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Möt mannen bakom 
superdräkten, 
Fredrik Lundqvist, 
på Nordens största 
hjälpmedelsmässa. 

Allt om Leva 
& Fungera 
Se sid 30-63
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Tävling
Så kan 
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en iPod!

Lena Maria
Klingvall
Tjejen som
vågade
drömma

Sören Olsson
När kartan som vi ger 
våra barn inte räcker till

OFFICIELL MÄSSTIDNING FÖR LEVA & FUNGERA

Om barn och unga i behov av särskilt stöd
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För de fl esta är rörelse en självklarhet, men för några en omöjlighet utan  rätt hjälp. 
Vi ger möjlighet till rörelse, frihet och självständighet till dem som behöver det bäst, 
när rörelse är livsviktigt! Rörelse i ett riktigt rörelsemönster, upprätt och med belastning 
ger perfekta förutsättningar för att utvecklas! Muskler, leder, mage och tarm mår bättre 
samtidigt som en upprätt position ger möjligheter att uppleva världen på ett nytt sätt. 
Sist men inte minst stimuleras den motoriska utvecklingen av att få nya utmaningar att 
övervinna. Såväl Innowalk som NF-Walker bygger på att ge individen de allra bästa 
förutsättningarna att utvecklas! 

Du är välkommen till oss i monter C05:40 på Leva & Fungera där vi gärna 
berättar mer om Innowalk och NF-Walker!

Du hittar mycket mer om Innowalk och NF-Walker på vår hemsida www.eofunktion.se

Made for Movement
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08-505 920 00

Kom och träffa oss i montern B05:12 på »Leva & Fungera« 
5 – 7 april 2011, Svenska Mässan i Göteborg

SÄRNMARK ERBJUDER BLAND ANNAT
• Professionell rekrytering av personliga assistenter • Egen kontaktperson
• Insyn och inflytande i assistansekonomin • Vikariepool dygnet runt 
• Juridisk rådgivning • Utbildningar och föreläsningar mm

Har ni valt  
rätt assistansanordnare?

Vi vill att vår son ska vara med och påverka sin personliga 
assistans så långt det är möjligt. Han ska kunna göra allt 
han vill på samma sätt som sina kompisar utifrån sina egna 
förutsättningar.

Broschyr cd-format

Broschyr 

sid 3 sid 5 sid 7 sid 9 sid 11 sid 13 sid 15 sid 17 sid 19 sista sidanchefen

Personlig assistans som vi vill ha den!

Sedan 1992
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I detta nummer:

FOTO OMSLAG: ULF ENGBORG

30

Fredrik Lundqvist  FOTO: ULF ENGBORG

Fredrik Lundqvist kan förändra livet för tusentals  människor 
med sin uppfi nning Elektrodress. Möt honom på våra special-
sidor om Leva & Fungera, Nordens största hjälpmedelsmässa. 

Mer på mässidorna:
Karta, utställarlista och annat du behöver veta som besökare.

Nyheterna, seminarierna och kändisarna du möter på mässgolvet.
Tipstävling med chans att vinna fi na priset.

Leva & Fungera
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”Den här gången 
får vi inte misslyckas”
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frågor. /s 18
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”Det står ju inte 
skrivet i pannan” 
Tema: När det inte syns. Ingen 
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Rimbo. /s 96

# 2, 2011 FÖRÄLDRAKRAFT 5     

När Patric 
Melin idag 
berättar att 
han inte 
orkar leva 
längre om 
han inte får 
assistans så 
påminner det 
mig mycket 
om hur jag 
själv hade 
det.

Mikael 
Särnmark

”

Hitta rätt kollo 
eller läger i 
KOLLOGUIDEN 
foraldrakraft.se

Läs Föräldrakraft 
på iPad eller din 

dator eller lyssna 
i mp3-spelaren!
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lla är vi ofullkomliga. Alla gör misstag. Vem 
som helst kan glömma en födelsedag, bli 
försenad till föräldramötet, glömma bort en 
adressändring. Säkert har de de flesta någon 
gång betala en räkning för sent. För den som 
är i en utsatt situation eller har någon form 

av funktionsnedsättning är risken för misstag högre. Det är 
sådant som ett rättvist samhälle måste ta hänsyn till. 

Självklart kan även myndigheter och politiska instanser 
göra fel, även där finns ofullkomliga människor. Den mänskli-
ga faktorn kan ställa till det och leda till orimliga konsekvenser. 
Det måste samhället ta hänsyn till. Misstag kan rättas till. 

Det är förfärande att läsa i Expressen om tre personer med 
utvecklingsstörning som krävs på hundratusentals kronor. 
Försäkringskassan tar tillbaka bidrag. Mottagarna av stödet 
har missat att anmäla ändrade bostadsförhållanden. Per son-
erna, och deras anhöriga, har gjort fel. Ett ganska blygsamt fel. 
Konsekvenserna blir katastrofala.

Om man är stor och stark måste man vara snäll och 
gene rös. Det är en god regel som alla ställer upp på. Men nu 

vill en statlig utredning, ”Sanktioner på trygghets-
området”, minska toleransen även för små 

misstag. (Se artikel sid 12.)
Den förälder som får vårdbidrag för 

ett barn med funktionsnedsättning ska 
kunna straffas på direkten om en 
blankett fyllts i fel eller en anmälnings-

plikt glömts bort. Aktivitets ersätt-
ning, handikappersättning, bilstöd 
och assistansersättning är andra 
stöd som kan få det nya tuffare 
straff systemet. Om politikerna 
följer utredarens förslag ska de mest 
utsatta kunna straffas även om de 

inte försökt fuska. Uppsåt eller inte 
spelar ingen roll. Det blir effektivare så, 
tycker utredaren. 

Släng utredningen i papperskorgen! +

Ledaren: Släng förslaget 
i papperskorgen!

A

Valter Bengtsson, 
ansvarig utgivare
valter.bengtsson@
faktapress.se

Föräldrakrafts referensgrupp ger redaktionen råd och expertis.

Anders 
Olau son, 
ordförande 
Euro  pean 
 Patients’ 
Forum

Janne Wall-
gren, chef 
patient-
kontakter, 
Astrazeneca

Örjan Brink-
man, general-
sekreterare, 
Handikapp-
förbunden HSO

Cecilia 
Kennerfalk, 
avdelnings -
chef LIF

Turid 
Apelgårdh, 
Sveriges 
Kristna Råd, 
funktionshin-
derfrågor

Jan Grönlund, 
direktör, 
Hjälpmedels-
institutet

Carl Tunberg, 
marknads- 
och utveck-
lingschef, 
Frösunda 
LSS AB

Stig Carlsson, 
generalsekre-
terare Svenska 
Handikapp -
idrottsför-
bundet

Robert 
Hejdenberg, 
vd Ågrenska

)) DET SPELAR INGEN ROLL OM MAN 
HAR FÖRSÖKT ATT GÖRA RÄTT. 
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En fung
erande

 vardag
.

Alla människor har en rättighet att bestämma 
över sitt liv. Det är lika självklart för oss som för 
dig. Därför sätter vi i alla lägen fokus på kundens 
behov och önskningar. Kvalitet för oss betyder 
att kunna möta och tillgodose våra kunders olika 
förväntningar, dessutom med en nära och per-
sonlig kontakt. Genom vårt synsätt skapar vi till-
sammans förutsättningar för gemenskap, frihet, 
glädje och trygghet.
Helt enkelt en fungerande vardag. 

Välkommen att kontakta oss 
om du vill veta mer: 

Vansbro 0281-59 51 60
Ludvika 0240-159 60     
Hudiksvall 0650-59 50 60
Stockholm 08-600 51 60
Helsingborg 0737-19 17 74

www.kompisassistans.se
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behov och önskningar. Kvalitet för oss betyder 
att kunna möta och tillgodose våra kunders olika 
förväntningar, dessutom med en nära och per-
sonlig kontakt. Genom vårt synsätt skapar vi till-
sammans förutsättningar för gemenskap, frihet, 
glädje och trygghet.
Helt enkelt en fungerande vardag. 

Välkommen att kontakta oss 
om du vill veta mer: 

Vansbro 0281-59 51 60
Ludvika 0240-159 60     
Hudiksvall 0650-59 50 60
Stockholm 08-600 51 60
Helsingborg 0737-19 17 74

www.kompisassistans.se

Har du den personliga 
assistans du har rätt till?
Är du ensam i din kamp för rätten till assistans? 

Saknar du timmar för att täcka dina behov? 

Låt oss på Assistansia se över din situation. Våra
jurister är ledande i landet i frågor kring personlig
assistans. Varje år hjälper de närmare 100 personer
att få de assistanstimmar de har rätt till, och ännu

Kontakta oss på 020-30 31 00 eller info@assistansia.se för
att boka ett möte, varför inte redan på Leva & fungera?

www.assistansia.se

fl er får stöd vid  omprövningar. Deras arbete är 
dessutom helt kostnadsfritt.

Som kund hos Assistansia får du ett eget team 
där en jurist ingår. Assistansen skräddarsys helt 
utifrån dina önskemål. Nära, personligt och 
tryggt är ledorden. 

Träffa oss påLeva och fungera mässan monter C03:30
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Hög tid att planera för sommaren.
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rientering är en av vårt 
lands största idrotter. 
Varje år samlas tusentals 
människor från hela 
världen till den årliga 
O-ringen, som är en 

väldigt stor orienteringstävling.
Personligen så är jag ganska ointresse-

rad av orientering. Men jag är däremot 
väldigt fascinerad av orientering som 
symbolik.

Jag tänker så här:
När vi föddes så fick vi alla en karta. 

Det var ingen karta som var fullständig. 
Det var endast de mest elementära 
positionerna utsatta. Det var till exempel 
det land vi föds i. Och den religion vi 

föds till. Och den samhällsklass vi föds in 
i. Dessa förutsättningar ritades in på vår 
karta innan vi ens föddes till världen. De 
skapade en bas att fortsätta växa upp i. 

Därefter följer många års kartritande 
från människor i vår omgivning. Det är 
vår familj, skola, vänner, fiender, samhäl-
let vi lever i och även vi själva började 
rita vissa detaljer på vår egen karta. 

Och så en dag är vi redo för livet. Vi tar 
på oss våra skor och ska bege oss ut i det 
som kallas livet. Det sista vi då får av våra 
föräldrar på vår resa är en kompass och 
en lyckönskning att vi ska finna det vi 
söker i livet.

Och vi tar våra första steg ut i livet 
med våra föräldrars kompass och en 
karta som vår omvärld har skapat åt oss.

Men vad händer då när vi upptäcker en 
värld som inte riktigt överensstämmer 
med våra kartor?

Hur hanterar vi det som inte finns 
inritat på våra kartor?

Om vi står framför en sjö av sorg som 
inte finns inritad alls på vår plan över 
livet – hur gör vi då?

Blundar vi hårt och låtsas att det inte 
finns någon sjö framför oss och vandrar 
rakt ner i vattnet och drunknar?

Eller börjar vi analysera vår karta och 
försöker rita in de nya element som 
dyker upp i tillvaron?

Eller viker vi ihop kartan och stoppar 
ner den i fickan och börjar utforska 
världen med egna ögon?

Eller kastar vi helt enkelt bort kartan i 
sjön och börjar vandra omkring i livet 

som om det vore ett enda långt och 
oändligt äventyr?

Och hur mycket litar vi på den 
kompass som vi fick från våra föräldrar? 
Kan vi lita på att vi hittar rätt om vi 
orienterar med hjälp av den?

Eller är det så att vi har en egen inre 
kompass som vi kan börja lita på istället?

Det är naturligtvis olika för alla 
människor.

Alla hanterar sina hinder och företeel-
ser på olika sätt.

Det finns inte något som är mer eller 
mindre rätt. 

Det intressanta tycker jag själv är att se 
hur vi hanterar det okända. Det vi inte 
trodde skulle existera och som inte heller 
fanns inritade på våra livskartor.

Att få ett barn med handikapp är 
sällan inritat på våra tänkta kartor. Det 
blir en överraskning och en chock för de 
flesta föräldrar. Men det intressanta 
tycker jag är hur vi förhåller oss till det. 
Vad gör vi när vi upptäcker en del av vår 
tillvaro, som vi inte ens trodde skulle 
hända oss?

Går vi rakt ner i sjön? Ritar vi om våra 
kartor? Kastar vi bort dem? Ser vi det nya 
och okända som ett oändligt äventyr 
med allt vad det innebär?

Och kan vi låta oss själva tro på den 
inre kompass som vi bär inom oss? Kan 
vi låta oss själva få vara de experter vi 
faktiskt är på våra egna barn? Kan vi ge 
oss själva erkännande för detta? 

För visst är det så att vi känner våra 
barns behov bättre än någon annan. 
Ibland finns det inte logik i det vi förstår. 
Vi bara vet vad som är rätt och fel för 
dem i en viss situation.

Och hur mycket vågar vi lita på att de 
har med sig sina egna kompasser den dag 
de själva ska vandra ut i livet?

Och hur mycket väljer vi att rita in på 
deras kartor? Hur mycket kan vi och bör 
vi lägga oss i deras framtida liv? 

Den frågan måste vi föräldrar helt 
enkelt ställa till oss själva. Och svaren är 
säkert lika varierande som landskapet 
där vi vandrar omkring i våra egna liv.

Vi ses väl där ute i vår? Med kartan och 
kompassen i högsta hugg, på väg mot det 
okända som kallas livet.

Sören Olsson

ORIENTERING I LIVET

Nummer 3, 2011 (maj). 
Utgivningsdag 20 maj 2011.   
Kärlek & relationer.
Särskolan.
Kommunikation.
Guide till politikerveckan i Almedalen.

Nummer 4, 2011 (augusti). 
Utgivningsdag 12 augusti 2011.
Inför ID-dagarna och Hjälpmedel 
Öresund.
Boktips
Datorer & IT.

Nummer 5, 2011 (oktober). 
Utgivningsdag 14 oktober 2011.   
Förlust & sorg.
Arbete & daglig verksamhet.
Fritid/socialt umgänge.

Nummer 6, 2011 
(december). 
Utgivningsdag 9 december 2011.
Skola.
Flerfunktionshinder.
Juridik/rättigheter.

”Hur hanterar vi det som inte fi nns på kartan?”

Hur får man kärleken att leva mitt i 
ett kaos? Vad händer med särskolan i 
framtiden? Hur hjälper man sitt barn 
att kommunicera? Och vilka handi-
kappfrågor står i fokus för Almedalen 
2011? Svaren kommer i Föräldrakrafts 
stora sommarutgåva. Nummer 3/2011 
utkommer den 20 maj och är högaktu-
ell ända in i augusti. Materialdag för 
annonser till sommarnumret är 28 
april 2011.

Så här ser vår temaplan ut för kom-
mande utgåvor under 2011. Hör gärna 
av dig med synpunkter och tips på 
info@ faktapress.se – vi läser alla mejl!  

Teman på gång

O

Sören Olsson

Missa inte Assistansguiden 
på foraldrakraft.se

Hög tid att planera för sommaren.
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www.etac.se 

x:panda på Multiframe – ett unikt bra  
sittande med  marknadens  lättaste 
 rullstolsunderrede, dessutom 

krocktestad för 100 kg.

Träffa oss på mässan 
Leva & Fungera i Göteborg 5–7 april, 

i monter C02:31, C02:32, C03:32 
och även på Barntorget.

www.etac.se 

På mässan för barnen: 

Ballonger & Ansiktsmålning 

varje dag kl 13–14 

Spännande nyheter!

På mässan för barnen: 

Ballonger & Ansiktsmålning 

varje dag kl 13–14 

Spännande nyheter!

På mässan för barnen: 

Ballonger & Ansiktsmålning 

Juridisk kunskap med personligt engagemang 
vid frågor som rör personlig assistans.
 

Att ha rätt och få rätt är inte alltid samma sak. Särskilt när det gäller 

personlig assistans och assistansersättning. Vi har specialiserat 

oss på de här ärendena i många år och skaff at en gedigen 

kunskap inom området. Därför kan vi med personligt engagemang 

erbjuda kvalifi cerat juridiskt biträde samt rådgivning, både till 

assistansanordnare och till dig som enskild person.

Så, tveka inte att höra av dig till oss!

www.cjadvokat.se

Stockholm 
Tel: +46 (0)8-411 22 52

Umeå
Tel: +46 (0)90-13 00 96 

Uppsala
Tel: +46 (0)18-430 11 11

Boden
Tel: +46 (0)921-20 89 90

Rätt ska vara rätt

Vi ses väl ”i en annan del 
av Almedalen” i sommar?
Vi på Föräldrakraft planerar som vanligt att bevaka 
de viktigaste frågorna på politikerveckan i början 
av juli. Vi satsar även på seminarier, mingel och 
guider till de viktigaste arrangemangen. Missa inte 
Almedalsspecialen i nästa nummer eller vår 
speciella fickguide. 

av
 a

lm
ed

al
en

i en annan del 
     av almedalen
Med plats för alla

Vi samarbetar ”I en annan del av Almedalen”
Vi är många olika organisationer och företag som medverkar i Almedalen 2010 och som tror på ett samhälle där alla behövs 

och alla får vara med. Tillsammans lyfter vi frågor som är viktiga för en framtid fylld av tillförsikt, ansvar och delaktighet.

SPECIAL

� Hitta rätt i Almedalen med vår guide
� Skolan, jobben och tillgängligheten
� Unga vill ha svar före valet

� Passa på att se mer av Gotland

FO
TO

: I
S

TO
C

K

Måndag 
12.00
Adam 
Cwejman
Liberala 
ungdoms-
förbundet

Tisdag 
10.00
Maria Ferm
Grön 
ungdom

Tisdag 
11.00 
Ida 
Gabrielsson
Ung vänster

Fredag 
15.30
Niklas 
Wykman
Moderata 
ungdoms-
förbund

Torsdag 
11.30
Jytte 
Guteland
SSU

Tisdag 
13.00
Charlie 
Weimers 
Kristdemo-
kratiska 
Ungdoms-
förbundet

Måndag 
13.00 
Magnus 
Andersson 
Centerns 
ungdoms-
förbund

Föräldrakrafts utfrågningar:

Berättar om sin satning. Svenska simlandslagets 

och Team Frösundas stjärna  Christoffer Lindhe är en 

av många profiler som du kan träffa i Almedalen. Han 

finns i Föräldrakrafts tält på Hamngatan både 

måndag och tisdag.

Vi håller dig 
uppdaterad

Tävling
Rösta 
fram 
bästa 
t-shirt!

FK_1004_s00_Almedalsguide_omslag.indd   20-1

2011-02-28   11.13

Du som vill samverka med oss 
eller vill veta mer – mejla oss på 
info@faktapress.se
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Barn som har långvarig sjukdom 
eller funktionsnedsättning blir 
betydligt oftare utsatta för miss-
handel inom den egna familjen 
än andra barn. Det visar en stu-
die från Karlstads universitet.

apporten från Karlstads 
universitet har publice
rats i den vetenskapliga 
tidskriften Acta Paediat
ri ca. Enligt den löper 
dessa barn nästan 90 pro

cent större risk att misshandlas fysiskt.
– Jag blir så otroligt ledsen och upp

rörd över detta. Samhällets brister i stöd 
trasar sönder familjer av stress och ut
mattning, säger Agnetha Mbuyamba, 
ordförande i Riksförbundet för Rö rel
sehindrade Barn och Ungdomar.

–Det är jätteviktigt att man nu går vi
dare och tar reda på vad detta beror på så 
att det kan förhindras.

En förklaring till den kraftigt ökade 
risken för misshandel är att familjerna 
ofta lever under extremt stor press.

– Föräldrar ber om insatser först när 
man har tömt alla sina marginaler, när 
man redan går på knäna. Och då börjar 
samhällets utredande och ifrågasättande 
av om man har rätt till insatser eller inte.

