
evidens ud i livet, og disse penge er nu tilbagebetalt til Socialministeriet. 

 

Medlemsstøtte 

Som nævnt valgte bestyrelsen at fokusere på en forbedret medlemsstøtte. Vi valgte følgende 
indsatser: 

- Overvejelser om en ny/separat hjemmeside i forhold til ABAforum 

- Revision af startpakken 

- Kurset om frivilligt arbejde (som supplement til forældrekurset) 

- Bisidderfunktionen 

- Nyhedsbreve 
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Det er ikke lykkedes bestyrelsen at føre alle vores planer ud i livet i det seneste bestyrelsesår. 

 

I løbet af efteråret blev det bestemt, at ABA-foreningen skal have sin egen separate hjemmeside. 
Dette sker for at tydeliggøre foreningens sider, idet ABAforums nuværende form skærmer noget for 
ABA-foreningens aktiviteter. Dette har givet anledning til debat internt, fordi ABAforum har et 
meget højt besøgstal, der sikrer en god placering på internettets ranking af links til forskellige 
autismerelaterede sites. Der er fundet en løsning, der kan bibeholde denne position, bl.a. ved at sikre 
en række af links fra den kommende foreningshjemmeside over til www.aba-forum.dk. 
Hjemmesiden forventes at gå i luften indenfor de nærmeste måneder, og det skyldes i høj grad et 
stort stykke arbejde fra Helle Saager og Mai-Brit Syberg. 

 

Startpakken er informationsmateriale, der henvender sig til nye medlemmer, der har eller er på vej 
med en ansøgning til en kommune om ABA-behandling. Pakken vil blive endelig revideret i 
forbindelse med oprettelsen af ABA-foreningens hjemmeside. Der vil desuden være et optryk af 
nye informationsfoldere, ligesom vi afventer vi L154. Bestyrelsen er klar over, at denne aktivitet 
bør have høj prioritet, fordi vi får så mange henvendelser fra interesserede/nye medlemmer. 

 

Kurset om frivilligt arbejde blev en succes målt ud fra deltagerantal og geografisk spredning. Vi 
mangler dog helt at høste frugterne af anstrengelserne, idet samarbejdet på tværs mellem 
lokalafdelingerne og den ønskede udveksling af ideer med bestyrelsen ikke har nået et 
tilfredsstillende niveau.  

 

Bisidderfunktionen indgik kun i mindre omfang på kurset om frivilligt arbejde. Bestyrelsen har i 
årets løb valgt at nedprioritere at få afholdt et egentligt kursus, fordi vi indtil videre har kunnet klare 
os med få bisiddere/rådgivere. Der findes en række eksterne kurser, som bestyrelsen anbefaler 
lokalafdelingerne at få sendt repræsentanter til.  

 

Nyhedsbreve i løbet af året har været et tilbagevendende punkt, og det har knebet med at få fuldført 
de gode intentioner. Uanset fortsættelsen ligger det dog fast, at der er et informationsbehov internt 
fra bestyrelsen til medlemmer, men i bestyrelsen har vi i det forgangne år flere gange savnet 
informationer den anden vej for at kunne træffe beslutninger. 

 

Samlet set forventer bestyrelsen i det kommende bestyrelsesår fortsat at skulle bruge nogle kræfter 
på at få forbedret medlemsstøtten. 

Kendelse fra Pressenævnet 

I årsberetningen sidste år blev vores klage over Politikens artikel i februar 2007 om alternative 
behandlinger af børn med handicap omtalt. Resultatet af klagen blev, at vi i vidt omfang fik 
medhold i, at der forelå et brud på de presseetiske regler. Politiken fik af Pressenævnet kritik for 

http://www.aba-forum.dk/
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deres journalistiske niveau, først og fremmest at journalisten skrev artiklen uden at nævne, at han 
selv var far til et barn med autisme. Hele omtalen af klagen og resultatet kan findes på 
ABAforum.dk´s hjemmeside.  

