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Länge funderade jag på om Barn
plantorna skulle hoppa över detta 
nummer av Barnplantabladet, då flera 
annonsörer har annat att fokusera på 
än en annons i vår tidning.
 Det finns flera skäl till att det kanske 
till och med kändes extra angeläget att 
ge ut en tidning under nuvarande om
ständigheter, Coronapandemi.

Plötsligt står vi inför något nytt i vårt sam-
hälle; något vi aldrig har upplevt tidigare. 
Det finns en stor rädsla hos många när vi 
inte har något facit över utbredningen av 

viruset eller någon exakt plan från myndig-
heternas sida.

Inställd, inställd…
Jag hade sett framemot att delta i the 16th 
Cochlear Implant conference i Orlando/USA 
i slutet av mars. Den ställdes naturligtvis 
in. Under rådande omständigheter var jag 
ändå glad att jag inte kom iväg till USA 
och kanske fastnade i USA. Bättre att vara 
hemma. Jag väljer att se framemot nästa 
års CI-konferens i Dallas istället. De flesta 
möten och sammankomster är inställda i 
Sverige och min almanacka gapar tom.

Aldrig varit viktigare 
med familjereportagen
Jag är glad att vi hann med alla reportage-
besök hos familjer och hörselvård innan 
situationen hade gjort det omöjligt med 
besök. De är höjdpunkter i mitt arbete att 
besöka familjer och verksamheter så stort 
TACK till er alla.

Det har alltid varit viktigt att presentera 
reportage från familjers vardag  –  familjer till 
barn som HÖR med CI eller annan typ av 
hörteknik. Det är och förblir väsentligt med 
nedslag i familjers vardag för att visa andra 
familjer att de inte är ensamma. Jag vet att 

Det finns en morgondag!
ORDFÖRANDEN HAR ORDET

"Det är och  
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familjer att de inte 

är ensamma."
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det känns STORT för familjer som ställer upp 
på reportage att få möjligheter att dela med 
sig av erfarenheter till andra familjer och 
professionella, verksamma inom förskola, 
skola och interventionsverksamheter (hör-
selvård).

Nu kanske det är viktigare än någon-
sin. Våra samhällen och vår gemensamma 
värld kommer att ta sig igenom pandemin. 
Kanske kommer vi människor att dra lär-
dom av det som vi nu är mitt uppe i på ett 
individuellt plan samt utifrån makthavare i 
våra samhällsstrukturer.

Sjukvården...
Kanske, när morgondagen nalkas och sjuk-
vårdens problem (som vi i Barnplantorna 
länge beskrivit) så naket synliggörs under 
krisen, kan sjukvårdspolitiker och regioner 
äntligen lyssna på de som arbetar inom vår-
den. De som varje dag får betala priset av 
aningslös byråkratisk planering av sjukvård 
utan konsekvenstänk.

Antingen du tillhör riskgrupper eller är 
patient på livstiden inom sjukvården, så 
kommer senare ett ansvar att utkrävas. Då 
kommer många röster att göra sig hörda. 

Det kommer en morgondag
Men just nu tänker jag mest på framlidne 
Hans Roslings bevingade ord, ”don´t panic”. 
Just nu är rädslan en fiende, men mor
gondagen kommer, var så säker. •

Ann-Charlotte Gyllenram
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