– Den här rapporten måste bli en rik
tig väckarklocka för de politiker som är 
ansvariga för samhällets stöd till barn 
med funktionsnedsättningar och deras 
familjer, säger Agnetha Mbuyamba.

Samhället stor betydelse
Birgitta Svensson, doktorand i Folkhälso
vetenskap och huvudförfattare till stu
dien, anser att samhällets stöd har stor 
betydelse.

– Vi måste försöka förstå hur familjer
na hanterar sin livssituation och hur det 
kopplas till det professionella stödet.

Hon menar att våldet kan vara en följd 
av hård press på föräldrarna. För att få 
klarhet har forskarna gått vidare med 
djupintervjuer med föräldrar.

– Denna studie kommer förhopp
ningsvis att publiceras under våren, säger 
Birgitta Svensson.

Vill förstå livssituationen
Hon vill inte fokusera alltför mycket på 
konfliktsituationerna. Att förstå livssitu
ation i relation till stödet från samhället 
är lika viktigt.

– Vi vet av internationell forskning att 
barn med funktionsnedsättning löper 
ökad risk att utsättas för våld i hemmet. 
Det är inte särskilt förvånande att vi ser 
samma samband i Sverige, men vi har in
te uppmärksammat det tidigare.

Kunskapen om 
orsakerna är liten.

– Två övergripan
de hypoteser brukar 
lyftas fram. Å ena si
dan kan föräldrars 
våld ha orsakat bar
nets sjukdom eller 
funktionsnedsätt
ning. I så fall har 
barnet redan från 
början levt under 
problematiska hem
förhållanden. Våldet 
mot barnet fortsät

ter troligen om ingen ingriper.
– Å andra sidan kan våldet vara en 

följd av de extra påfrestningar som det 
innebär att vara förälder till ett barn med 
funktionsnedsättning. Det är denna typ 
av våld som vi fokuserat på.

Birgitta Svensson säger att professio
nella har möjligheter att förebygga våld, 
men ofta missar det.

– Många gånger vågar de inte prata 
om den här problematiken eftersom man 
inte vet hur man ska hantera föräldrarnas 
svar.

– Det är viktigt, både för politiker, för
äldrar och organisationer, att förstå att vi 
pratar om förebyggande arbete på olika 
nivåer, säger Birgitta Svensson.

”Kan förebyggas”
– Det stressutlösta våldet kan förebyggas 
inom vård och skola, genom att de här 
sakerna tas upp med alla föräldrar som 
har barn med långvarig sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Vilka situationer 
är särskilt problematiska i den enskilda 
familjen? Hur fungerar stödet, både det 
professionella nätverket och det privata? 
säger Birgitta Svensson.

Vården, skolan och socialtjänsten 
måste ha ett fungerande samarbete, me
nar hon.

– Här vet vi att det finns mycket som 
kan förbättras, ofta en fråga om resurser 
men också behov av kompetensutveck
ling, säger Birgitta Svensson. +

Utspridd rädsla. Professionella vågar 
inte prata om problematiken, säger 
Birgitta Svensson, huvudförfattare till 
studien om föräldrars våld mot barn 
som har funktionsnedsättning.

”Familjer trasas 
sönder av stress 
och utmattning”

Högre risk för våld mot barn 
som har funktionsnedsättning

R
88 procent högre risk
n Forskarna på Karlstads universitet 
har fått in drygt 2 500 frågeformulär 
från barn i åldrarna 10, 12 och 15 år 
vid 44 olika skolor. 
n Analyserna har visat att det är 88 
procent störr risk att bli utsatt för 
fysisk misshandel i hemmet om  
man har en långvarig sjukdom eller 
funktionsnedsättning. 
n Risken för våld är ännu större om 
barnet har flera olika funktionsned
sätt ningar.

En väckarklocka, 
säger Agnetha 
Mbuyamba.

STROKE
CP

MS

PARKINSON

TONUS VÄXLING
SPASTICITET

UTVECKLNGSFÖRSENING
SPECIALIST BEHANDLING 

Konduktiv pedagogik är 
speciellt utvecklad för att lära hjärnan 

rörelser, balans, tal mm, som du inte har 
  

Alla tränare på Move & Walk har 
4-årig högskoleutbildning på 
neurologiska funktionshinder

Skolan är godkänd av Skolverket. Assistansen &
behandlingen står under socialstyrelsens tillsyn

                 www.movewalk.se
031 55 84 20 / 08 624 99 91, info@movewalk.se

.
SkolaAssistans Behandling

Move & Walk.R

Att pröva rörelser
- en självklar rättighet

Ett barn springer inte, för 
att det har bråttom, leker 
inte, för att det ska bli 
färdigt. Det har inga ef-
fektiva ambitioner.
   Barn springer, leker, 
busar och hoppar, för att 
uppleva sig själv. 
   Genom  att pröva, 
ramla, slå sig och ibland 
lyckas, mognar barnet,  
lär känna sitt psyke, sin 
kropp och sin omgivning.
   När vi som vuxna kän-
ner att en film berör oss 
eller upplever ett rikt liv 
url på internet, använ-
der vi de erfarenheter vi 
fick i leken som barn. Vi 
minns hur det kändes att 
slå huvudet och vi minns 
kärleken i mammas puss. 
   Alla dessa känslor, har 
gjort vårt liv rikt. 
Upplevelserna är vårt liv.

Rörelsehinder
I vår välmening att 
hjälpa och vara effektiva, 
är det lätt att glömma att 
barnet är barn. 
   När det rörelsehindrade
barnet försöker gå, för-
väntar det inte sig att gå. 
Barnet prövar, för att lära 
sig hur det känns och för

att uppleva svårigheterna. 
Försöken blir erfarenhe-
ter i barnets växande.

Svårt att pröva
Många med neurologiska 
funktionshinder, har så 
svårt att röra sig, att de 
inte ens kan pröva själv.
   Konduktiv pedagogik 
är en kunskap om hur vi 
kan ge neurologiskt funk-

tionshindrade chansen, 
att testa sina gränser. 
   Move & Walk har 
specialistkunskapen 
som ger barnen tillfälle 
att växa in i sig själva.
   Det är en självklar 
rättighet, att få pröva 
sin förmåga att röra 
sig, att få hitta sin 
erfarenhet och växa till 
stolthet för den man är.    

För att verkligen leva, måste vi få uppleva vårt liv. Det räcker inte 
med att bara se på bildskärmar och motionera via sportspegelen, 
även om det är avkopplande. Move & Walk är ett koncept för livet.

Hela sidan är en annons

MÖT OSS PÅ

LEVA & FUNGERA 

I GÖTEBORG

5 - 7 april

monter B01:44
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   När det rörelsehindrade
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Svårt att pröva
Många med neurologiska 
funktionshinder, har så 
svårt att röra sig, att de 
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   Move & Walk har 
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som ger barnen tillfälle 
att växa in i sig själva.
   Det är en självklar 
rättighet, att få pröva 
sin förmåga att röra 
sig, att få hitta sin 
erfarenhet och växa till 
stolthet för den man är.    

För att verkligen leva, måste vi få uppleva vårt liv. Det räcker inte 
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Stöd & Resursteamet i Fyrstad AB, 
GLAUCUS och Autism i Fokus.

LSS-boende, korttids- och daglig verksamhet 
för barn, ungdomar och unga vuxna med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i Uddevalla 
och Göteborg med omnejd. Vi erbjuder en rolig och 
meningsfull vardag och fritid med tydlig struktur. 
Vi ordnar även handledning och utbildning kring 
funktionsnedsättningarna.

Stöd & Resurs
Delaktighet, begriplighet och kontinuitet

Mer info om oss på: www.stodochresurs.se 

Alla som lämnar fel uppgifter för 
vård bidrag, aktivitetsersättning eller 
liknande stöd kan i framtiden straf-
fas direkt av myndigheten. Det före-
slår den statliga utredningen Sank-
tioner på trygghetsområdet.

Utredningen föreslår att man ska 
kunna få straffavgift även om man in-
te har haft uppsåt eller varit oaktsam.

Mer effektivt
Det gör systemet mer effektivt ”ef-
tersom myndigheten, kommunen el-
ler arbetslöshetskassan i utgångslä-
get kan begränsa sin utredning till 
att undersöka om en uppgift som 
lämnats är riktig eller inte”, heter det 
i utredningen. 

Om de nya sanktionerna införs 
räcker det att ha lämnat en felaktig 
uppgift för att drabbas av straffavgifter 
och krav på återbetalning. Det gäller 
inte bara uppgifter vid själva ansö-
kan. Man ska kunna straffas även om 
man missar en anmälningsplikt.

Fler fördelar
Ett sanktionssystem ger flera fördelar, 
betonar utredarna, eftersom samhäl-
lets reaktion kan komma snabbare än 
idag. Det är myndigheten själv som 
ska kunna besluta om sanktionsav-
gift. Beslut ska kunna överklagas till 
allmän förvaltningsdomstol.

Exempel på stöd som berörs är 
vårdbidrag, handikappersättning, 
bilstöd, sjukersättning, aktivitetser-
sättning, bostadstillägg och assis-
tansersättning. +

NYA SANKTIONER FÖRESLÅS 

Böter direkt
Ett enkelt misstag kan straffas 
lika hårt som fusk. ”Familjen är jättelättad”

Efter lång kamp får en flicka med ut-
vecklingsstörning rätt till personlig assis-
tans. Kammarrätten i Stockholm har be-
slutat upphäva socialnämndens och för-
valtningsrättens tidigare avslag.

– Familjen är jättelättad. Det har varit 
en mycket osäker tillvaro för dem, säger 
Joakim Malm, ombud för familjen och 
jurist på Assistansbolaget i Örebro.

Har själva varit assistenter
Flickan är tolv år och bor i Kungsör till-
sammans med sin familj. Föräldrarna 
har själva arbetat som assistenter för 
henne, även under den tid sedan början 
av 2009 som hon nekats assistans av 
Kungsörs kommun.

När Kammarrätten tog ställning i stri-
den var en avgörande fråga om flickans 
behov av hjälp med att kommunicera in-
går i det normala föräldraansvaret.

Kammarrätten ansåg att kommunika-
tion inte är föräldrarnas ansvar, eftersom 
flickan är i åldern där hon väntas kunna 
kommunicera.

Domstolen hänvisade även till en an-
nan Kammarrättsdom som innebar ”att 
en förälder inte omfattas av föräldraan-
svar för att hjälpa en tioåring att kom-
municera”.

Kammarrätten skriver att det i det ak-
tuella fallet inte finns något föräldraan-
svar alls när det gäller kommunikationen.

Rätten slår vidare fast att det också 
finns behov av hjälp med personlig hy-
gien och på- och avklädning.

Däremot är rätten osäker på om flick-
an behöver så mycket hjälp med målti-
derna att det kan anses som ett ”grund-
läggande behov”.

Ny utredning
Nu måste socialnämnden i Kungsörs 
kommun på nytt utreda omfattningen av 
den personliga assistansen till flickan.

– Domen innebär även en möjlighet 
för oss att begära retroaktiv ersättning 
för den assistans som utförts sedan soci-
alnämndens avslag i början av 2009, sä-
ger Joakim Malm. +

Elever i gymnasiesärskolan ska 
kunna välja utbildning och sko-
la på motsvarande sätt som alla 
andra gymnasieelever.

Det föreslår utredaren Eva 
Wallberg i gymnasiesärskoleut-
redningen som överlämnades 
till regeringen i början av året.

Det dröjer till hösten 2013 innan för-
slagen tidigast kan genomföras.

Ökad valfrihet för gymnasiesärskole-
elever är en av grundpelarna för utred-

ningen. Eleverna ska inte bara 
kunna välja utbildning utan 
även skolform. 

Den som inte vill gå i gym-
nasiesärskolan ska kunna välja 
den vanliga gymnasieskolans 
yrkesintroduktion eller indivi-
duella program, utan att kom-

munen ska kunna motsätta sig detta. +

Läs hela artikeln på foraldrakraft.se

Tolvårig dotter får assistans

Lång kamp gav resultat

Ökad valfrihet i framtidens gymnasiesärskola

Eva Wallberg
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Nyheter

Men ingen har sagt att det är enkelt.

Det gäller att hitta assistenter som passar ihop både med en själv och resten av familjen, 
och ge dem relevant introduktion och utbildning i yrket. Man kan behöva stöd av andra i 
samma situation för att hantera sina olika roller och ställa rätt krav på assistenterna. Och 
när man inte själv kan vara arbetsledare för sina assistenter krävs nära arbetsledning av en 
person som känner en väl och som har ett uttalat uppdrag.

JAGs assistanskooperativ drivs utan vinstsyfte. I JAG väljer man själv vem som ska vara 
servicegarant och arbetsledare för assistenterna. Man kan välja en anhörig eller annan 
närstående om man vill. Eller så hjälper vi till att hitta en eller flera lämpliga personer.  
Som medlem får du också tillgång till JAGs omfattande utbildningsprogram och kompetenta 
handledare.

Vi berättar gärna mer om vi ses på Leva & Fungera-mässan. Alla assistans-
användare som besöker JAGs monter får ett speciellt minne med sig hem!

Brukarkooperativet JAG    
Tel: 08-789 30 00   E-post: kooperativet@jag.se   Hemsida: www.jag.se

Personlig assistans 
är fantastiskt
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– Låt kommuner som missköter sig beta-
la skadestånd för diskrimineringen och 
den förlorade skoltiden, så de lär sig att 
det kostar att bryta mot lagen.

Eleven kan få skadestånd både för fel-
aktig myndighetsutövning och för förvä-
grad undervisning, menar Edgar Nissen.

Han är författare till uppsatsen ”Kom-
munernas ersättningsansvar vid felaktig 
placering i särskola” som skrevs under 
2010, medan allt fler fall av felplaceringar 
uppmärksammades.

Kommunerna kan också dömas att 
betala diskrimineringsersättning enligt 

Diskrimineringslagen som kom 2009, 
på pekar Edgar Nissen.

”Både vägran att ge tillräckligt stöd åt 
elever med neuropsykiatriska funktions-
hinder och att felaktigt placera dem i sär-
skola ryms inom lagens diskriminerings-
begrepp”, skriver han.

Skadestånd som utdöms enligt diskri-
mineringslagen kan blir betydligt högre 
än vanliga skadestånd.

Slog larm för tio år sedan
Edgar Nissen påminner om att stora bris-
ter i kommunernas särskoleutredningar 

varit kända länge. Han framhåller att 
Skolverket redan för tio år sedan slog larm 
om elevökningen i särskolan. Kritik från 
Skolverket och nu även Skolinspektionen 
biter dock inte tillräckligt mycket.

”Det blir nog snabbare bättring om 
kommunen stäms inför domstol och 
tvingas betala skadestånd. Då får man in-
citament att se till att eleverna får rätt 
stöd, samtidigt som de drabbade får upp-
rättelse”, skriver Edgar Nissen.

Inte bara eleverna
Det är inte bara eleverna som har förlo-
rat på felplaceringarna, enligt Nissens 
analys.

”Det blir också dyrare för kommu-
nen, då en särskoleplats i genomsnitt 
kostar 367400 kronor per år, mer än fyra 
gånger så mycket som de 85900 kronor 
en grundskoleplats kostar. Ett mer flexi-
belt elevstöd skulle alltså kunna spara 
stora pengar åt kommunerna”, skriver 
Edgar Nissen. +

Ändrad kost kan minska problemen 
med adhd, enligt en studie som publice-
ras i den ansedda tidskriften The Lancet.

En noga övervakad diet är ett vär-
defullt verktyg för att bedöma om 
vissa livsmedel kan medföra adhd, 
skriver forskarna bakom studien.

Kontroversiellt
Artikeln väcker uppmärksamhet ef-
tersom frågan är kontroversiell. 
Förespråkare av alternativ medicin 
har länge hävdat att kosten har be-
tydelse, men utan stöd från etable-
rade experter.

Artikeln i The Lancet handlar om en 
studie av 100 barn i åldern 4-8 år och 
med diagnosen adhd. Forskarna ville un-
dersöka om det kunde finnas någon 
koppling till överkänslighet mot mat.

Barnen delades upp i två lika stora 
grupper. Den ena gruppen fick äta som 
vanligt medan den andra gruppen endast 

fick mat som är känd för att inte 
skapa allergi eller överkänslighet.

Resultatet blev att 64 procent av 
barnen med specialkost fick mins-
kade problem med adhd. När de 
återgick till att äta som vanligt öka-
de problemen igen.

Varnar för egna tester
Forskarna är försiktiga med slut-
satserna och varnar för att man ska 

testa kostbyte på egen hand. Andra ex-
perter är också skeptiska. Till Svenska 
Dagbladet säger överläkare Björn Kade-
sjö, expert på adhd, att det krävs ”mycket 
större kunskaper innan vi kan starta en 
så omfattande förändring”. +

MATBILD?

08-514 201 50 • www.oliviapersonligassistans.se 

Olivia personlig assistans 
med kunskap och känsla

Välkommen att besöka oss  
under Leva och Fungera  

så berättar vi mer.

Riksgymnasier för elever med dövhet,  
hörselnedsättning, dövblindhet samt  
grav språkstörning.

RGD – Riksgymnasiet för döva • RGH – Riksgymnasiet för hörselskadade

Bara
i Örebro

Titta på www.orebro.se/riksgymnasier.rgd-rgh

Icas storsatsning på att 
rekrytera personal som 
har funktionsnedsätt-
ningar har hittills re-
sulterat i 400 anställ-
ningar. 

Möbelkedjan Ikea 
vill inte vara sämre. Ny-
ligen uppmanade Ikeas 
grundare Ing var Kamp-
rad företagets alla varu-
hus att ta fram nya jobb 
till personer med funk-
tionsnedsättningar

– Tänk dig om vi kun-
de anställa ytterligare en sådan kraft i varje 
hus och på andra områden. Det skulle ge 
300–400 personer ett nytt liv bort från en 
ofta trist tillvaro, sa Ingvar Kamprad. +

Kamprad dammsuger 
Ikea på jakt efter jobb

Hur många 
nya jobb 
finns här på 
Ikea i 
Kun gens 
kurva? 

VARNING FRÅN
JURISTEN

Brister inom särskolan kända sedan länge

Kommuner som felaktigt placerat barn i särskola kan tvingas att 
 betala höga skadestånd. Det hävdar juristen Edgar Nissen i en 
debattartikel i Svenska Dagbladet.

”Låt kommuner betala skadestånd”

Allergifri mat minskade adhd
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 nya eu-direktiv

Värna är en sammanslutning av Läke
pedagogiska och Socialterapeutiska verk
samheter i Sverige. Dessa verksamheter 
riktar sig till barn, ungdomar och vuxna.

Vi värnar om personer med funktionsnedsättning och vill presentera 
våra fantastiska verk samheter för barn, ungdomar och vuxna.  

För mer inspiration och information besök www.värna.nu

”Fler elever hamnar 
utanför trots löften 
om en skola för alla” 
Politiska slagord om ”en skola för al
la” stämmer dåligt med den verkliga 
utvecklingen. Under de senaste 20 
åren har klyftorna tvärtom ökat inom 
svenska skolor. Det skriver docent 
Gir ma Berhanu, docent vid Göte
borgs universitet i International Jour
nal of Special Educa tion.

Bland förlorarna finns barn med 
specialpedagogiska behov. +

Läs hela artikeln på foraldrakraft.se

ånga fler svenskar som 
har funktionsnedsättning 
ska kunna få lika bra råd
givning som stockholma
re får idag. Under våren 
rullar försöksverksamhe

ten ”Bosse på Nätet” igång via internet.
– Vi ska sprida vårt beprövade arbets

sätt via internet över hela landet, säger 
projektledaren Peter Stark.

Kooperativet Bosse Råd Stöd och 
Kunskapscenter har i många år hjälpt in
vånare inom Stockholms län. Verk sam
heten har varit mycket 
uppskattad och belönades 
nyligen av Stockholms 
stad för sin kvalitet. 