 

Desværre fik vi kun delvist medhold, idet Pressenævnet undlod at pålægge Politiken at bringe et 
såkaldt ”genmæle”, dvs. omtale klagens udfald og indholdet heraf. Men ABA-foreningen kan være 
tilfredse med, at Politiken fik en lærestreg, da de traditionelt tager Pressenævnets afgørelser 
alvorligt, og vi har da heller ikke set lignende nedgørende artikler fra avisen. 

 

Relationer til det etablerede autismemiljø i Danmark 

Landsforeningen Autisme (LA) 

Joi Bay har i den sidste beretning udførligt gjort rede for relationen mellem ABA-foreningen og 
Landsforeningen Autisme. Det er en speget affære, og det er stadig sådan, at der er en tydelig (men 
ikke offentliggjort) udbredt og indædt modstand mod ABA i LA´s hovedbestyrelse. Det ses eks. af, 
at vi modsat andre mindre foreninger (Asperger, NLD-gruppen etc.) ikke er levnet nogen 
spalteplads eller omtale i LA´s blade eller på denne forenings hjemmeside. Dette er ikke 
uvæsentligt, når man tænker på, at LA har mere end 5.000 medlemmer og en formand, der er 
repræsenteret i Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning samtidig med, at han er 
næstformand i paraplyorganisationen DH, Danske Handicaporganisationer. 

 

Jeg sidder personligt i et dobbeltmandat som næstformand i en kredsforening og endvidere i 
Regionsrådet. Herigennem har jeg gennem det seneste år opnået en solid indsigt i Landsforeningens 
virke og nuancer i forhold til ABA, ligesom der tilflyder mange andre nyttige oplysninger til brug 
for fremtiden for vores børn, herunder botilbudssituationen og den endnu mere triste situation på 
voksenområdet. 

 

Desværre må det konstateres, at det ikke med den siddende formand i LA nytter at tro eller håbe på, 
at han – og dermed det styrende flertal i hovedbestyrelsen – bliver mere ABA-positive. Vi har 
løbende igennem flere år fået interne underretninger mv., der viser, at især formanden, Morten 
Carlsson, er stærkt kritisk og direkte modarbejder vores medlemmers interesser overfor politikere, 
sagsbehandlere mv. Dette har ført til, at bestyrelsen i marts måned i år har udfærdiget en principiel 
klageskrivelse, hvor vi gør Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning opmærksom på, at vi 
finder Morten Carlsson er partisk og dermed inhabil i klagesager, der angår vores medlemmer. Vi 
har foreløbig indbragt indsigelsen i 2 konkrete sager, der endnu ikke er afgjort. 

 

Omvendt er de positive tendenser i kredsforeningerne, der ser os ”face to face” i kredsene, blevet 
styrket i løbet af det seneste år. Dette paradoks er ikke let at forklare, men en af grundene er, at der i 
disse år finder en ret voldsom centralisering sted i LA, der peger i retning af, at beslutninger, tiltag 
og midler bliver i LA´s sekretariat i Herlev Hovedgade. Ejendomsbesiddelser spiller en vigtig rolle i 
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LA´s virke både økonomisk og dermed også tidsmæssigt i forbindelse med hovedbestyrelsens 
omfattende mødeaktiviteter. Denne udvikling giver også anledning til debat hos andre kreds- og 
regionsmedlemmer end os fra ABA-foreningen, og her finder vi ofte fælles holdninger. 

 

Det har derudover slået flere af os kredsaktive fra ABA-foreningen, at der uhyre sjældent diskuteres 
indhold og kvalitet i den enkelte brugers eller institutions tilbud. Der er en forskel i tankegangen 
mellem de 2 foreninger. Det er også i dette lys, man skal forstå LA´s ændrede formålsbestemmelse, 
om at ingen behandlingsmetoder må anbefales. Som jeg ser det ønsker man præcis det modsatte af 
os, nemlig at undgå diskussioner af metodevalg. 