En av de fördelarna 
med Bosses rådgivning är 
att man får ett samlat 
grepp om vilket stöd man 
har rätt till. Man slipper 
bollas mellan olika in
stanser. Nu vill Bosse allt
så även nå ut till brukare i 
andra delar av landet.

Via internet
Och det blir möjligt ge
nom att rådgivningen blir tillgänglig via 
internet.

– Vi har byggt en plattform som gör 
det möjligt att ha samma typ av möte på 
nätet som vi annars har i ett besöksrum. 
Man kan se varandra via datorn, titta på 
samma dokument och gemensamt fylla i 
samma ansökan, säger Peter Stark.

– Vi ligger väl framme med sekretes
sen som i princip är lika stark som när 
man gör bankärenden på internet.

Hur fick ni idén till Bosse på Nätet?
– Jag har drivit två projekt tidigare 

som varit datorbaserade. Ett av projekten 
var en tidning och community på nätet, 
”Lanternan” och ”Holken”, som vi drev 
mellan 1997 och 2007. Där väcktes idén. I 
många diskussioner via internet frågade 
många efter stöd och råd.

Behövs detta – finns det inte till-
räckligt bra rådgivning ute i landet?

– Det stöd som finns att tillgå idag är så 
uppdelat att den samlade kunskapen om 

adekvat stöd ofta saknas. Kombinationen 
av att ge kunskap, vara bollplank och stöd
ja brukarens val har visat sig vara mycket 
givande för dem som sökt Bosses stöd i 
Stockholms län. Jag tror situationen är li
kadan över hela Sverige.

Gratis service
Servicen ska vara gratis och försöket 
finansieras av Arvsfonden. Hur ska det 
finansieras när försöksverksamheten 
är över?

– Genom projektet utökas möjligheten 
att få tillgång till våra tjäns
ter. Vi kan erbjuda samtliga 
landsting och kommuner 
att teckna avtal med oss. Vi 
har ett brett stöd från han
dikapporganisationerna i 
Stockholms län, som aktivt 
verkar för att deras med
lemmar ska ha tillgång till 
Bosses tjänster. Jag hoppas 
att det finns samma intres
se och stöd från fler orga
nisationer för brukare i he
la landet.

Hur tror du själv att 
verksamheten kommer 

att utvecklas i framtiden?
– Internet kommer att fortsätta ut

vecklas i snabb takt. Möjligheter öppnas 
hela tiden för nya kommunikationsvägar 
och avstånd får allt mindre betydelse. 
Detta projekt har potential att finnas 
med i framkanten av utvecklingen, säger 
Peter Stark. +

Mer om Bosse På Nätet: 
www.bosse-kunskapscenter.se

vi ska både ge kunskap, 
vara bollplank och stödja 
brukaren, säger Peter 
Stark, projektledare för 
”Bosse på nätet”.

Nytt om patieNtrörliGhet

Enklare att  
få gratis vård 
utomlands 

Det ska bli enklare för 
svenskar att få kostnadsfri 
vård utomlands, om social-
minister Göran hägglund får 
som han vill.

Vårdfakturan ska gå direkt till lands
tinget så att patienten inte behöver lig
ga ute med pengar, anser Hägglund.

I januari fattade Europaparlamen
tet beslut om direktivet om patient
rörlighet. Det innebär att svenskar 
får rätt till vård utomlands.

Ett problem är att patienten idag 
själv måste betala vårdgivaren och i 
efterhand söka ersättning från För
säk ringskassan.

– Min inriktning är att jag som 
patient inte ska behöva ligga ute med 
pengar, det här ska den svenska vår
den betala till sin motsvarighet i det 
andra landet direkt utan att jag be
höver vara involverad i det som pa
tient, säger Göran Hägglund till Sve
ri ges Radios Ekot.

EU:s direktiv om patientrörlighet 
innebär även att patienten ska få res
kostnaderna ersatta. +

”Bosse på Nätet” rullar igång

hyllad rådgivning sprids över landet

M

inte för alla
n rådgivningen täcker inte in alla 
funktionsnedsättningar. det som 
täcks kan vara rörelsehinder i 
kombination med andra funktions-
nedsättningar som syn- eller 
hörselskador, tal- eller minnessvå-
righeter. det kan också vara en 
förvärvad hjärnskada, eller epilepsi.
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Kjesäters folkhögskola

redo för livet :-)redo för livet :-)redo för livet :-

Kjesäters folkhögskola

Växa – Redo för livet!
Är du på väg att flytta hemifrån? 
Ha kul och träffa nya vänner? Vill 
du läsa allmänna ämnen på ett roligt 
och meningsfullt sätt?

På Kjesäters folkhögskola i 
Vingåker finns Växa. Kursen som 
vänder sig till dig med intellektuell 
funktionsnedsättning. Hos oss 
bildar boende, fritid, praktik och 
studier en helhet som gör dig redo 
för livet. Sök till kursen nu!

Kontakta mia.wikstrom@scout.se
Lär mer på www.kjesater.se

Den 20-21 maj blir det full fart på 
Torvalla Sportcentrum i Haninge 
när sex kommuner anordnar 
mässan ”minfritid.nu” för 
barn, unga och vuxna 
med funktionsnedsätt-
ningar.

– Det ska bli en mässa där man 
kan prova på aktiviteter som 
man sedan kan fortsätta med, 
säger Eliz Lindström, fritids-
konsulent inom Huddinge 
kommun.

Det är kommunerna Ha nin-
ge, Huddinge, Nacka, Nynäs-
hamn och Tyresö samt Stockholms stad 
och landstingets Habili tering & hälsa som 
står bakom satsningen.

– De är måna om att visa upp de möj-
ligheter som finns för personer med 

funktionsnedsättningar både inom kul-
tur och idrott. Stockholm stad gjorde en 
liknande mässa i Kulturhuset förra året, 
men nu har vi vidgat oss och satsar på att 

man ska kunna prova på direkt, inte 
en massa montrar med foldrar, 

säger Eliz Lindström.
Vad vill ni uppnå med fri-

tidsmässan?
– Vi önskar att särskole-

klasser kommer hit, liksom 
gruppbostäder, familjer, pri-

vatpersoner och yrkesverk-
samma.

Vad är särskilt viktigt att 
uppmärksamma?

– Vi vet att fritiden är ett 
stort problem för den här mål-
gruppen. Vår förhoppning är 

naturligtvis att vi får mycket uppmärk-
samhet för att lyfta upp glädjen med att 
alla får vara med och ha kul på fritiden. +

Läs hela artikeln på foraldrakraft.se

Kampsport kan 
man prova på på 
den nya fritids-
mässan i maj.

Fler får ersättning 
för skador inom vården

Ersättningarna för skador i vår-
den har fördubblats under de se-
naste tio åren. I genomsnitt bevil-
jas numera 28 svenskar varje dag 
ekonomisk kompensation.

Sedan årsskiftet gäller en ny pa-
tientsäkerhetslag som väntas öka 
både antalet anmälningar och er-
sättningar.

Hittills har patienter och an-
höriga fått vända sig till Hälso- 
och sjuk vårdens ansvarsnämnd 
(HSAN) med klagomål på vår-
den. Den nya lagen innebär att 
man istället ska klaga hos Social-
styrelsen.

Samtidigt ökar möjligheterna 
att vidta åtgärder mot olika vård-
givare och hälso- och sjukvårds-
personal.

Förlossningsskador, feldoserade 
läkemedel, förväxlade provsvar 
och infektioner i operationssår är 
exempel på vanliga skador inom 
sjukvården. +

Nyheter

Ny fritidsmässa i maj

Minfritid.nu för din skull

Ett eget boende ÿ r bra trÿ ning i 
sjÿ lvstÿ ndighet 

Häggviks skolinternat ligger i anslutning till Häggviks gymnasium i Sollentu-
na. Internatet vänder sig till ungdomar mellan 16-23 år med utvecklingsstör-
ning, autismliknande tillstånd och/eller ADHD.  
Syftet med internatboende är att träna och förbereda ungdomarna till ett så 
självständigt liv och boende som möjligt. Det gör vi efter en individanpassad 
trestegsmodell som innebär en stegvis utveckling av praktiska och sociala 
färdigheter. 
Man har tillgång till eget rum och delar kök, hygienutrymmen och vardagsrum 
med andra ungdomar. Internatet är öppet från söndag till fredag och alla 
smålov. 
Insatsen om barn- och ungdomsboende enligt 9:8 ÿ  LSS sÿ ker du hos din LSS-
handläggare i din hemkommun. 
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Det brådskar att öppna fler  
vägar till utbildning och jobb för 
elever från gymnasie särskolan, 
menar Nyamko Sabuni, biträ-
dande utbildningsminister.

– Vi måste utnyttja arbetsmark-
nadsläget med högkonjunktur. 
Om vi misslyckas nu kommer 
vi inte heller att lyckas i nästa 
lågkonjunktur, säger Nyamko 
Sabuni i en exklusiv intervju 
med Föräldrakraft.

Elever som går ut gymnasiesärskolan har 
mycket begränsade möjligheter att vida-
reutbilda sig och att hitta bra jobb på ar-
betsmarknaden.

Problemet har varit uppmärksammat 
länge, men de politiska satsningarna har 
hittills ofta stannat vid vackra ord.

Under januari presenterade regeringen 
äntligen några konkreta jobbsatsningar 
som innebär att särskoleelever ska kunna 
gå vidare på yrkeshögskolan, lärlingsplat-
ser och gymnasial vuxenutbildning.

Från ord till handling
Vår intervju med Nyamko Sabuni tyder 
dessutom på att regeringen nu vill gå från 
ord till handling, så att möjligheterna för 
särskolans elever radikalt förbättras. 
Nyamko Sabuni betonar att det är bråt-
tom att genomföra förändringarna och 
att regeringen räknar med att satsa resur-
ser på anpassningar, stöd och handled-
ning.

Om vi misslyckas nu kommer vi inte heller att lyckas i nästa lågkonjunktur,  
säger Nyamko Sabuni.  Foto: Pawel Flato

Ring eller maila och få hjälp direkt!

Vi hjälper dig kostnadsfritt
att hitta rätt Assistansbolag!

0470-78 88 12 | info@assistansformedling.se

w w w . a s s i s t a n s f o r m e d l i n g . s e

Särskolans rikskonferens 2011

Läs även:  Het debatt om fosterdiagnostik – nästa uppslag

Satsning        som inte får misslyckas

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

Från lokalvårdare till minister
Namn: Nyamko Sabuni.
Ålder: 41 år.
Familj: Tvillingsöner.
Bostad: Lägenhet i Stockholm.
Fritid/intressen: Umgås med familj och vänner, dans.
Bakgrund: Kom till Sverige som flykting vid 12 års ålder från Burundi. 
Kommunikationsrådgivare innan hon blev invald i riksdagen. 
Riksdagsledamot 2002-2006. Därefter statsråd.
Första jobb: Lokalvårdare.
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Särskolan

Ett par tusen elever går ut från gym-
nasiesär varje år, utan behörighet att 
studera vidare. Vilken betydelse tror du 
att satsningarna kommer att få för dem?

– Väldigt stor! Vi måste bort från sy-
nen att gymnasiesärskolans elever inte 
kan gå vidare och lära sig mer. Nu öppnar 
vi upp möjligheterna för dessa elever och 
ser dem som individer. Inom den här 
gruppen finns elever som kan vidareut-
bilda sig och som ska få testa sina möjlig-
heter som alla andra.

– Vi vill att yrkesutbildningarna nu 
ska planera och organisera sig så att elev-
erna kan tillgodogöra sig yrkesutbild-
ningen. Vi vet att många av de elever som 
genomgår yrkesutbildning också kom-
mer ut i arbete. Efterfrågan på kompe-
tens ökar mer och mer, men för att skapa 
den kompetensen behövs anpassningar 
och handledning.

Hur många av gymnasiesärskolans 
elever kommer att kunna utnyttja de 
nya utbildningsmöjligheterna?

– Det kan jag inte svara på. Det blir en 
individuell bedömning som ungdomen 

och föräldrarna måste göra när de ansö-
ker. Men samhället måste se till att det 
finns möjligheter och att organisationen 
är anpassad och har en pedagogik som gör 
att man kan tillgodogöra sig utbildningen.

Ett stort steg
Finns det inte risk att det blir ett alltför 
stort steg att gå från gymnasie särskola 
till yrkeshögskola? Borde ni inte även 
ha tagit fram en mindre krävande ef-
tergymnasial utbildning?

– Vi presenterar tre olika satsningar 
nu, där möjligheten att gå yrkeshögskola 
är det mest avancerade alternativet, men 
vi satsar också på lärlingsutbildning och 
yrkesvux.

– Vi börjar så här och ser vad vi kan 
åstadkomma. Första steget är att öppna 
dessa utbildningsvägar så att vi inte läng-
re låser ute dem och säger till dem att de 
inte får gå vidare efter gymnasiesär.

– Vi får se vilken typ av anpassningar 
som kommer att behövas. Om det be-
hövs andra former och andra nivåer på 
utbildningarna får vi fortsätta arbeta 
med det.

– Arbetslinjen kan inte gälla om inte 
eleverna kan få utbildning som passar 
deras förmåga och kapacitet.

Kommer det att finnas tillräckligt 
med handledning och stöd för att sats-
ningarna ska leda till verkliga förbätt-
ringar?

– Yrkeshögskolan har nu fått i upp-
drag att ge förslag på hur man ska ge-
nomföra detta, hur man kan organisera 
och anpassa utbildningarna tidsmässigt, 

”Vi måste bort 
från synen att 
gymnasiesär-
skolans elever 
inte ska gå 
vidare och lära 
sig mer.”

Satsning        som inte får misslyckas

www.furuboda.se

Vi gör det möjligt.

 På väg...igen kurs för dig med 
förvärvad hjärnskada 

 
Beställ vår nya kurskatalog 

ring 044 781 46 50  
 

Läs mer om våra kurser på  
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pedagogiska och handledningsmässigt 
för att eleverna ska kunna tillgodogöra 
sig kunskapen. Det är sådant vi vill ha 
svar på.

Och regeringen kommer att tillsätta 
resurser för stöd och handledning?

– Resurerna ska anpassas till de behov 
som finns. Det kommer antagligen att 
krävas mer tid och pengar än för vanliga 
gymnasieelever. Vi öppnar inte upp dessa 
utbildningar utan att samtidigt inse att 
det behövs mer tid, handledning och 
pengar för att göra detta. Det är en viktig 
investering för eleven och för samhället i 
stort att inte låta unga vuxna med funk-
tionsnedsättningar hamna i permanent 
utanförskap.

Vill dra fördel av konjunkturen
När kommer detta att genomföras i 
praktiken?

– Det är brådskande eftersom vi vill 
utnyttja arbetsmarknadsläget med hög-
konjunktur och stor efterfrågan. Vi måste 
ge stöd nu. Om vi misslyckas nu kommer 
det inte heller att lyckas i nästa lågkon-
junktur. Därför har detta hög prioritet. 
Det måste genomföras de närmaste åren 
när ekonomin ser positiv ut och möjlig-
heterna är bäst för fler att ta sig ut på ar-
betsmarknaden.

Borde regeringen inte först och 
främst se till att alla får rätt stöd i skolan, 
från första början? Det finns stora bris-
ter vad gäller stöd och hjälpmedel och 
klyftorna ökar. Blir inte denna satsning 
ett slag i luften – att på sluttampen för-
söka rädda en misslyckad utbildning?

– Det ena utesluter inte det andra. Om 
det finns brister i särskolan så ska det för-

stås åtgärdas. Vi ifrågasätter inte att det 
kan behövas förbättringar i den befintli-
ga skolan.

Kan vi räkna med nya krafttag för 
att förbättra stödet i skolan?

– Vi tittar närmare på hela särskolan 
och vi är väl medvetna om att alla andra 
reformer inom skolan inte får påverka sär-
skolan negativt. Det pågår ett arbete att re-
formera särskolan och nyligen presentera-
des en utredning om gymnasiesärskolan.

Svåra rörelsehinder
Ungdomar med svåra rörelsehinder är 
en bortglömd grupp, eftersom de var-
ken kommer ut på arbetsmarknaden 
eller har rätt till daglig verksamhet en-
ligt LSS. Insatser har diskuterats men 
inget verkar hända?

– Det som är klart nu är våra satsningar 
på gymnasiesärelever. Det finns ett antal 
andra reformer som diskuteras och som 
kommer att presenteras så småningom, 
men det är inget jag kan berätta om nu.

Svenskt näringsliv har efterlyst mer 
ekonomiskt stöd och lägre anställ-
ningskostnader för att öka rekryte-

ringen av personer med funktionsned-
sättningar. Är det också på gång?

– Det är en metod vi använder för 
många andra grupper, att göra det billi-
gare att anställa. Det är en högst relevant 
diskussion även på det här området.

Vad kan man göra i övrigt för att nä-
ringslivet ska prioritera rekrytering av 
personer med funktionsnedsättning? 
Samhall gjorde i höstas en enkät som vi-
sade att företagen prioriterar detta lågt.

– Det viktigaste är att offentlig sektor 
föregår med gott exempel och anställer 
många personer från målgruppen. Om vi 
visar att det fungerar kan näringslivet in-
spireras. 

– Genom subventioner kan vi upp-
muntra företagen att vilja anställa, men 
vi kan aldrig övertala dem att ta socialt 
ansvar om inte offentlig sektor gör det.

Utspel inför valet
Hur går det med Kristdemo kra ternas 
utspel i valrörelsen om att offentlig 
sektor ska anställa 10 000 personer 
med funktionsnedsättningar?

– Du får återkomma med den frågan 
en annan gång. Inom regeringen förbe-
reds en rad olika satsningar för de som 
har svårast att ta sig ut på arbetsmarkna-
den. Vi vet att det har blivit svårare och 
svårare de senaste åren. 

– Nu, när läget är så ljust på arbets-
marknaden, vill vi hitta lösningar.

Vi kan alltså räkna med att de när-
maste månaderna bjuder på fler spän-
nande satsningar?

– Allt sker inte den närmaste tiden, 
men det kommer att bli en fantastisk 
mandatperiod, säger Nyamko Sabuni. +

Tel 0225-77 40 00.  Fax 0225-77 47 00.   
www.hedemoraanpassning.se  info@hedemoraanpassning.se

Golvsänkt bil med oändliga anpassningsmöjligheter!
Kör in i bilen utan att lämna din rullstol! Dörröppningshöjden är 141 
cm och innerhöjden i mitten av bilen hela 149 cm. Det stora fram-
sätesutrymmet ger plats för de största elrullstolarna. Bilens golv är 
sänkt utan att markfrigången påverkas, detta gör att du kan köra in 
i bilen sittandes kvar i din rullstol. Dörr och ramp är el-manövrerade.

                   

                   

Besök vår monter B04:52 på Leva & Fungera-
mässan i Göteborg den 5-7 april!

”Det brådskar 
eftersom vi vill 
utnyttja hög-
konjunkturen 
och den stora 
efterfrågan.”

Den högaktuella frågan om 
felaktiga särskoleplaceringar 
kommer i fokus på Särskolans 
rikskonferens i maj, eftersom 
Skol inspek tionen nyligen har 

underkänt en stor andel av de 
utredningar som kommunerna 
har gjort.

– Skolinspektionen har 
hittat många fel och det kan 

finnas ett behov av klarare 
riktlinjer för vilka elever som 
ska tillhöra skolformen, säger 
Tage Gumaelius, konsult.

Tror du att debatten leder 
till att det nu blir färre elever 
placerade i särskolan?

– Många har trott det, men 
hittills har elevantalet fortsatt 
att öka. Kanske har man blivit 
mer noggrann och även 
upptäckt att elever som inte 
går i särskolan borde göra det, 
säger Tage Gumaelius. +

”Elevantalet fortsätter att öka”
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Vilka barn får födas? Följderna 
av ny fosterdiagnostik står i 
centrum på Särskolans rikskon-
ferens i Göteborg 2-3 maj i år.

Det finns fler oklarheter kring särskolans 
framtid. Hur blir framtidens gymnasie-
särskola, som verkar ha glömts bort i den 
nya skollagen?

På Särskolans rikskonferens hoppas 
arrangören Göteborgs Stad Utbildning 
skapa klarhet på några områden.

Bland föreläsarna finns författaren 
och pastorn Tomas Sjödin, som själv har 
haft, men förlorat, två barn med svåra 
funktionsnedsättningar.

Biträdande utbildningsminister Nyam-
ko Sabuni är också på plats.

Frågor kring fosterdiagnostik
Den första konferensdagen domineras av 
frågor kring fosterdiagnostik. FUB:s ord-
förande Anna-Lena Krook tar upp frågan 
om ”vilka barn som får födas”.

Hon ska också leda en frågestund med 
professor Torbjörn Tännsjö och med dr 
Glenn Haegerstam. Tännsjö är känd för 
att ha en öppen syn på fosterdiagnostik 
och vill ge föräldrar goda möjligheter att 
välja, medan Haegerstam varnar för en 
värdegrund ”på ett sluttande plan”.

Har följts noga
De senaste årens diskussioner om foster-
diagnostik har noga följts av många inom 
särskolan, men detta är första gången som 
man tar ett så brett grepp om debatten.

– Vi kommer att ha mentometerknap-
par i publiken första dagen så att delta-
garna kan ge svar på vad man tycker, be-
rättar Tage Gumaelius som ingår i led-
ningsgruppen.

– Vi vet inte riktigt vilken syn man har 
på fosterdiagnostik inom särskolan, även 
om många reagerar negativt på att man 
väljer bort foster som inte anses vara ”nor-
mala”. Det är en svår fråga, men vi hoppas 
kunna verka för att det kommer någon 
form av riktlinjer, säger Gumaelius.

Är det inte en väldigt känslig fråga 
att ta upp på en särskolekonferens?

– Visst är det det. Jag hörde en elev 
sä ga att ”om detta hade gällt när jag föd-
des skulle jag inte ha funnits”. Men vi får 
inte vara rädda för att ta upp frågorna, 
debatten försvinner inte, säger Tage 
Gumaelius.

Eva Wallberg är också en av föreläsar-
na på konferensen. Hon har nyligen pre-
senterat sin utredning om gymnasiesär-
skolans framtid. +

Het debatt om 
fosterdiagnostik

FUB:s ordföran-
de Anna-Lena 
Krook leder 
debatten om 
fosterdiagnos-
tik: Vilka barn får 
födas?

Mer på 
konferensen
Konferensen 
ska också 
diskutera en 
rad andra 
kontroversiella 
frågor, där-
ibland de 
många felakti-
ga särskole-
utredningar 
som Skol-
inspek tionen 
avslöjat.

Glädje

Struktur

Motivation

Sociala relationer

För ungdomar
med behov av stöd

En mycket speciell skola...

www.salbohedskolan.se

Hos oss får alla ungdomar erfarenhet och kunskap Hos oss får alla ungdomar erfarenhet och kunskap 
som gör att de utvecklas och blir mer självständiga som gör att de utvecklas och blir mer självständiga 
i sina liv.i sina liv.
   Med tydlig struktur och kognitiva hjälpmedel ger    Med tydlig struktur och kognitiva hjälpmedel ger 
vi våra ungdomar förutsättning att förstå och klara vi våra ungdomar förutsättning att förstå och klara vi våra ungdomar förutsättning att förstå och klara vi våra ungdomar förutsättning att förstå och klara 
sin vardag.sin vardag.

LivskunskapLivskunskap
IlskekontrollIlskekontroll
Social färdighetsträningSocial färdighetsträning

Vi erbjuder undervisning och boende enligt LSS och Vi erbjuder undervisning och boende enligt LSS och Vi erbjuder undervisning och boende enligt LSS och Vi erbjuder undervisning och boende enligt LSS och 
har kontinuerligt intag under hela året. Boendet har har kontinuerligt intag under hela året. Boendet har har kontinuerligt intag under hela året. Boendet har har kontinuerligt intag under hela året. Boendet har 
verksamhet dygnet runt - året om.verksamhet dygnet runt - året om.

•
•
•
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Fredagen den 13 september – en obevakad 
järnvägsövergång. Jag var en vanlig tjej på 15 

år som bara ville passa in och vara cool. Vi var tre på 

mopeden. Jag satt i mitten och hade som tur var hjälm, 

den räddade mitt liv. 

”Mopedolycka vid obevakad järnvägsövergång” 

löd tidningsrubriken. Filip som körde mopeden omkom 

omedelbart och jag fick svåra skador. Jag låg på In-

tensiven på Karolinska sjukhuset. Man visste inte om jag 

skulle vakna upp igen, om jag skulle klara mig. Skador på 

skallbenet, båda benen brutna och sprickor i höftbenet. 

Hur omfattande var hjärnskadan? Ena benet var så svårt 

skadat att man kanske måste amputera det. Jag låg på 

en specialmadrass som höll kroppstemperatur och där 

luft pumpades ut och in. Vid min sida fanns min familj och 

personalen på sjukhuset som hjälpte mig.

Från Furuboda till ett   självständigt liv

”Det kändes som att jag legat i koma 
i flera år, jag hade missat så mycket.”

  

www.furuboda.se

Efter olyckan väntade en lång och kämpig väg tillbaka. ”Jag hade missat så mycket”, berättar Veronica Balkhag som nu studerar på 

Furuboda folkhögskola.                                                                                                                                                                           Foto: Daniél Tejera

Efter studierna siktar Veronica på jobb inom film och  

teater.                                                                     

Fakta om Furuboda:

•	 Ideell  förening med ca 3500 medlemmar.

•	 Grundat 1960.

•	 Folkhögskola med långa och korta kurser.

•	 KompetensCenter driver projekt med funktionshinder-
frågor i centrum.

•	 Arbetsmarknad rustar unga för utbildning och jobb.

•	 Furuboda Assistans är privat assistansanordnare för 
dig med personlig assistans. 

•	 Mer information på www.furuboda.se

när jag blev bättre bodde jag hemma och åkte 

till sjukhuset varje dag för att träna på avdelning Q82. 

Jag hade ont och min hjärnskada gjorde att jag blev 

trött och var lättirriterad. Men jag kämpade på och trä-

nade för att lära mig gå igen. Hela tiden ville jag tillbaka 

till mitt gamla liv. 

En dag kom Fredrik från Alvikstrandskolans rehabilite-

ringscenter och föreslog att jag skulle börja där. Jag ville 

bara tillbaka till Norrbergsskolan till mina gamla kompi-

sar. Men det blev i alla fall så att jag började på Alvik-

strandskolans rehab, där Fredrik och sjukgymnasten Sara 

blev viktiga stöd för mig. 

 Jag läste kärnämnen ett par timmar om dagen i en 

liten grupp. Jag var stökig, sur och ofta ledsen. Allt kän-

des så hopplöst. Så småningom kom jag tillbaka till min 

gamla skola och då upptäckte jag att allt var annor-

lunda. ”Det kändes som om jag legat i koma i flera år, 

jag hade missat så mycket.”Jag kände att jag passade 

inte in i det gamla, det blev många tårar och mycket 

kämpande för att acceptera detta och inte ge upp.

jag Fick rådet att söka till Furuboda, tror 

att det var på sjukhuset eller kanske från Fredrik. Här 

fanns det fler som jag och jag kände att jag kunde 

passa in. Jag var inte ensam längre. Eftersom jag har 

en hjärnskada började jag i kursen På väg igen i januari 

2009. Men jag hade redan kommit så långt och ville lära 

mig mer så efter en termin blev det Allmän kurs med 

behörighetsstudier. Nu går jag mitt andra år och läser 

behörighet med anpassad studietakt och individuellt 

schema. Jag kommer att stanna här tills jag är klar med 

mina studier.  

min dröm är att bli skådespelerska och få arbeta 

med film och teater. Jag vet att det är svårt men jag har 

min dröm och håller fast vid den.

veronica balkhag

furuboda uppslag fk 1102 veronica.indd   1-2 2011-02-25   13.18

HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONSHELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS
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Lena Maria Klingvall förändrar 
världen här hemma i Sverige 
och, kanske ännu mer, 
i sitt älskade Japan och 
Asien. Föräldrakraft har 
träffat sångaren, 
simmaren och 
föreläsaren vars 
betydelse och 
stjärnstatus kan 
vara svår att 
till fullo förstå. 

En röst i världen

ennes iPhone dansar 
på skrivbordet som en glad 
humla. Epostlådan på datorn 
plingar till då och då när nya mejl 
anländer. Kalen dern är intecknad med 
föreläsningar, konserter och resor. 

För Lena Maria Klingvall har tiden efter teveprogrammet Här är 
ditt liv och framträdandet på Idrottsgalan 2010 samt utgivningen av 
hennes andra bok, Våga drömma, varit mer hektiskt än vanligt. 

– Det kan man lugnt säga, säger konstnären, sångerskan, författaren och 
egenföretagaren när vi möter henne hemma i Jönköping.

På Idrottsgalan delade hon ut pris till årets idrottsman med funktionsnedsättning,  
simmaren Anders Olsson. En idrott där hon själv nått medaljframgångar på internationell  
nivå.

– Ja, men nu har jag inte tävlingssimmat på länge. Det är 20 år sedan jag höll på med det. 
Men jag försöker motionera ibland, säger hon och kliar hakan mot kontorsstolens nackstöd.

Hennes livshistoria är välkänd för många: Föddes 1968 utan armar, och ett kraftigt förkortat 
ben. Växte upp i västgötska Habo med mor, far och bror. 

Hamnade i vattnet som treåring och simmade hem SM-medaljer, slog två världsrekord och 

24 FÖRÄLDRAKRAFT # 2, 2011

H
Text: Joacom Mattisson
info@faktapress.se
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En röst i världen
Lena Maria Klingvall har gett 
många konserter i Japan. Den 
mest unika var kanske den i 
Zenkooji, ett av Japans mest 
berömda buddhistiska tempel. 
Uppbackad av Tokyos filhar

moniska orkester sjöng hon 
gospel i ett minusgradigt, 

fullpackat tempel. 
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med Aptit på livet

Under sina 
besök i 
Japan har 
Lena Maria 
pinnat i sig 
många 
japanska 
rätter. 
Favo riten är 
tepanyaki, 
som görs på 
kobebiff. 
Lena Maria 
har gjort ett 
40-tal 
turnéer i 
Japan och 
även i år 
planerar 
hon att 
vistas där. 

Att 
föreläsa är 

också en stor 
del av Lena 
Marias liv. 

Det stora 
manga- 
förlaget 
Shogakukan 
ger årligen ut 
en bok om 
någon känd 
person. 
2007 gav de 
ut en manga-
bok om 
Lena Maria 
Klingvalls liv. 

Tiden efter 
teveframträ-
dandena i Här 
är ditt liv och 
idrottsgalan 
har varit mer 
hektisk än 
vanligt.
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placerade sig på fjärdeplats när OS gick i Seoul 1988.  
Inte illa för någon som fick en tvåa i gymnastiken. 
Fast det berodde förstås på att hon inte kunde stå på 
händer...

Gick vidare till sångstudier vid Stockholms Kung
liga Musikhögskola och det är som artist och sånger
ska hon gjort sig känd i Sverige och resten av världen. 

Oavsett vilket land eller sammanhang hon befin
ner sig i är en av de vanligaste frågorna hon får: Hur 
kan du vara så glad och orka göra så mycket?

– Många undrar det. Det kommer delvis av att jag 
fått det i min uppfostran att göra något av mitt liv och 
mina talanger. De gåvor jag fått. Att leva ut mitt liv. 
Glad är jag oftast, det är nog min personlighet att va
ra det. Jag sover gott på nätterna och tycker det är ro
ligt med en ny dag när jag vaknar. 

Tagit för sig av livet
Lena Maria Klingvall pekar gärna på sina föräldrar 
och särskilt sin mor som en förklaring till hur hon ta
git för sig av livet och odlat sina talanger. 

– Det största mina föräldrar gjorde för mig var att 
de aldrig satte gränser för mig. De sa aldrig “det där 
är inte lönt att du försöker, för du kommer aldrig att 
klara det”. Jag fick verkligen pröva det. Och fick 
mycket tid att hitta mina egna vägar. 

Genom att inte bli bromsad i fantasin över vad 
hon kunde göra, hittade Lena Maria nya sätt att lösa 
vardagens utmaningar.  

– Samtidigt har jag provat väldigt mycket som jag 
inte klarat, jag har misslyckats mycket. Och blivit be
sviken många gånger. Men det märkliga är att när 
man en gång lyckas med något som varit omöjligt ti
digare, då glömmer man alla misslyckanden. 

Som när hon under en lång tråkig bilresa lärde sig 
lägga upp maskor i stickningen med sina båda fötter. 
Att sticka hade hon gjort redan sedan årskurs fem, 
men att lägga upp de första maskorna gick rakt inte. 
Inte förrän envisheten och tristessen på bilresan beta
lade sig. 

– Jag kunde knappt bärga mig tills vi kom hem och 
jag fick visa mamma vad jag kunde, minns hon. 

– Jag är glad över att jag fick utforska världen på 
egen hand. Att jag inte blev för omhändertagen, för 
då är det lätt att man tappar lusten, tror jag. Men det 
är bra om man har en familj som är där när det inte 
går och säger ”pröva en gång till, eller strunta i det”, 
säger hon.

Den konstnärliga ådran sträcker sig längre än till 
sången. Lena Maria är en av de nio aktiva i Mun och 
fotmålande konstnärers förening. Hennes motiv 
finns utställda i Stockholm, och återfinns också på 
föreningens julkort.

Startat en stiftelse
Vid sidan av sin sångkarriär har Lena Maria även 
startat en stiftelse för människor med speciella be
hov och har varit talare på handikappkonferenser i 
Japan, men inte engagerat sig i någon svensk handi
kappförening. 

– Nej, det stämmer. Jag har inte gjort det. Mina 
föräldrar gjorde det inte heller. Jag har alltid känt mig 
mer handikappad än annars i sådana sammanhang. 
Men jag tror att föreningarna är väldigt viktiga, de 
betyder mycket för många människor. Ovärderliga. 
Men jag känner mig inte hemma där. 

Hennes insamlingsstiftelse har bland annat stöttat 
ett barnhem i Thailand. I det övervägande buddhis

”xxxxxxx.”
Fortsättning: Med aptit på livet

2008 fick hon ta 
emot konungens 

medalj i 8:e 
storleken.

Bilen är special-
anpassad och 
innebär att hon 
kan ta sig runt i 
Sverige utan 
hjälp. 

På världsmästerskapet  i Göteborg 1986 knep 
hon två guldmedaljer och en bronsbricka.

Mun- och fot-
målande konstnä-
rers förening har 

nio aktiva 
konstnärer 

idag.
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tiska landet betraktas barns funktionsnedsättningar 
som ett tecken på släktens dåliga karma och det kan 
dra ytterligare olycka över familjen att ha kvar bar-
net. Det är därför vanligt att mödrarna som får barn 
med funktionsnedsättning lämnar bort dem redan i 
samband med födseln. De barnhem som finns drivs 
till största delen av religiösa organisationer och lever 
på ideella bidrag. 

Under sina resor till Asien har hon sett vilken brist-
fällig nivå handikappomsorgen har i en del länder. 

– Jämfört med övriga världen har vi det otroligt 
bra i Sverige. Vi tillhör en liten skara som är rikt lotta-
de. Vi har det jättebra i Sverige, samtidigt som det 
finns mycket att göra inom området givetvis. Men jag 
har inte känt att det är min uppgift att engagera mig 
politiskt eller i föreningar i Sverige. Däremot i utlan-
det, där har jag de senaste tio åren fått vara med och 
påverka synen på människor med olika funktions-
nedsättningar. Det känns meningsfullt. Där finns det 
hur mycket som helst att göra. 

Andra klassens medborgare
Även i ett modernt  och framstående land som Japan 
är synen på personer med funktionsnedsättningar 
nedslående: De betraktas som andra klassens med-
borgare som inte har något att ge samhället. De är in-
te ens värdiga att betala skatt. 

Just att betala skatt är nämligen i Japan tecknet på 
att vara en fullvärdig samhällsmedborgare.

– Att låta en handikappad tjäna pengar, som de ska 
betala skatt på... Det är en overklig tanke för japaner-
na. De tror ju att jag själv får pengar från staten i Sve-
rige och blir alldeles chockade när jag berättar att jag 
får tjäna mina egna pengar och betalar skatt på dem. 
De tror inte riktigt på mig när jag berättar det. 

Trots den undanskymda plats som personer med 
funktionsnedsättningar fått i det japanska samhället 
har Lena Maria blivit en känd artist där. 

– Jag bara älskar japanerna – och de älskar mig, sä-
ger Lena Maria. 

Ett bevis på den ömsesidiga kärleken är de 40-talet 
turnéer det blivit genom åren. Och hon planerar som 
bäst en ny turné till Japan och Taiwan under året.

 
De gyllene handikappåren
I sin bok noterar Lena Maria att hon föddes under 
”de gyllene handikappåren” i Sverige: Slutet av 60-ta-
let och början av 70-talet. En tid då jämlikhet, inte-
gration, attityder och social välfärd gjorde det möjligt 
för alla att ta del av samhället. 

 ”Samtidigt har jag provat väldigt 
mycket som jag inte klarat, jag 
har misslyckats mycket. Och blivit 
besviken många gånger.”
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Digital kalender med påminnelsefunktion

Abilia - ledande inom kognition

Tids- och planeringsstöd

Kognitiva hjälpmedel

gör vardagen enklare

ABILIA AB  |  Tel 08-594 694 00  |  info@abilia.se  |  www.abilia.se

MEMOplanner hjälper 
användaren att komma ihåg 
avtalade tider, strukturera sin 
dag, vecka, månad och år. Kan 
anpassas med bilder, text och 
talmeddelanden. Påminnelser 
kan tas emot med larmljud, 
intalat meddelande och SMS. 
Finns i tre storlekar.

HANDI/HANDIFON är en digital 
kalender som ger god överblick 
över planerade aktiviteter. 
Påminnelser sker via larmsignal, 
visuellt och talat stöd. Den är lätt 
att använda. 

Nyheter: checklistor, flera 
gränssnitt, formulärsvar som visas 
direkt på skärmen och mycket mer.
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Hur är samhällets syn på funktionsnedsättnin-
gar idag, tycker du?

– Jag tror att det har varit bättre än det är nu. Under 
80-talet när vi var rika, före bankkrisen, då var det lätt-
tare att få arbete för funktionshindrade. Det känns 
som det blivit ett hårdare klimat idag. Det är hårdare 
för handikappade, invandrare och svaga grupper. För 
det är inte det glada 70-talet längre. Sedan får man 
ock så tänka på vad man jämför med, för det ser helt 
annorlunda ut i större delen av världen. 

Hon tror också att de nya möjligheterna till foster-
diagnostik helt krasst används för att sålla bort foster. 

– Ja, jag tror att väldigt många aborteras. Upptäc-
ker man handikappet under graviditeten, tror jag 
många väljer abort. Det är möjligt att jag blivit abor-
terad om möjligheten funnits innan jag föddes.

Hon berättar att hennes egna föräldrar fick frågan 
från vården att lämna henne till institution efter för-
lossningen. 

– Mamma upplevde att hon fick fatta ett beslut in-
för sig själv att ta mig till sitt hjärta och älska mig. Det 
blev inte alls som mamma och pappa hade tänkt sig 
när de fick sitt första barn. Allt ställdes på ända, och 
ändå har de alltid älskat mig och gett mig en fantas-
tisk start i livet.

Vad blir du arg på?
– Rent praktiskt i vardagen kan jag bli arg när saker 

och ting går för långsamt. När struntsaker tar onödigt 
lång tid. Jag kan också bli irriterad på människor som 
inte har medmänsklighet, utan bara tänker på sig själ-
va. Tack och lov möter jag inte många sådana män-
niskor. 