 

Alligevel mener jeg det absolut er værd, at vi følger med og er repræsenteret. Ud over der er mange 
andre problemstillinger end ABA eller ej, så er det en overordentlig god platform til at vise, hvem 
vi er, og at vi ikke er ”nyreligiøse, sekteriske” eller lignende. Ligesom vi også viser, at 
medlemmerne i ABA-foreningen ikke er enige om alting. 

 

Jeg vil gerne fremhæve bestyrelsesmedlem Heidi Lassen, fordi hun igennem det seneste år har 
siddet både i LA´s hovedbestyrelse og vores egen landsbestyrelse. Det har været hårdt at få enderne 
til at mødes pga. LA har rigtig mange og lange møder og arrangementer, men det har været meget 
værdifuldt at få mere indsigt via Heidis dobbelte bestyrelsesmandat.  

 

Status for lovgivning m.v. omkring ABA-behandlinger  

L154 

Lovforslaget nr. 154 åbner op for hjemmebehandling, herunder kombineret med en deltids 
institutionsplads. Lovforslaget er udførligt omtalt og gennemgået på ABAforum.dk, og sidste nyt 
er, at der lovforslaget skal i 2. behandling i FT den 4. juni. 

 

Katrine Lotz og Joi Bay har gjort en kæmpe og fremragende indsats for at påvirke lovforslagets 
endelige udseende. Senest den 23. maj, hvor vi fik foretræde fra FT´s socialudvalg. En udførlig 
gennemgang og debat kan forventes på vores forestående landsmøde. 

 

 

Vision og strategi for ABA-foreningen 

Det har været et år, hvor vi på mange måder ikke er rykket ret meget ud af stedet – i den rigtige 
retning! Københavner-projektets familier har mærket det meget tydeligt, og rundt om i 
kommunerne har vi til møder med forvaltningerne fået præsenteret ETIBA som den store 
åbenbaring. Alligevel er der flere ting, der giver grobund for optimisme! 
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ABA-foreningen lever i bedste velgående med stadig flere medlemmer. Vi kan stadig lave ”larm” 
og meget seriøst arbejde, når nye familier skal hjælpes, eller mere generelt gøre opmærksom på 
vores interesser. 

 

FN-konventionen, der i Danmark blev præsenteret i oktober 2007 på en konference i DSI i 
København, indeholder ambitiøse mål for handicappedes rettigheder. Ganske vist er FN-
konventionen endnu ikke oversat til dansk, men der er ingen tvivl om, at også Danmark er blevet sat 
på en prøve for, hvilke (yderligere) rettigheder handicappede skal have og omvendt hvilke 
forpligtelser staten skal have, når vi engang godkender (ratificerer) konventionen herhjemme. 

 

Debatten om inklusion har fyldt godt i mediebilledet, navnlig i efteråret i forbindelse med 
konferencen. Det er en væsentlig indgangsvinkel i forhold til vores skolebørn, fordi vi arbejder for 
en retning, der rykker ved ”normalforståelsen” i den danske skoleverden. 

 

På kurset om frivilligt arbejde og netværksdannelse i efteråret 2007 fortalte Jannie Dyring, tidl. 
medarbejder i Den Sociale Ankestyrelse, at kursændring i politikskabelse indenfor handicapområdet 
i Danmark var nærmest umulig at lykkes med for udenforstående private, når det handlede om 
pædagogisk metodevalg. Da blev jeg stolt på ABA-foreningens vegne, fordi det jo netop er, hvad vi 
forsøger og jævnligt også har held med.  

 

Endelig er lovforslag om såkaldt ”hjemmebaseret træning” (herefter kaldt L154) på vej, og det er 
særdeles spændende perspektiver, der tegner sig. 500.000 kr. årligt til et træningsforløb, der i sin 
kerne er forældrebaseret, kan man nå langt med. Vi trænger til en debat om, hvordan vi kommer 
videre. Skal vi være mere aktivistiske? Hvordan kan vi sikre en fortsat slagkraftig bestyrelse? 
Hvordan forvalter vi de forventede nye muligheder med L154? 

   

   Århus, den 24. maj 2008 

 

                                                Jan Østergaard, fmd. 