– Jag tror vi finns till på den här jorden för varan-
dra, det är liksom poängen. Det viktigaste är inte vad 
vi åstadkommer, utan hur vi är mot varandra.

Ångrar du något?
– Ja, jag tar upp det i boken. Jag ångrar att jag inte 

påtalade de funktionshindrades situation tydligare när 
jag mötte politiker och andra framstående personer i 
länderna jag blev inbjuden till när jag var yngre. +

Lena Maria Klingvall
Ålder: 42 år.
Familj: Mamma, pappa samt bror och hans 
familj.
Bor: Jönköping.
Sysselsättning: Artist. ”Ett bra samlingsnamn 
för mitt målande, sjungande och olika framträdan-
den.”
Mest nöjd med 2010: Att boken ”Våga 
drömma” blev klar.
Ser fram emot mest 2011: Allt roligt som ska 
hända – att få möta all min publik, här i Sverige och 
under min turné till Japan och Taiwan.

”Allt ställdes på ända, 
och ändå har de alltid 
älskat mig och gett mig 
en fantastisk start i livet.”

Sista delen: Med aptit på livet

Lena Maria 
fikar och 
shoppar gärna 
med vänner.

När Lena Maria 
Klingvall föddes 1968 
fick hennes föräldrar 
inte se henne på flera 
dagar och de erbjöds 
möjlighet att lämna 
bort henne till institu-
tion. ”Mamma upplev-
de att hon fick fatta ett 
beslut inför sig själv 
och att ta mig till sitt 
hjärta och älska mig.”

Att skapa har 
tillhört vardagen 
för Lena Maria 
sedan barns-
ben. 
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Lena Marias liv 
kanske låter 
som en saga, 
men det är en 
saga som 
skrivits med 
mycket hårt 

arbete och 
envishet. 
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apan är Lena Marias favoritland, där 
har hon känt sig hemma från det att 
hon kom dit första gången på väg 
hem från Paralympics i Seoul 1988.
Hennes varma känslor för landet och 
dess invånare är en besvarad kärlek. 

Lena Maria är mycket omtyckt av japanerna.
Det var efter en serie framträdanden i NewsStation, 

ett av Japans mest populära teveprogram, som Lena 
Marias popularitet ökade. 

Känd efter ett tv-framträdande
I sin bok ”Våga Drömma”, Libris förlag, 2010, berät-
tar hon om hur hennes liv i Japan förändrades över 
en natt.

”Så var det dags. Mr. Kume intervjuade mig en 
stund och sedan sjöng jag en sång a cappella. Vips så 
var allt över. Tänk att jag hade kommit hela vägen till 
Japan för att medverka fem minuter i NewsStation. 
Nästan overkligt! Plötsligt var jag igenkänd på gator-
na i Japan. TV Asahi räknade ut att under de tre gång-
er som jag varit med i deras program hade cirka 80 
procent av befolkningen haft teven påslagen med det 
programmet. Och det dröjde inte länge förrän telefo-
nen började ringa igen.”

Våren 1992 gjorde Lena Maria sin första turné i 
Japan. Och det krävdes stora konserthallar för att 
rymma alla som ville se och lyssna till henne.

Lena Maria finns bland annat med i kurslitteratur 
för både mellanstadiebarn och äldre elever. Ibland 
”dimper det ner tjocka brev i min brevlåda där elev-
erna har skrivit personligt och berättat om sina upp-
levelser när de läst om mig, eller sett reportage om 
mig”, skriver hon.

Lever ett självständigt liv
Lena Maria har egentligen ingen förklaring till varför-
hon blivit så känd i Asien, men tror att det till stor del 
beror på att hon trots sitt handikapp lever ett självstän-
digt liv – plus att många tycker om hennes sånger.

Bokförlaget Shogakukan ger varje år ut en manga-
bok om en känd person med ambitionen att bjuda på 
en spännande hisoria som kan tilltala både barn och 
vuxna. Tidigare kändisar i serien är alla döda sedan 
länge. Det har bland annat varit Marie Curie, Mozart 
och Moder Teresa. Ett år valde förlaget att berätta his-
torien om Lena Maria. Boken sålde bra och har 
tryckts om sexton gånger. +

”Ibland dimper det ner tjocka 
brev i min brevlåda där eleverna 
berättat om sina upplevelser när 
de läst om mig.”

Omåttligt populär i favoritlandet Japan

J

Carema Care erbjuder dig en stor variation av verksamheter där 
vi fokuserar på din trivsel, kommunikation och självständighet. Vi 
utgår alltid från dina speciella styrkor och förmågor för att stärka 

din självkänsla och låta dig utvecklas i din takt. Ingen kan allt, 
men alla kan något. Varmt välkommen att kontakta oss om du vill 
veta mer.

Ingen kan allt,  
men alla kan något.

www.caremacare.se

Vi svarar gärna på alla frågor
Skola, korttidshem och barnboende: 
Helena Söderqvist 0733-77 53 12
helena.soderqvist@carema.se

Dagliga verksamheter och vuxenboende: 
Anna Wallentin 0733-77 53 00
anna.wallentin@carema.se
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Fredrik Lundqvist kan förändra livet 
för tusentals människor med sin  
uppfinning Elektrodress.  
Möt honom på dessa sidor och på 
Leva & Fungera, Nordens 
största hjälpmedelsmässa, på  
Svenska Mässan i Göteborg  
5-7 april 2011. 

Dessutom:
n mässkarta 
n utställarförteckning 
n tipstävling
n produktnyheter

uppFinnarens
nya kLäDer
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uppfinnarens
nya kläder

leva & fungera, 5-7 april

”Jag upplevde det 
som en grym orätt-
visa och det har gett 
mig tändvätska. 
det fick mig att 
känna att här finns 
det något att göra.”
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ler än 100 000 svenskar 
skulle ha nytta av dräk
ten, enligt Fredrik Lund
qvist.

– Det förändrar hela li
vet, både för den som har 

en funktionsnedsättning och för anhöriga. 
Allra mest nytta kan unga personer 

med spasticitet ha. Den som påbörjar be
handlingen tidigt, när nervsystemet kan 
påverkas som mest, får störst effekt.

– Direkt när man använder tekniken 
kan man få en 50procentig förbättring. 
Redan efter 15 minuter ser man en tydlig 
effekt, säger Fredrik Lundqvist. 

– För en ung person som har en lind
rig cpskada behöver skadan inte synas 

alls efter några år med den här tekniken.
Effekten klingar av efter några timmar, 
men blir bestående om man gör uppre
pade behandlingar under längre tid.

– Vi ser att patienten får mindre och 
mindre behov av att använda metoden 
efter en viss tid, men än så länge är det för 
tidigt att säga något generellt om hur 
lång tid det tar, säger Fredrik.

Känd över en natt
Över en natt blev elektrodressen känd för 
stora delar av Sveriges befolkning när 
Fred rik Lund qvist deltog i tvprogram
met Draknästet i april 2010. Inve sterarna 
i tvrutan föll pladask för Fredriks de
monstration. 

Fyra av de fem ”drakarna” bestämde 
sig på stående fot att nappa på erbjudan
det att bli delägare i Fredriks bolag.

Men det är egentligen inte dräkten el
ler de tekniska prylarna som är det värde
fulla. Det är kunskapen om hur muskler
na och rörelserna fungerar. Vilka muskler 
som ska stimuleras och var man ska pla
cera elektroderna. 

Det är sådant som Fredrik Lundqvist 
har forskat fram, genom åratal av försök.

– Samtidigt som jag har forskat har jag 
befunnit mig på gräsrotsnivå. När jag bör
jade min kiropraktorutbildning 1999 job
bade jag som personlig assistent och fick 
uppleva ett sjukdomförlopp i progressiv 
MS under sju år, tills det ledde till döden. 
Jag lärde mig allt om assistans i livets olika 
skeden, fram till slutdestinationen.

– Jag upplevde det som en grym orätt
visa och det har gett mig tändvätska. Det 
fick mig att att känna att här finns det nå
got att göra. Jag lovade mig själv att alltid 
jobba med funktionsnedsättningar en dag 
i veckan och aldrig släppa den branschen. 
Sedan upptäckte jag den här metoden, 
som en bekräftelse på att jag hade valt rätt.

Hundratal personer
Efter Draknästet har utvecklingen gått 
snabbt. Ett hundratal personer använder 
redan tekniken. 

Ändå har historien om elektrodress 
bara börjat. Fredrik bävar för den explo
sion som han tror kommer. Målgruppen 
är enorm, både i Sverige och globalt. 
Redan inom ett par år tror han att elek
trodressen finns i de närmaste grannlän
derna eller i Tyskland och Storbritannien.

– Det är en revolutionerande produkt. 
Det finns inget jämförbart på markna

Fredrik Lundqvist (t v) och Jörgel Sandell (t h) hjälper Ellen att få en första 
 behandling med elektrodress-metoden, dock utan dräkten än så länge.

Med sin uppfinning Elektrodress håller kiropraktor Fredrik 
Lundqvist på att ta Sverige med storm. Och kanske snart hela 
världen. Målet är att verksamheten inom fem år är global.
Men först ska den visas på Leva & Fungera, där Fredriks  
företag Inerventions är en av utställarna.

Nya superdräkten tar 
världen med storm

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

F

Än så länge finns dräkten bara 
som prototyp, men ett hundratal 
personer använder sig redan av 
tekniken. Foto: UlF Engborg
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den, säger han med en blandning av en-
tusiasm och oro.

Entusiasmen kommer från vissheten 
om att elektrodress är en revolutioneran-
de uppfinning. Oro känner han för att 
marknaden är så stor – och Inerventions 
så litet. Man har fortfarande bara två spe-
cialister som kan sköta utprovning, ut-
bildning och uppföljning.

– Jag klarar själv 20 nya användare per 
månad på halvtid och min medarbetare 
40. Om vi vore 100 specialister så skulle 
vi klara 4 000 per vecka. Det är så vi mås-
te räkna nu. Efterfrågan är så stor.

Fler pusselbitar
Fler pusselbitar måste på plats. Dräkten 
finns ännu bara som prototyp. Några 
tekniska problem återstår att lösa innan 
den nästa år, 2012, kan massproduceras. 

Då måste även många fler utbildade 
specialister finnas. Fredrik sliter med att 
få fram utbildningsmaterial och hand-
böcker av sådan kvalitet att tekniken 
verkligen används på rätt sätt. 

– Jag måste få ned det på papper – jag 
kan inte själv hjälpa alla patienter! Men 
det är inget man blandar ihop som en en-
kel omelett. Det kräver tid att samman-
fatta. 

– Det är svårt att sia om hur stort det 
kan bli, men under 2012 skulle vi vilja 
massproducera flera tusen dräkter. 
Efterfrågan är enorm. Sedan vi startade 
utbildning av personliga assistenter i au-
gusti har det blivit en snackis på habilite-
ringarna.

Sedan ett par månader samarbetar 
Iner ventions även med Move & Walk.

– Vi har startat upp behandling i deras 
lokaler och det är superhäftigt! Vi ser att de 

som använder elektrodress i kombination 
med Move & Walks träning lyckas extra 
bra. Även om man använder elektrodress 
måste man kämpa för att aktivera musk-
lerna, och konduktiv pedagogik är ett su-
perbra exempel på hur man lyckas med 
det. För mig känns det alldeles glasklart.

Inga biverkningar
Inga läkemedel och inga biverkningar, 
framhåller Fredrik som fördelar. Finns 
det då inga nackdelar? 

– För ett fåtal har det inte fungerat, 
men det gäller framförallt personer som 
haft spasticitet länge och som inte fått 
några insatser utöver sjukvårdens vanliga 
habilitering.

Men Fredrik Lundqvist har mött skep-
sis från den etablerade sjukvården.

– Ja, allt som är nytt och inte från egna 
led ifrågasätts. Men när jag bara får möj-
lighet att visa tekniken, och man inte har 
förutfattade meningar, brukar man ta till 
sig. Nu släpper skepsisen mer och mer 
och man börjar bli väldigt positivt in-
ställd. Skillnaden är stor jämfört med för 
ett år sedan.

Nu växer hoppet om att landstingen 
ska klassa dräkten som hjälpmedel.

– När så sker vågar jag inte säga. Jag 
måste nog börja bearbeta beslutsfattarna 
mer uppifrån. Men det är bra att vi redan 
har fått en stor efterfrågan.

Dräkten väntas kosta cirka 25 000 kro-
nor när produktionen kommer igång. 
Därtill måste man betala för utbildning, 
men Fredrik tror att dräkten blir så 
lättanvänd att utbildningen inte behöver 
bli så lång. Om man idag vill testa en pro-
visorisk version av dräkten så handlar det 
om ungefär samma kostnader. +

#9

Snart är den färdiga dräkten klar att 
massproduceras. Om ett år rullar 

leveranserna igång.

Inbyggda  
elektroder
n Elektrodress är en dräkt med 
inbyggda elektroder.
n Med hjälp av en svag elektrisk 
ström kan dräkten skapa en grund-
spänning i muskulatur och muskel-
signaler som kan ersätta hjärnans 
signaler.
n Den specialbyggda dräkten ger 
en status på muskelspänningen i 
kroppen, samtidigt som reflexsyste-
met i kroppen stimuleras.
n Elektroderna i dräkten fungerar 
som stimulatorer. De utlöser reflexer 
som hämmar överfunktioner och 
som stimulerar underfunktioner i 
musklerna.
n Samtidigt läser dräkten av 
kroppens muskelaktivitet och gör 
det möjligt att styra muskelspän-
ningen, för att skapa, underlätta 
eller försvåra rörelser.
n Dräkten gör det möjligt att 
individanpassa rehabiliteringen av 
patienter som har muskulär spasti-
citet.
n Spasticitet orsakas av hjärnska-
dor och ger ofta stora rörelse- och 
funktionsnedsättningar. 

n Mer information
www.inerventions.se

Elektrodress visas upp på mässan 
Leva & Fungera 5-7 april 2011 i 
Göteborg.
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Här hittar 
du frågorna i 
Föräldrakrafts 
tipspromenad:

Besök följande montrar för att 
ta del av frågorna i vår tips-
promenad. Kupongen lämnar 
du sedan in i Föräldrakrafts 
monter B04:40.

1. Permobil, B05:22
2. GIL, B06:26
3. Särnmark, B05:12
4. Iris, B03:21
5. Assistansia, C03:30
6. Nordströms, C05:26
7. EO-funktion, C05:40
8. Move & Walk, B01:44
9.  Furuboda 
Folkhögskola, B02:34
10. Hela Sveriges
Assistans, B03:49
11. Föreningen JAG, B03:60
12. Riksförbundet FUB,    
         B04:59
13. Frösunda, B03:42
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... och här hittar du oss på 
Föräldrakraft!

Missa inte prisutdelningen 

med Christoffer Lindhe!

Torsdagen den 7 juli klockan 14.00-14.15 

är det dags för prisutdelning i Föräldra-

krafts tipspromenad.

Bege dig till Leva Scen & Bar för en 

spännande dragning av vinnare och 

utdelning av värdefulla priser!

Christoffer Lindhe är en av världens 

bästa simmare med siktet inställt på guld i 

Paralympics 2012. Han är också ambassa-

dör för Leva & Fungera-mässan och en av 

deltagarna i Team Frösunda.
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Leva & Fungera 2011
 Svenska Mässan, 5-7 april

Föreläsningar
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funktionshinder 
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A-Assistans LeiMir AB. På 
A-Assistans erbjuder vi personlig 
assistans till personer i hela 
Sverige. Vi ser det som vår uppgift 
att tillsammans med dig skapa en 
tillvaro som passar just dina 
behov. Välkommen till oss!
B02:10. www.a-assistans.com

AB O H Sjögren. C03:20.  
www.seatup.se

AB HandicHelp. D06:12. 
www.handicstore.se

Abilia AB. Abilia AB är ett 
skan dinaviskt företag med mer än 
30 års erfarenhet av att utveckla 
hjälpmedel för människor med 
funktionsnedsättningar. Vi har 
hjälpmedel inom Kognition, 
Kommunikation, Omgivnings-
kontroll/Larm. B03:22, B04:22. 
www.abilia.se

Ackumulator & Batteri Teknik i 
Gränna AB. E04:01. 
www.ackumulatorbatteri.se

Ackurat Industriplast AB. 
C02:49. www.ackurat.se

ActiLeg AB. E00:01. 
www.actileg.com

Afasiföreningen i Göteborg. 
E01:02. www.afasigbg.com

Aiai. Kaustik AB. Aiai administre-
rar schema, tidrapporter och 
lönehantering på Internet.
Effek tivt, säkert och roligt! 
Hur värderar du din tid? 
C04:41. www.aiai.se

Alleato. B05:25. www.alleato.se

Almedo AB. C01:60. 
www.almedo.se

Alu Rehab Aps. B00:13. 
www.alurehab.com

Anatomic SITT AB. Vi har många 
års erfarenhet och en samlad kom-
petens när det gäller att finna 
lösningar för barn,ungdomar och 
vuxna med svåra sittproblem.
B01:01, B01:12. 
www.anatomicsitt.se

Anja Assistans AB. B02:40. 
www.anja-assistans.se

Anpassarna Gunnérius AB. 
B05:02. www.anpassarna.se

Arbetsförmedlingen. D06:22. 
www.arbetsformedlingen.se

Arctic Charter AB. E01:16. 
www.arcticcharter.com

Argolis AB. C04:29. 
www.argolis.se

Arjo Scandinavia AB. C04:40. 
www.arjo.se

Assistansbolaget i Sverige AB. 
C01:33. 
www.assistansbolaget.se

Assistansia AB. Assistansia ingår i 
Humana, Sveriges största privata 
assistansanordnare med verksam-
het över hela landet. Utgångs-
punk ten för vårt arbete är att alla 
människor har rätt till ett bra liv. 
C03:30. www.assistansia.se

Athena Nordic AB. C01:22. 
www.athenanordic.se

Autoadapt AB. Vi erbjuder 
bilanpassningslösningar för att 
öka ditt oberoende och ge dig 
friheten åter. Våra ledande 
produkter Turny, Turnout and 
Carony är innovativa lösningar för 
att komma i och ur ditt fordon. 
C02:02. www.autoadapt.se

Bellman & Symfon AB. B06:11. 
www.bellman.se

BEST Teleprodukter AB. C03:19. 
www.best.se

Bewa Intraf Fordonsteknik AB. 
B03:52. www.bewaintraf.com

Bima Plastteknik AB. B05:20. 
www.bimaplastteknik.se

Boendekooperativet Duetten. 
B06:26. www.penndraget.se

Bräcke Diakoni Barn och 
ungdom. Vi erbjuder vård och 
omsorg utan vinstsyfte, byggd på 
viljan att se och kraften att 
förändra. Våra verksamhetsområ-
den är hälsovård, äldreomsorg och 
funktionshinder. Hos oss växer 
människor. B02:02. 
www.brackediakoni.se 

Bräcke Diakoni 
Treklöverhemmet. B02:02. 
www.brackediakoni.se 

Busck & Co AB. B00:07. 
www.busck.se

C/O Utbildning i Borlänge AB. 
E04:09. www.careofutbildning.se

Camp Scandinavia AB. B02:42. 
www.camp.se

Care Of Sweden AB. B01:40. 
www.careofsweden.se

Caresia AB. 
C01:49. 
www.caresia.se

CAREVA
SYSTEMS AB

Careva. Careva Systems AB 
utvecklar och marknadsför unika 
bälteslösningar för människor 
med funktionshinder. Nu lanserar 
vi ett nytt bältessystem, Crossit, 
speciellt framtaget för användning 
i publika fordon. D05:20/Barn -
tor get. www.careva.se
 
Cema Medical AB. C03:52. 
www.cemamedical.se

Clara Assistans AB. B05:44. 
www.claraassistans.se

Clinica Vintersol. C03:11. 
www.vintersol.com

Coloplast AB. C05:39. 
www.coloplast.se

Comai AB. B04:38. www.comai.se

Comfort System Scandinavia AB. 
C01:25. www.comfortsystem.se

Compassen. D04:03. 
www.compassen.se

Cortex Kunskap & Kompetens. 
B05:21. www.cortexutbildning.se

Dalheimers hus. E01:02. www.
goteborg.se/dalheimershus

Decon Wheel AB. C01:42. 
www.decon.se

DEFA AS. C02:11. www.defa.com

DHR Västra Götalands Distrikt. 
B05:43. 
www.dhr.se/vastragotaland

Din Hörsel. B04:32. 
www.dinhorsel.se

Durewall Institutet AB. B03:30. 
www.durewall.se

Eldorado Göteborgs Stad Social 
Resursförvaltning. E01:02. 
www.eldorado.goteborg.se

Eloped AB. B00:09. 
www.eloped.se

EO-Funktion AB. Vi är alla 
skapade för rörelse men för vissa 
av oss är det ingen självklarhet. 
För den som har en funktionsned-
sättning kan det vara omöjligt att 
röra sig tillräckligt mycket. 
Innowalk och NF-Walker gör det 
möjligt för alla att röra sig på ett 
naturligt sätt. C05:40. 
www.eofunktion.se

Utställarförteckning
Leva & Fungera är den mest kompletta mässan när det 
gäller hjälpmedel, assistans och annan service för per-
soner med funktionsnedsättningar i alla åldrar. Här hittar 
du alla utställare i bokstavsordning, så som förteckningen 
såg ut vid pressläggning (7 mars).
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Ergoseat AS. E03:16. 
www.ergoseat.no

Etac Sverige AB. Vi säljer och 
utvecklar produkter som 
underlättar för personer med 
begränsad rörlighet. Vi vill alltid 
erbjuda det bästa där vi verkar. På 
mässan visar vi många spännande 
nyheter för barn, men även på 
andra produktområden. C02:31, 
C02:32, C03:32. www.etac.se
 
Flexiwise HB. B05:10. 
www.flexiwise.com

FlexTech. E03:18.

 
Fryk Center Rehabilitering. 
Individuellt utformad rehabilite-
ring med ett helhetsperspektiv. 
För självständighet i vardagen 
med meningsfulla möten, natur 
och kultur. C05:46. 
www.fryk-center.org

Frölunda Data. B05:27. www.
frolundadata.se

Frösunda LSS AB. Vi arbetar för 
att ge dig med funktionsnedsätt-
ning stöd i ditt hem, på arbetet 
och fritiden. Oavsett vilket stöd du 
behöver, arbetar vi för att ge dig 
ett bättre liv. Vårt mål är alltid 
högsta livskvalitet – på dina 
villkor. B03:42, C01:27. 
www.frosunda.se

Furuboda Assistans AB. B03:32. 
www.furuboda.se

Välkommen till Furuboda 
Folkhögskola. Vi erbjuder långa 
och korta kurser och en aktiv 
fritid i en tillgänglig och anpassad 
studiemiljö. Studier i lugnare 
tempo, assistans och olika insatser 
för deltagare med funktionsned-
sättning. B02:34. 
www.furuboda.se

Förbundet Sveriges 
Arbetsterapeuter. B06:19. 
www.atforum.se

Föreningen Grunden. D04:01. 
www.grunden.nu

Föreningen JAG. Vi finns för dig 
med stora funktionsnedsättningar 
och nedsatt autonomi som vill 
leva ditt liv fullt ut med bästa 
möjliga personliga assistans. JAGs 
assistanskooperativ drivs utan 
vinstintresse. B03:60. www.jag.se

kraft
 
Föräldrakraft. B04:40. 
www.foraldrakraft.se

G Niklassons Gummi- & 
Mekaniska Verkstads AB. C05:02. 
www.maxgrepp.se

Gate Rehab Development AB. 
B01:02. www.gaterd.se

Göteborgskooperativet för 
Independent Living. GIL har 
jobbat med personlig assistans i 
över 20 år. Vi har inget vinstintres-
se. GIL har en låg och fast 
serviceavgift (20 kr). Vi erbjuder 
kostnadsfritt många fina utbild-
ningar och juridiskt stöd. B06:26. 
www.gil.se

Granberg Interior AB. C01:12. 
www.granberg.se

Guldmann Sverige AB. C01:01. 
www.guldmann.com

Göran Sjödéns Rehab Shop AB. 
B04:19. www.rehabshop.com

Göteborgs Dövas Förening. 
D04:09. www.gdf.nu

Göteborgs kulturskolor. E02:11. 
www.goteborg.se/kulturskolan

Habo TräFo AB. C05:30. 
www.gulare.com

Haco-Rollen i Sverige AB. B05:41. 
www.hacorollen.se

HAGS Aneby AB. D06:30. 
www.hags.com

Handicare AB. C02:22. 
www.handicare.com
 

Handikappanpassning i Trestad 
AB. Vi har 20 års erfarenhet av 

fordonsanpassning med fokus på 
innovativa lösningar för personer 
med funktionshinder. Vårt motto 
är att tillgodose kundens behov - 
därför levererar vi unika lösningar 
efter kundens önskemål. B05:50. 
www.handikappanpassning.se

Hanterbara Båtar AB. E05:05. 
www.hanterbarabatar.se

Hantverksdesign & Rehabili-
teringsprodukter AB. B04:11. 
www.hantverksdesign.se

Hea Medical AB. B01:41. 
www.hea.se 

Hedemora Anpassning AB. Vi 
anpassar den bil Du redan har 
eller den nya Du väljer, oav sett 
bilmärke eller modell. På mässan 
visar vi bland annat Bakkflip & 
Lokkup, handreglage, rullstolsro-
bot och golvsänkta minivans.
Välkomna! B04:52.
www.hedaanpass.se

 
Hela Sveriges Assistans AB. Vi 
gillar lokala beslut nära kunden. 
Med lokal arbetsledning får du en 
flexibel assistans med hög 
integritet. Du väljer dina assisten-
ter och utser deras arbetsledare, 
du eller en person du litar på.
B03:49. www.hsaab.se

Help-it Skaraborg AB. B03:24. 
www.help-it.se

Hjälpmedelsinstitutet är ett 
nationellt kunskapscentrum inom 
området hjälpmedel och tillgäng-
lighet för människor med 
funktionsnedsättning. Vi arbetar 
bland annat med sju regerings-
uppdrag. B04:34. www.hi.se

Hjälpmedel i fokus / Hjälp-
medels institutet. B04:36. 
www.hi.se

Hjärnskadeförbundet hjärnkraft 
i Göteborg. E01:02. 
www.hjarnkraftgoteborg.se

Hjärt- och Lungsjukas länsfören-
ing i Västra Götaland. B06:16. 
www.hjart-lung.se/vastragotaland

HMN a/s. B03:64. 
www.hmn.dk

HSO Västra Götaland. D04:11. 
www.hso-vg.com

Human Care HC AB. B05:01. 
www.humancare.se

HVB hemmet Vårberget/
Pavus omsorger. B00:11. 
www.stodochresurs.se

Hälsoinsikt. D03:01, D03:02

IfA, Sveriges enda intresseorgani-
sation för personer med behov av 
personlig assistans, arbetar för att 
rätten till personlig assistans ska 
bevaras och utvecklas och ger stöd 
till enskilda personer. B02:10. 
www.intressegruppen.info

Ilco Västra Götaland. B06:14. 
www.ilco.nu

IMG RÖRLIGHET. B06:07. 
www.imgrorlighet.se

Inerventions AB. C00:11. 
www.inerventions.se

Informationscentrum för 
ovanliga diagnoser. C03:41. 
www.ovanligadiagnoser.gu.se

Innovaid ApS. D06:10. 

Invacare AB. C04:20, C04:22. 
www.invacare.se

Iris Hjälpmedel AB. Iris Group 
förvandlar utanförskap till 
innanförskap med Sveriges 
bredaste portfölj av tjänster och 
produkter. B03:21. www.iris.se 

Jaanak. D03:09. www.nordiclite.se

Jan Nyström Idé & Utveckling. 
B06:45. www.golfkarusell.se

JCM Elektronik AB. C05:50. 
www.jcmelektronik.se

Jeltec Produktion AB. C01:02. 
www.jeltec.se

Jump & joy AB. D05:20. 
www.hoppolek.se

Järven Health Care. B01:32. 
www.jarven.se

Kebo Care Fysio AB. C04:49. 
www.kcfysio.se

kikis.se. D03:15. 
www.kikis.se
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Kom i Kapp – Rehatek AB. 
C05:20. www.kikre.com

Kom i Kapp AB. B01:48. 
www.komikapp.se

Kommunalarbetareförbundet. 
Kommunal är facket för dig som 
arbetar inom funktionshinderom-
rådet. Vad behöver du för att göra 
ett bra jobb? Kom och träffa oss i 
vår monter och diskutera dina 
arbetsvillkor och utveckling i ditt 
yrke. C02:46. www.kommunal.se

Kompis Assistans EF. Idag kan vi 
erbjuda två inriktningar av 
personlig assistans, allt för att du 
som assistansberättigad ska kunna 
välja vad som passar just din 
livssituation bäst. En fungerande 
vardag, helt enkelt! B04:12.  
www.kompisassistans.se

Kooperativet Frej är ett föräldra-
kooperativ för fem vuxna med 
autism.  Vi delar med oss av vår 
erfarenhet och kunskap genom 
utbildningsverksamhet som är 
specialiserad på autism. B03:24. 
www.frej.info

Kvistberga Produkter AB. 
B02:12. www.kvistberga.net

L & B Medical AB. C05:10. 
www.lbmedical.se

Larga AB. B02:10. 

LaSSe Brukarstödcenter arbetar 
med kvalificerad rådgivning till 
personer med olika funktionsned-
sättningar. Här kan du få hjälp 
med ansökningar, kontakter eller 
prata med någon om dina behov. 
B06:10. www.lassekoop.se

Lev väl Assistans AB. B04:31. 
www.levval.se

Liko Hill-Rom. C03:02. 
www.liko.se

Livsanda - Assistans med 
livsglädje AB. B04:50. 
www.livsanda.se

LSS Göteborgs Stad AB. B04:28. 
www.lssgs.se

LSS-Partner AB. Vi vill att du som 
uppdragsgivare hos oss ska kunna 
utöva ett stort självbestämmande 
och inflytande över din assistans. 
Du kan alltid känna trygghet i att 
ha anlitat oss. B03:41. www.lss.se
 
Lofsens Trafik. B04:02
www.lofsen.se

LVI Low Vision International AB. 
C04:12. www.lvi.se 

Läkemedelsverket. C04:52. 
www.lakemedelsverket.se

MayDay Aid. Fråga oss om 
hjälpmedel. Vi kan allt. Nästan.
C03:12, D05:20/Barntorget.  
www.maydayaid.se

Mediroyal Nordic AB. 
B04:44. www.mediroyal.se

Memira AB. 
E03:12.  www.memira.se

Meqvi AB. C00:01. 
www.meqvi.se

Mercado Medic AB. C04:32. 
www.mercado.se

Minicrosser AB - Medema - 
grup pen. Våra hjälpmedel och 
våra medarbetare får vardagen att 
rulla lite lättare. Vi önskar sätta 
dig i fokus och bistå med det vi är 
bäst på: tekniska hjälpmedel, som 
är anpassade efter dina behov. 
C04:02, C05:04.  
www.medema.com

Minitech A/S. C04:23. 
www.minitech.no

Mobilitetscenter. B05:49. 
www.mobilitetscenter.se

Modern Arbetsteknik 3J AB. 
C01:32. 
www.modernarbetsteknik.se

Move & Walk Sverige AB. Vi 
vänder oss till barn, unga och 
vuxna med olika typer av neurolo-
giska funktionshinder. Vi erbjuder 
intensiva träningsperioder, 
grundsär- och träningsskola samt 
personlig assistans, med den 
konduktiva pedagogiken som 
grund. B01:44. www.movewalk.se

Mun-H-Center är ett nationellt 
orofacialt kunskapscenter och ett 
resurscenter för orofaciala 
hjälpmedel, dvs hjälpmedel som 
rör ansiktets, främst munnens, 
funktioner. E03:02.  
www.mun-h-center.se

My own style. D02:02. 
www.myownstyle.se

Mölnlycke Folkrace Klubb. 
B02:19. www.molnlycke-fk.se

Nationellt kunskapscenter för 
bostadsanpassning. B06:57. 
www.rtp.se

NHR-Göteborg. B06:02. 
www.goteborg.nhr.se

Nordic Battery Power AB. 
B03:31. www.nordicbattery.se

Nordicare Ortopedi & Rehab AB. 
B04:20. www.nordicare.se

Nordström Assistans AB. Vi 
bedriver personlig assistans med 
fokus på kunden och deras 
situation. Utifrån de möjligheter 
LASS och LSS ger erbjuder vi en 
rättvis personlig assistans. Vi har 
kunder i hela landet och finns 
lokalt i Stockholm, Malmö och 
Gällivare. C05:26.  
www.nordstromassistans.com

Novasis AB. B02:52. 
www.novasis.se

Närkes Vital AB. C00:05. 
www.narkesvital.se

Olivia Personlig Assistans AB. Vi 
har lång erfarenhet av personlig 
assistans och är idag en av de 

största utförarna i landet. Vi 
bygger vår verksamhet på en 
humanistisk värdegrund om alla 
människors lika värde. C01:41. 
www.oliviapersonligassistans.se

OmsorgsCompagniet AB. Vi är 
ett serviceföretag inom omsorg 
och hushållstjänster. Vi vänder oss 
till dig som är äldre eller har 
behov av assistans. Med mångsi-
digt stöd och god service vill vi ge 
dig en känsla av trygghet, infly - 
tande och självbestämmande. 
B00:21. www.oc.se

Otto Bock Scandinavia AB. 
B02:22. www.ottobock.se

P.ass.FORM AB. C01:50. 
www.passform.se

Panthera AB. C04:31. 
www.panthera.se

Passal Västra Götaland AB. 
B02:49. www.passal.se

Per Stjärnehag Handi kapp-
teknik. C00:09. 
www.handikappteknik.se 
www.bead.nu

Permobil AB. Vi ser verkligen 
fram mot Leva & Fungera vi har 
flera stora och riktigt spännande 
nyheter på alla våra tre områden 
Rullstolar - Bilanpassning – 
Kommunikationshjälpmedel. 
B05:22, B05:32. www.permobil.se

Pernova Hjälpmedel AB. B05:37. 
www.pernova.se

Personskadeförbundet RTP, 
Göteborg och Bohus, Älvsborg 
och Skaraborg. B06:57. 
www.rtp.se

Polar Print. B05:29. 
www.polarprint.se

Pomona Personlig Assistans AB. 
Allt vi gör bygger på vår tro att 
varje individ har unika talanger 
och en inneboende förmåga att 
utvecklas. Vår uppgift är att locka 
fram bästa möjliga resultat ur var 
och en oavsett förutsättningar. 
B01:21.  
www.pomonaassistans.se
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Pressalit Care. B05:19. 
www.pressalitcare.com

Primacura AB. B06:49. 
www.primacura.se

Primed Fysio & Rehab AB. 
B00:01. www.primed.se

Pro-Liv Väst. B06:24. 
www.proliv.com

Proton. C02:20. www.proton.se

Provista AB. B02:09. 
www.provista-optik.se

Q´Straint. B01:20. 
www.qstraint.com

RBU i Göteborg med omnejd. 
B06:55. www.rbu.nu

Riksförbundet för Rörelse hind-
rade Barn och Ungdomar, RBU, 
är en medlemsorganisation som 
startades 1955. Vi har cirka 12 000 
medlemmar och arbetar för 
visionen Ett rättvist samhälle och 
ett utvecklande liv för barn och 
unga med rörelsehinder. B06:55. 
www.rbu.se

Rehabcenter i Stockholm AB. 
B05:23. www.rehabcenter.se

Resa utan hinder. C02:21. 
www.goteborg.se/fardtjansten
 
Riksfärdtjänsten Sverige AB. 
B02:50. www.rft.se

Riksförbundet FUB. B04:59. 
www.fub.se

RollerMate AB. B01:10. 
www.rollermate.se

Ronald McDonald Hus. D06:20. 
www.ronaldmcdonaldhus.se

RvS Eurovema AB. C03:22. 
www.eurovema.se

Sableline Sweden AB. D02:16. 
www.devlon.se

Salubrious AB. C05:22. 
www.salubrious.se

Sanicare AB. C01:40. 
www.sanicare.se

Saps Medical AB. C04:19. 
www.saps.se

Silentia AB. C01:19. 
www.silentia.se/

SK Assistansbyrå AB. B03:40. 
www.sk-assistansbyra.se

Skaraborgsassistans ekonomisk 
förening. B02:10. 
www.skaraborgsassistans.com

Skeppshultcykeln AB. C03:42. 
www.skeppshult.se

SKPF. D04:05. www.skpf.org

Sodexo AB. C02:50. 
www.sodexo.se

Sommarsol Rehab & Rekreation. 
B05:43. www.sommarsol.se

Stamningsförbundet. B06:59. 
www.stamning.se

Step Forward /TLC Medical. 
D02:04. www.stepforwardsweden.
com

STIL, Stiftarna av Independent 
Living i Sverige. Det är du som 
avgör hur du vill leva ditt liv. Om 
du väljer Stil som assistansanord-
nare ger vi dig juridiskt och 
personligt stöd samt utbildning, 
helt utan vinstintresse. Personlig 
assistans på riktigt. E04:17.  
www.stil.se

Studium, Göteborgs Stad 
Utbildning. E03:15. www.
studium.educ.goteborg.se

Stöd & Resursteamet AB. 
LSS-boende, korttids och daglig 
verksamhet för barn och unga 
vuxna med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar i 
Uddevalla och Göteborg med 
omnejd. Vi erbjuder en rolig och 
meningsfull vardag och fritid med 
tydlig struktur. B00:11.
www.stodochresursteamet.com

Sunrise Medical AB. C04:42. 
www.sunrisemedical.se

Svan Care AB. C02:52. 
www.svancare.se

Svart på Vitt AB. B02:40. 
www.svartpavitt.se

Svensk Handikapptidskrift. 
B05:43. www.svenskhandikapp 
tidskrift.se

Svensk Personlig Assistans AB. 
B02:41.  
www.svenskassistans.se

Svensk TalTeknologi AB. 
B04:30.  
www.svensktalteknologi.se

Svenska Kommunalarbetare-
förbundet. C02:46. 
www.kommunal.se

Svenska Service & 
Signalhundsförbundet. B06:18. 
www.soshund.se

Swereco Rehab AB. B03:29. 
www.swereco.se

Särnmark Assistans AB. Som 
assistansanordnare och service-
partner möter vi på Särnmark dig 
och din familj utifrån era 
individuella behov och önskemål 
och skapar tillsammans en 
personlig assistans som ni vill ha 
den. B05:12. www.sarnmark.se

Tandvårdsskadeförbundet 
distrikt O-län. B06:08. www.tf.nu

Techno Medica AB. C04:54. 
www.technomedica.se

Texttelefoni (Eniro 118118 AB). 
B04:42. www.texttelefoni.se

Tinnitusföreningen Göteborg. 
B06:06. www.tinnitusgoteborg.se

Tobii Technology AB. C01:52. 
www.tobii.se

Top Hygien Nordic AB. B05:11. 
www.tophygien.se

Trea Assistans AB. D02:01. 
www.treaassistans.se/

Trident Industri AB. B06:09. 
www.trident.se

UNIK Försäkring / 
Riksförbundet FUB. UNIK 
försäkring är speciellt utformade 
försäkringslösningar för personer 
som berörs av LSS och SOL. UNIK 
försäkring är en del av Riksför-
bun det FUB - för barn, unga och 
vuxna med utvecklingsstörning.
B04:59.  
www.unikforsakring.se  
www.fub.se

Valjeviken. C02:12. 
www.valjeviken.se

Varsam AB. 
B03:01, B04:09.  
www.varsam.se

Volaris. C03:22. 
www.eurovema.se

Woodstar. B05:40. 
www.woodstar.se

Västia Plastindustri AB. B05:42. 
www.vastia.se

Ågrenska AB. Ågrenska är ett 
nationellt kompetenscentrum 
som bedriver verksamhet utifrån 
ett helhetsperspektiv för barn, 
unga och vuxna med funktions-
nedsättningar, sällsynta diagnoser, 
deras familjer och professionella 
som möter barn och familjer. 
E02:02. www.agrenska.se

Ädelfors Folkhögskola. C05:29. 
www.adelfors.nu

Älvsby-Elvan. D03:16. 
www.alvsby-elvan.com

Øytex AS. SitRegn och SitVarme 
är en ny kollektion av kroppsan-
passade och funktionella 
utekläder som är designade med 
attraktiva snitt och smarta 
funktioner, utvecklade i samarbete 
med rullstolsbrukare. D02:11. 
www.oytex.no

”50 000  
kronor till 
vinnaren.
Nu ska de 
bästa krog
idéerna 
hyllas.”

Läs om produkterna 
och idéerna på sid 42-63
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Leva & Fungera, 5-7 april

För att fira att Föräldrakraft 
är offi ciell mässtidning för Leva 
& Fungera anordnar vi en stor 
tipstävling med fi na priser.

Vinn en iPad!
Vill du vinna en iPad, ett konstverk, en båttur, 
ett semester  boende eller en King Size-räkmacka? 

Ett konstverk 
från Frösundas 
dagliga verk-
samhet. Priset 
skänkt av 
Frösunda.

En veckas gratis boende i Idre fjäll 
sommartid. Lägenhet för 6 eller 10 perso-
ner (pristagaren kan själv välja). Skänkt av 
UPAB Utvecklingspedagogik AB.

Värme-bulldog. 
Mysig, kram-
vänlig hund i 
plyschmaterial. 
En ficka på 
magen med 
plats för en 
kärnpåse som 
går att väma. 
Passar till barn 
som har ont i 
magen eller för 
att få lite varmt i 
sängen. Skänkt 
av Kom I Kapp 
– Rehatek AB.

Empati-dockan 
Nelly kan sitta, 
ligga med raka ben 
och till och med gå 
med hjälp. 
Kroppsspråket är 
fantastiskt realis-
tiskt och ger en 
otrolig känsla av ett 
barn. Skänkt av 
Kom I Kapp – 
Rehatek AB.

Funktionella köks-
textilier i ekobomull.
Förkläde, greppduk, 
handduksset, grythand-
ske och hand tagsskydd. 
Skänkt av Swereco.

Almanacka i 
plåt. Skänkt 
av My Own 
Style.

Att delta är enkelt 
1. Använd kupongen här intill eller en lös kupong som 
delas ut på mässan. 
2. Besök montrarna som har frågorna.
3. Lämna in kupongen i Föräldrakrafts monter senast 
torsdagen den 7 april klockan 13.00.
4. Vinnarna utses på Leva Scen & Bar 7 april kl 14.00.

Båttur med 
dina vänner. 
Skänkt av 
Digital varvet. 

Tre vinnare får var 
sin PenFriend-
läspenna. 
Skänkt av Iris 
Hjälpmedel.

iPad. Priset skänkt av Föräldrakraft. 
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Vinn en iPad!

Världens godaste 
räkmackor? Två olika 
vinnare får vardera ett 
pris bestående av två 
King Size-räkmackor 
på Restaurang Heaven 
23 i Gothia Tower. 
Skänkt av Svenska 
Mässan.

Valfri utbildning ur 
Humana akademins 
utbud (till exempel 
hjärt-lung-räddning/
första hjälpen, för-
f lytt ningsteknink eller 
assistanskurs). www. 
humanaakademin.se
Priset skänkt av 
Assistansia. 

Föräldrakrafts frågetävling – svarsblankett

Regler 
Vinsterna tilldelas i turordning till de personer som lämnat in 
kuponger med rätt lösning som dras först. Kupongerna 
måste vara läsbara. Dragning och rättning av kuponger 
utförs av Föräldrakrafts medarbetare. Eventuell vinstskatt 
betalas av vinnaren. 

Prisutdelningen
Sker på Leva Scen & Bar klockan 14.00-14.15. Helst bör du 
vara på plats när prisutdelningen sker, eftersom de först 
dragna vinnarna får möjlighet att välja bland vinsterna.

!!! Var noga med att ange fullständiga kontaktuppgifter 
på svarskupongen här till höger.

Prenumeration på 
Föräldrakraft till fem olika 
vinnare. 

1. PERMOBIL. Monter B05:22.
1. Rullstolar Gånghjälpmedel Bilanpassning.
X. Rullstolar Bilanpassning Kommunikation.
2. Rullstolar Gånghjälpmedel Kommunikation.

2. GIL. Monter B06:26.
1. Vit.
X. Grön.
2. Röd.

3. SÄRNMARK. Monter B05:12
1. 1982. 
X. 1992.
2. 2002.

4. IRIS. Monter B03:21.
1. Cirka 600 minuter.
X. Cirka 1800 minuter.
2. Cirka 4200 minuter.

5. ASSISTANSIA. Monter C03:30.
1. Humana akademin.
X. Assistansia akademin.
2. Assistent akademin.

6. NORDSTRÖMS. Monter C05:26.
1. Jordgubbar.
X. Blåbär.
2. Apelsin.

7. EO-FUNKTION. Monter C05:40.
1. Sittande positionering.
X. Enkel förflyttning i och ur bil.
2. Rörelse på ett stimulerande sätt.

8. MOVE & WALK. Monter B01:44.
1. Folkpartiets nya skola. 
X. Träning för att lära hjärnan rörelser du inte kan.
2. SJ:s nya tidtabell som anpassar sig efter vädret.

9. FÖRENINGEN FURUBODA. Monter B02:34.
1. 1890.
X. 1960.
2. 1990.

10. HELA SVERIGES ASSISTANS. Monter B03:49.
1. Genom lokalkontor.
X. Genom tätt återkommande planeringsmöten.
2. Genom lokal arbetsledning.

11. FÖRENINGEN JAG. Monter B03:60.
1. Överjaget.
X. Förste assistent.
2. Servicegarant.

12. RIKSFÖRBUNDET FUB. Monter B04:59.
1. Juristhjälp att överklaga LSS-beslut.
X. Försäkringen gäller även om man glömt låsa.
2. Gratis boende på världens bästa hotell.

13. FRÖSUNDA. Monter B03:42.
1. Surfar på nätet.
X. Spelar pingis.
2. Spelar gitarr.

1      X       2Lyssna på 
frågorna 

Föräldrakraft och 
Iris utnyttjar ny teknik 

för att göra tipspromenaden 
tillgänglig för så många som 
möjligt. PenFriend är en 
läspenna som läser av själv-
häftande etiketter som inne-
håller ljudinspelningar och 
annan information i formatet 
mikro-EAN.

Etiketterna fästs på de 
tipsfrågor som Föräldrakraft 
har placerat ut bland 13 olika 
utställare på Leva & Fungera. 
När en penna vidrör frågorna 
läses de upp automatiskt.

Läspennorna kommer även 
att kunna användas på de 
informationstavlor som 
Svenska mässan sätter upp 
runt om på Leva & Fungera.

Frågorna hittar du i montrarna – se  kartan 
på sid 34–35! Lämna in svarsblanketten 
i Föräldrakrafts monter B04:40.

Namn: ....................................................................................................... 

Adress: .....................................................................................................

Postnr och ort: ......................................................................................

Telefon: ....................................................................................................

Mejladress: .............................................................................................

� Ja tack, jag vill ha Föräldrakrafts kostnadsfria nyhetsbrev.

� Ja tack, jag vill ha ett prenumerationserbjudande från Föräldrakraft.
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Arbete 
& rekrytering
Det finns många vägar 
till arbetsmarknaden för personer 
med funktionsnedsättningar och 
några alternativ hittar man även 
på Leva & Fungera. Flera utställare 
erbjuder daglig verksamhet enligt 
LSS, däribland Frösunda och 
Bräcke Diakoni. 
Flera utställare driver också 
speciella projekt för att utbilda 
och coacha unga vuxna på jakt 
efter vanliga och ovanliga jobb, det 
gäller till exempel Föreningen 
Furuboda med sitt uppmärksam-
made projekt SIIA, Stegen in i 
arbetslivet, och Bräcke Diakoni. 
På plats finns även folkhögskolor, 
som Ädelfors, med utbildningar 
som ofta tar sikte på riktiga jobb.

Några utställare som informerar 
om arbete och rekrytering är Bräcke 
diakoni, Frösunda, Studium, 
Durewall Institutet, Ädelfors folkhög-
skola och Föreningen Furuboda.

Musiklinjen. Furuboda 
Folkhögskola. Monter 

B02:34.

Nio restauranger har byggt om de senaste 
månaderna. GIL:s kampanj ”Alla ska 
fram” ledde snabbt till bättre tillgänglighet 
bland krogarna i Göteborg och Varberg. 

Framgångarna ska firas med ett semi-
narium och en prisutdelning i samband 
med Leva & Fungera. 

50 000 kronor
Ett pris på 50 000 kronor delas ut till en av 
de som kommit med förslag på hur till-
gängligheten i krogvärlden kan bli bättre.

Prisutdelare blir ståuppkomikern och 
politikern Jesper Odelberg. Medverkar 
gör förstås även Anders Westgerd som är 
verksamhetsledare på GIL och som har 

arbetat intensivt med att testa restau-
rangernas tillgänglighet.

Erik Ljungberg kommer att berätta 
om sitt arbete som tillgänglighetsivrare. 
En både syrlig och rolig presentation ut-
lovas av mannen som drivit opinion ge-
nom projekt som ”Västtragik” och 
Fulldelaktighet.nu.

Tillgänglighetsarbete ur ett annat per-
spektiv ger Magnus Berglund, Scandic-
hotellens ansikte utåt, som ska berätta hur 
hotellkedjan ser på tillgänglighet. +

Allt äger rum på Hotel Gothia tisdagen 
den 5 april med start klockan 17.30. 
Läs mer på: kampanj.gil.se

Jesper Odelberg delar ut priset på 

50  000 kronor till någon eller några 

som kommit med bra förslag på 

bättre tillgänglighet.

Hänger ut. I höstas tog Anders Westgerd och GIL det drastiska steget att hänga 
ut  otillgängliga krogar på webben. Sedan dess har minst nio av dem byggt om. 

22 sidor tips & nyheter 

om Leva & Fungera

Nu ska de bästa krogidéerna hyllas

Alla elever på Riksgymnasiet i 
Göteborg ska erbjudas praktik-
plats utanför skolan, som ett sätt 
att öppna upp arbetsmarknaden 
för ungdomar med rörelsehinder.

– Den här gruppen är ofta ”för svår” för 
arbetsförmedlingen och ej berättigad sys-
selsättning enligt LSS, säger Emma Lyrdal.

Hon arbetar med praktikplatsprojek-
tet som förbereder unga med rörelsehin-
der i Göteborg att möta den ofta tuffa ar-
betsmarknaden.

Inför Leva Fungera Mässan i april har 
projektet ett samarbete med Svenska 
mässan. 

–  Vi arbetar för att elever ska få möjlig-
het att göra praktik på mässan som entré-
värdar, scentekniker med mera. Vi ser med 

spänning fram mot denna vecka, säger 
Emma Lyrdal. +

Läs mer på www.foraldrakraft.se

Här får alla göra riktig praktik

Alexandra Osiac fick många positiva 
erfarenheter när hon praktiserade på 
klädbutiken Gina Tricot.

Hemförsäkring - HemExtra
• En trygg försäkring för dig som bor i gruppbostad.

• Försäkringsbelopp på upp till 400 000 kr.

• Täcker stöld även om du glömt att låsa dörren till ditt boende 
eller lånat ut nyckeln.

• Elrullstolar och andra hjälpmedel ingår.

• Reseförsäkring ingår.

• Extra låg självrisk (300 kr) på glasögon och hörapparat.

Olycksfallsförsäkring
• En bra försäkring som ersätter medicinsk invaliditet med upp till 

300 000 eller 600 000 kr.

• Ersätter kostnader för vård av läkare eller tandläkare samt resor och 
kostnader vid sjukhusvistelse.

• Krishjälp ges av psykolog om du drabbas av akut psykisk kris på 
grund av olycksfallsskada, nära anhörigs död samt rån eller överfall.

• Ingen självrisk

• Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall med 50 000 kr.

Hem och Villa/hem
• Låga självrisker!

• Endast 300 kr självrisk på syn- och hörselskadehjälpmedel 
(t.ex. glasögon, hörapparat).

• Reseförsäkringen gäller i hela världen under 45 dagar.

• Handikapphjälpmedel (t.ex. rullstol, elrullstol) är försäkrade för 
upp till 100 000 kr.

• Ersätter även stöld ur olåst bostad eller om stölden genomförts 
av någon som med tillåtelse innehar nyckel.

• Tilläggsförsäkringen Resextra (inkl. Avbeställningsskydd, 
Ersättningsresa, Försening) gäller även för familjemedlemmar 
bosatta på annan adress.

Bilförsäkring
• Låga självrisker!

• Endast 200 kr självrisk vid reparation av glasruta och fri lånebil vid 
byte av glasruta.

• Vi försäkrar handikappanpassade bilar (anpassad för upp till 
100 000 kr) utan premiepåslag.

• Allriskförsäkring för plötsliga invändiga kupéskador ingår om du 
har halv- eller helförsäkring.

• Du behöver inte betala någon självrisk vid kollision med djur om du 
har helförsäkring.

• Förmånliga tilläggsförsäkringar; Hyrbil, Vägassistans samt 
Olycksfall och Krishjälp.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkringsbolag ab org.nr. 1614120-3 med säte i Helsingfors (adress till huvudkontoret är Ängsporten 4, 02200 Esbo, Finland), som i Sverige representeras av BeSure Försäkring Sverige AB org.nr. 556807-9056.
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För mer information, ring 08-508 866 88 
eller besök oss på www.unikforsakring.se

Unika försäkringar 
för unika personer!

Nu utökar vi även med 
försäkringar för alla!

Nu utökar virättsskyddet i allavåra hemförsäkringar!

MÄSSTIPS

FK_1102_s042-63_LEVAFUNG_kategorinyheter_v08.indd   42 2011-03-07   21.36



Hemförsäkring - HemExtra
• En trygg försäkring för dig som bor i gruppbostad.

• Försäkringsbelopp på upp till 400 000 kr.

• Täcker stöld även om du glömt att låsa dörren till ditt boende 
eller lånat ut nyckeln.

• Elrullstolar och andra hjälpmedel ingår.

• Reseförsäkring ingår.

• Extra låg självrisk (300 kr) på glasögon och hörapparat.

Olycksfallsförsäkring
• En bra försäkring som ersätter medicinsk invaliditet med upp till 

300 000 eller 600 000 kr.

• Ersätter kostnader för vård av läkare eller tandläkare samt resor och 
kostnader vid sjukhusvistelse.

• Krishjälp ges av psykolog om du drabbas av akut psykisk kris på 
grund av olycksfallsskada, nära anhörigs död samt rån eller överfall.

• Ingen självrisk

• Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall med 50 000 kr.

Hem och Villa/hem
• Låga självrisker!

• Endast 300 kr självrisk på syn- och hörselskadehjälpmedel 
(t.ex. glasögon, hörapparat).

• Reseförsäkringen gäller i hela världen under 45 dagar.

• Handikapphjälpmedel (t.ex. rullstol, elrullstol) är försäkrade för 
upp till 100 000 kr.

• Ersätter även stöld ur olåst bostad eller om stölden genomförts 
av någon som med tillåtelse innehar nyckel.

• Tilläggsförsäkringen Resextra (inkl. Avbeställningsskydd, 
Ersättningsresa, Försening) gäller även för familjemedlemmar 
bosatta på annan adress.

Bilförsäkring
• Låga självrisker!

• Endast 200 kr självrisk vid reparation av glasruta och fri lånebil vid 
byte av glasruta.

• Vi försäkrar handikappanpassade bilar (anpassad för upp till 
100 000 kr) utan premiepåslag.

• Allriskförsäkring för plötsliga invändiga kupéskador ingår om du 
har halv- eller helförsäkring.

• Du behöver inte betala någon självrisk vid kollision med djur om du 
har helförsäkring.

• Förmånliga tilläggsförsäkringar; Hyrbil, Vägassistans samt 
Olycksfall och Krishjälp.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkringsbolag ab org.nr. 1614120-3 med säte i Helsingfors (adress till huvudkontoret är Ängsporten 4, 02200 Esbo, Finland), som i Sverige representeras av BeSure Försäkring Sverige AB org.nr. 556807-9056.
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För mer information, ring 08-508 866 88 
eller besök oss på www.unikforsakring.se

Unika försäkringar 
för unika personer!

Nu utökar vi även med 
försäkringar för alla!

Olycksfallsförsäkring

• Rättskyddet gäller för tvister/överklaganden i förvaltnings-domstolarna rörande beslut om LSS*.• Försäkringen ersätter tvister avseende beslut om LSS med upp till 10 ombudstimmar per år och försäkrad.

Nu utökar virättsskyddet i allavåra hemförsäkringar!

(gäller från 1 februari)
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Assistans
Hur utvecklas person-
lig assistans under 2011? Ett 
brett utbud av assistansutförare är 
beredda att svara på frågor om 
detta under Leva & Fungera. Vad 
innebär de nya reglerna om 
tillståndsplikt och ökat barnfokus? 
Och vad betyder Försäkrings-
kassans nya bedömningsregler? 
På mässan finns både privata 
företag och ideella assistansorga-
nisationer. Även Kommunal-
arbetareförbundet ställer ut för att 
informera assistenter och arbetsgi-
vare om fackliga frågor. 
Assistans handlar också om 
administration och för att förenk-
la den biten är företaget Kaustik 
på plats för att demonstrera 
webbapplikationen Aiai som du 
kan läsa mer om i artikeln här 
intill.

Några utställare som arbetar med 
frågor om personlig assistans är 
Kommunalarbetarförbundet, As-
sistansia, Kaustik, Ifa, Särnmark, 
Frösunda, Hela Sveriges assistans, 
Kompis assistans, Move & Walk, 
Furuboda assistans, Pomona 
Balance, Nära, Olivia, Assistans-
bolaget i Sverige, Nordström 
assistans, Livsanda, Föreningen 
JAG, LSS-Partner, Svensk personlig 
assistans, Argolis, P.ass.FORM, 
Clara Assistans, Sk Assistans byrå, 
Primacura, Trea assistans och STIL.

Erik Ljungberg skapade ett 
datorprogram för att förenkla 
administrationen av av sin egen 
personliga assistans. Nu har det 
fått tusentals användare.
Enklare, snabbare och säkrare. Datorpro-
gram met Aiai från Kaustik i Göteborg tar 
sikte på att förenkla administrationen av 
personlig assistans. Och det spelar ingen 
roll om du har dator, mobil eller iPad.

– Administrationen blir mycket min-
dre tidskrävande, säger Erik Ljungberg, 
som tagit initativ till att utveckla pro-
grammet i samarbete med assistansföre-
tag, brukare och assistenter.

Erik är själv rullstolsburen och i behov 
av assistans på grund av muskeldystrofi. 
Han har egen erfarenhet av assistans än-
da sedan LSS-reformen infördes 1994.

Hoppade av
För några år sedan hoppade han av från 
Digital Illusions där han arbetade med 
tv-spelsproduktion och drog därefter 
igång företaget Kaustik. Idag har han säll-
skap av tre programmerare och utveckla-
re som också är delägare.

– Vi sökte fonder och starta eget-bi-
drag och jobbade för slavlöner, men vi 
såg att det skulle gå att bygga en affärsidé 
på produkten. Det började med att jag 
skulle förenkla min egen assistans, men 
jag märkte att det var något som sakna-
des på marknaden generellt. Alla körde 
med papper och penna.

Hur känns det när ni nu har lyckats?

– Det är jättehärligt att känna att man 
kunde identfiera ett problem som jag 
själv hade och sedan upptäcka att det 
fanns en större marknad som hade be-
hov. Det är också skönt att ha varit först 
ut på marknaden och sedan visa att man 
har den bästa produkten och är mest 
konkurrenskraftig.

– Det känns också jättekul för mig att 
kunna visa för andra som är i min situa-
tion, som knappt kan lyfta handen till 
skrivbordet, att man kan skapa och driva 
ett företag framgångsrikt. De visar att det 
är idén och viljan som är det viktiga – 
 fysiken och det man behöver hjälp med 
kommer i andra hand.

– Att vår produkt riktar sig till perso-
ner med funktionsnedsättningar gör det 
extra intressant. Systemet måste fungera 
även för den som är blind eller för den 
som har svårt att läsa. Arbetet med Aiai 
präglas av ständig utveckling. Inför 
Kaustiks deltagande på mässan Leva & 
Fungera i april sliter man med att ta fram 
nya ”appar”, specialversioner av Aiai för 
mobiltelefonen iPhone och läsplattan 
iPad. +
Läs mer på www.aiai.se

Leva & Fungera, 5-7 april

Datorprogrammet som gör 
det enklare att ha assistans

Förenklar. Erik Ljungberg hjälper dig att göra administrationen 
mindre tidskrävande.

”Det är idén 
och viljan som 
är det viktiga  – 
fysiken kommer 
i andra hand.”

Varma kläder för 
rullstolsburna. 
Øytex. Monter 

D02:11.

”Vi sökte fonder 
och starta eget- 
bidrag och jobbade 
för slavlöner.”

MÄSSTIPS

Regeringen tar nästa steg 
mot fritt val av hjälpmedel i 
hela landet. Barn- och 
äldreminister Maria Larsson 
har utsett en utredare som 
senast i december ska ha 
ett färdigt förslag. På 
onsdagen kl 10.30 medver-
kar Maria Larsson på Leva 
Scen & Bar.
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Vi utgår från att barn i första hand är starwars-
fantaster, hopprepshoppare, nintendospelare, 
sandkaksmakare, brädspelsspecialister och 
såpbubbelblåsare. Och i andra hand små 
personer med särskilda behov.

GIL är en organisation som i över 20 år jobbat med 
personlig assistans. Vi har inget vinstintresse. 
Vi finns inte till för att någon ska tjäna pengar. 

GIL har en låg och fast serviceavgift (20 kr). 
Det innebär högre löner till dina assistenter och 
mer pengar till omkostnader – för friare vardag, 
fritid och drömmar. Vi redovisar rubbet 
varje månad.

GIL har gratis juridiskt stöd och utbildar alla 
personliga assistenter och den som ska leda dem i 
det dagliga arbetet. Det är roligare när man 
vet vad man sysslar med!

Postadress: Box 12134, 402 42 Göteborg
Besöksadress: Jaegersdorffsplatsen 3, Göteborg
Telefon: 031-63 64 80, E-post: kontor@gil.se
Läs mer på www.gil.se!

Assistans för små 
och stora drömmare

Personlig assistans utan vinstintresse.

Träffa GIL på 

Leva&Fungera
 

B06:26
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Leva & Fungera, 5-7 april

Barnhjälpmedel
Svenska Mässan i Göteborg 
utlovar att årets upplaga av Leva & 
Fungera blir roligare än någonsin 
för barnfamiljer. Eller vad sägs om 
ett helt torg fyllt med lekplats, 
barnrullstolar och många andra 
hjälpmedel för de minsta?  

Några utställare som presenterar 
barnhjälpmedel är Autoadapt,  
Anatomic Sitt, Careva Systems,  
EO-Funktion, Etac Sverige, 
Innovaid, Invacare, Jump & Joy,  
Kom ikapp, Liko Hill-Rom, Mayday 
Aid, Otto Bock Scandinavia, 
Permobil, Hea Medical och Svan 
Care.

Teater och lek lockar på Barntorget

Barntorget bjuder på teater,  
nya hjälpmedel, lekplats  
och presentationer.

Barnen får större utrymme på 2011 års 
mässa. På det speciella Barntorget finns 
produkter, kunnig personal och roliga 
aktiviteter.

Varje eftermiddag blir det ansiktsmål
ning från klockan 12. En liten tävling, 
”Rulloppet” äger också rum dagligen.

Det blir även riktig teater på Barn
torget. Permobil anlitar skådespelerskan 
Kristin Grue för en kortversion pjäs som 
senare ska gå upp på Uppsala Stadsteater.

Pjäsen handlar om att vara syskon till 
någon med funktionsnedsättning. Den 
spelas upp på Barntorget på onsdagen 
klockan 14.

– Vi vill göra mässbesöket roligare för 
barnfamiljer, säger Camilla Milger på 
May Day Aid som är iniativtagare till 
Barntorget. Om man går på mässa med 

barn så känner man ofta att man inte hin
ner gå runt hela mässan. Då är det suve
ränt att kunna gå till ett barntorg och få ett 
koncentrat av vad som finns. 

– Här ska man även kunna sitta och ta 
det lite lugnare. Andas ut och samtidigt få 
tips och kunna känna och titta på produk
ter i lugn och ro, säger Camilla Milger.

– På Barntorget ska man kunna få ett 
samlat utbud av produkter för barn. Jag 
hoppas att det blir 1520 olika utställare 
som visar produkter där, säger Camilla.

– Vi har haft de här tankarna i många 
år och eftersom Leva & Fungera är en 
mässa som många barn och ungdomar 
besöker, tycker vi att det är dags att göra 
något extra, säger Camilla Milger.

– Vi på MayDay Aid kommer att ha 
flera nyheter som sängar, gåstolar och 
toastol, säger Camilla Millger.

Vidare finns en lekplats bemannad av 
personal från Bräcke Diakoni.

Passalen – Fritid för alla kommer ock
så att medverka. +

Ett nytt gåhjälpmedel för barn 
med nedsatt styrka och stabilitet 
lanseras av Handicare. 

Produkten heter WalkingBelt och används 
som stöd vid gåträning. En fördel med 
den här produkten är att barnet får fria 
händer under träningen och nya möjlig
heter att upptäcka och utforska världen. 

Andra fördelar som leverantören lyf
ter fram är att produkten både är bekväm 
för barnet och ger medhjälparen en ergo
nomisk arbetsställning.  Man kan förstås 
ställa in banden och handtagen  så att det 
passar både barnet och medhjälparen.

Att vandra i fjällen eller i vattenbrynet, 
allt ska vara möjligt med WalkingBelt. +

Läs mer på www.romedic.com

Utforska världen med nytt  
gåhjälpmedel och fria händer

Lätt och ledigt. Med Walking Belt får barnet fria händer.

Turny bilsäteslyft. 
Autoadapt. Monter 

C02:02.

Besafe Izi Kid är ”världens säkras-
te bilbarnstol” enligt Minicrosser. 

Monter C04:02, C05:04

NF Walker. EO-funktion. 
Monter C05:40.

MäSSTipS

MäSSTipS

MäSSTipS
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Tel. 011-161800

Fax 011-162005
Web  www.anatomicsitt.com

E-post info@anatomicsitt.com

Varmt välkomna
till vår monter B01:12 & 

B01:01 på Leva & Fungera

Varmt välkomna
till vår monter B01:12 & 

B01:01 på Leva & Fungera

Tel. 011-161800
Fax 011-162005

www.anatomicsitt.com
info@anatomicsitt.com

Förskola & TräningsCenter Stegen är med på 
Leva & Fungera-mässan den 5–7 april i Göteborg. 

Vi är med och arrangerar Barntorget – en ny 
plats för barnen med massor av lek och skoj. 
Passa på att höra mer om Stegen och konduktiv 
pedagogik.

Kom och träffa oss!

Lek med oss på Barntorget

PERSONLIG ASSISTANS 
SOM DU VILL HA DEN

Hos oss får du vara med 
och välja din personliga 
assistent. En person du 
trivs med och som hjälper 
dig med det du önskar, på 
det sätt du vill och när det 
bäst passar dig. 

www.a-assistans.com
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Leva & Fungera, 5-7 april

Boende 
(inkl byggnation, installation,  
inredning)

På jakt efter en ny toalett
stol eller praktiska lösningar för 
köket? Eller ett helt nytt boende? 
Bland utställarna finns det mesta 
ifråga om bostäder, praktisk inred
ning och hjälpmedel. 
På produktsidan finns företag som 
danska Pressalit som visar sina 
flexibla lösningar för bad och kök 
(läs mer om dem i artikeln på 
nästa sida). 
Om man däremot är intresserad 
av att lära sig mer om hur man 
skapar ett bostadskooperativ kan 
man vända sig till Kooperativet 
Duetten som har konkreta tips 
och råd.

Några utställare som har lösningar 
för boende är Kooperativet Duetten, 
Pressalit, Granberg interiör,  
O H Sjögren och Athena Nordic.

Visst finns det bra boende även 
för ungdomar med funktions-
nedsättning. Det budskapet vill 
mammorna bakom boendekoo-
perativet Duetten sprida.

För ett par år sedan kunde Erik och 
Hampus flytta in i det nybyggda och väl 
anpassade boendekooperativet Duetten i 
Härryda. Då hade deras mammor, Britt 
Nedestam och Lena Svensk, jobbat under 
18 månaders tid med att skapa ett boende 
som skulle passa så bra som möjligt.

Det var ett unikt projekt, som också 
resulterade i en bok med två mammors 
personliga reflektioner inför och genom 
hela processen. Den blev klar till Bok & 
biblioteksmässan i höstas.

– Både hos föräldrar och personal är 
intresset mycket stort. Till och med en 
mamma i Norge hörde av sig för att göra 
något liknande där. Även politiker har 
köpt boken. Däremot vet jag ännu inte 
någon som påbörjat processen att starta 
ett kooperativ. Vi känner oss nöjda om vi 
kunnat inspirera andra att förbättra sin 
boendesituation, säger Britt Nedestam 
och Lena Svensk.

Sträckläste boken
Boken om Duetten har synts inte bara på 
bokmässan utan även på Göte borgs
regionens ”Mötesplats Funkt ions hinder” 
och på Väster norr lands boendekonfe
rens. Boken kan beställas till vilken bok
handel som helst och finns på många 
bibliotek.

– Förra veckan, när jag stod i kassakön 

på Hemköp, kom det fram en mamma 
och sa att hon sträckläst Duettenboken. 
Hennes dotter är 18 år och det börjar bli 
aktuellt att fundera på olika boendeal
trernativ, berättar Britt Nedestam.

En ny bok om boendekooperativ är på 
gång även från GIL.

– GIL kommer att ge ut en egen bok 
som är mer övergripande, lite mer en fak
tabok om vilka lagar och förordningar 
som styr verksamheten. De här båda böc
kerna kompletterar varandra, säger Britt 
Nedestam.

Andra aktiviteter
Duetten har inte bara handlat om att ska
pa ett väl anpassat boende, utan har även 
resulterat i andra aktiviteter.

– Vi har sökt en del fondbidrag och 
projektstöd för att utveckla vårt koopera
tiv. Förra året hade vi äppelbio i 
Mölnlycke kulturhus. Nu kommer vi att 
arrangera lördagsdans och även köra 

igång andra fritidsaktiviteter som möjlig
het till sinnesupplevelser utomhus. 

– Ett exempel är uthyrning av trehjuli
ga cyklar hos den lokala cykelhandlaren, 
berättar Britt Nedestam och Lena Svensk, 
som båda medverkar på Leva & Fungera 
för att berätta mer om boendekooperati
vet Duetten. +

Eldsjälar och författare. Britt Nedestam och Lena Svensk mitt 
under byggnationen av bostaden Duetten – som senare även blev bok.  

Deras projekt ger unga  
hopp om drömboende

”En mamma 
från Norge 
hörde av sig för 
att göra något 
liknande där.”

Scootern Mini Crosser M1 
(bilden) vidareutvecklas för gene-

ration 2  och premiärvisas i 
monter C04:02, C05:04.

Hur kan man ha nytta och  
glädje av en servicehund? Ett 

stort antal medlemmar i Service- 
och Signalhundsförbundet deltar 
på mässan för att visa hur deras 

hundar hjälper till i vardagen. 
Bland annat möter du Inger Kling 

och hennes diabeteshund 
Smulan (bilden). Läs mer på  

www.soshund.se

MässtiPs

MässtiPs
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Bostadsanpassningar blir ett 
viktigt inslag på Leva & Fung-
era. Allt man kan behöva för att 
skapa ett riktigt fl exibelt badrum, 
med eller utan funktionsnedsätt-
ningar, kommer Pressalit Care 
att puffa för på mässan.

– Man ska kunna höja, sänka, flytta och 
göra om i badrummet utan att göra nya 
hål. Våra flexibla armstöd och flexibla 
tvättfat brukar väcka störst intresse, säger 
Curt Östling, försäljningschef för 
Pressalit Care i Sverige.

Från Danmark
Pressalit säljer badrums- och köksutrust-
ning från det danska moderbolaget med 
samma namn. Enligt Curt Östling har 
Pressalit de mest flexibla lösningarna för 
personer som har rörelsehinder eller an-
dra funktionsnedsättningar.

Efter två års försäljning i Sverige kan 
företaget glädja sig åt installationer i 

mån  ga delar av landet. Nyligen blev 48 
nya badrum klara på vårdhemmet 
Zakrisdal utanför Karlstad, liksom 30 
badrum i Örebro. I Linköping har 300 
badrum fräschats upp med lösningar 
från Pressalit.

– Vi ser även en ökad efterfrågan från 
privatpersoner. Många bostadsanpassare 
hör av sig med förfrågningar som gäller 
privata hem. Just nu hjälper vi en familj 
som behöver ett flexibelt badrum för två 
barn med funktionsnedsättningar, säger 
Curt Östling.

Även för köket
På Leva & Fungera kommer Pressalit att 
visa upp badrumsprodukter, men man 
erbjuder även lösningar för köket.

– På vårt kontor i Kista har vi ett de-
morum med rörliga väggar, så att man 
kan prova att göra om sitt eget badrum i 
skala 1:1. Det tror jag är unikt, jag har in-
te hört talas om att någon annan har det, 
säger Curt Östling. +

Läs mer på www.pressalitcare.com

Det flexibla badrummet är här

”Våra flexibla 
armstöd brukar 
väcka störst 
intresse.”

På Pressalits utställning i Stockholm 
kan väggarna flyttas så att man kan 
”prova på” ett nytt badrum i skala 1:1.

Vill du också ha ett roligare liv?

www.iris.se

Hos oss på Iris finns hjälpmedel, ljudpro-
duktion, utbildning och kompenserande 
stöd samlat under ett och samma tak. 

Vi förvandlar utanförskap till innanförskap 
med Sveriges bredaste portfölj av produkter 
och tjänster.

Besök oss på mässan Leva & Fungera, den 5-7 
april i Göteborg, så berättar vi mer om hur 
enkla och spännande lösningar kan ge ett ro-
ligare liv. 

Vi ses i monter B03:21 Välkommen!
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Fritid
Många lekplatser är fort
farande inte tillgängliga för alla barn, 
men det finns gott om lösningar för att 
undanröja hinder. 
Lekplatstillverkare och andra leveran
törer finns på plats på mässan för att 
visa hur moderna lekplatser kan 
utformas. 
Passalen Fritid för alla är ett projekt 
som ger tips och råd både när det 
gäller lek och andra fritidsverksamhe
ter. 
På Barntorget finns mässans egen 
lekplats, där medarbetare från bland 
annat Bräcke Diakoni hjälper till. 
Lagom till cykelsäsongen är förstås ett 
besök hos Skeppshultscykeln och 
andra cykelleverantörer högt på 
önskelistan för många besökare. 
Fritid av det mer fartfyllda slaget 
erbjuder Mölnlycke Folkraceklubb 
som ställer upp med sin specialbyggda 
folkracebil. 

Några utställare som har produkter 
och verksamheter för en aktiv fritid är 
Skeppshultscykeln, Passal Fritid för 
alla, Bräcke Östergård och Mölnlycke 
Folkrace Klubb.

Folkrace ska locka unga med 
funktionsnedsättning till Leva 
& Fungera. Det är Mölnlycke 
Folkraceklubb som visar upp sin 
bil som har en specialanpassad 
passagerarplats.

Klubben tog fram specialbilen för några 
år sedan och många unga har redan haft 
möjlighet att uppleva folkrace på Tors
landa MK:s bana i Göteborg.

– Passagerarsätet är monterat på ett 
svängbart underrede så att det är lätt att 
sätta sig på det, berättar Siv Reinhold, se
kreterare i folkraceklubben.

Fritidsaktivitet på söndagar
Bilen har använts som en fritidsaktivitet 
på vissa söndagar, men klubben hoppas 
att verksamheten ska växa. Och intresset 
har varit stort.

– Vi hade nyligen ett helt gäng ungdo
mar från Bräcke Östergård, de tyckte det 
var jätteroligt, berättar Siv Reinhold.

– Man får börja med att åka några varv 
med overall, hjälm, krage och sexpunkts 
säkerhetsbälte. Det brummar ordentligt, 
det luktar speciellt och det skumpar rejält 

och blir kraftiga svängar, men de flesta 
tycker det är jättekul.

Folkraceklubben har bara 15 med
lemmar men det hindrar inte att man 
hyser stora planer. Inte minst när det 
gäller att utveckla verksamheten för 
unga med funktionsnedsättningar. Det 
finns till exempel tankar om att anpassa 
förarplatsen.

– Vi vill gärna utöka med ett par bilar, 
kanske anpassade för att den som har en 
funktionsnedsätting ska kunna köra 
själv. Det är en utmaning som kräver lite 
funderingar, säger Siv.

Hur kom ni på idén att ordna folk
race för unga med funktionsnedsätt
ningar?

– Min sambo har tidigare arbetat på 
Permobil och anpassat vanliga personbi
lar och själv arbetar jag på träningsskolan 
i Landvetter, så jag har egna elever som 
har fått möjlighet att åka folkrace i vår 
klubb, berättar Siv.

Många års erfarenhet
Både hon och sambon, Ingemar Kris
tensson, har mångårig erfarenhet som 
folkraceförare. +

Mölnlycke folkraceklubb har en egen 
webbsida på www.molnlycke-fk.se

Fullt ös. Alla borde få pröva på folkrace, tycker man inom Mölnlycke 
Folkraceklubb, som visar upp denna specialanpassade bil.

Folkrace ger spännande fritid

Minigolf för alla åldrar och alla årstider
Åtta minigolfbanor i ett. Jan Ny ström i 
Värnamo fick idén för många år sedan. Så 
småningom föddes ”Golf karusellen”. Nu 
visas den för första gången på Leva & 
Fungera.

– Jag kommer att ha en bana uppställd 
så att man kan prova på att spela, berättar 
Jan Nyström. 

Golfkarusellen har funnits några år på 
marknaden och blivit populär bland an
nat på boende för äldre. Nu har den bör
jat serietillverkas och Jan Nyström vill nå 

en större målgrupp genom att medverka 
på mässan.

Med Golfkarusellen kan man spela året 
runt. Banan kan monteras både inomhus 
och utomhus. Tack vare karuselllösning
en ryms åtta hål på ett litet utrymme.

Golfkarusellen finns i olika versioner 
med priset från 10 500 kronor till 17 400 
kronor. +

Jan Nyström Idé & utveckling har en 
hemsida på www.golfkarusell.se

Leva & Fungera, 5-7 april

Minigolf inomhus.

Funki Models är en ny modellagen-
tur för personer med funktionsned-
sättningar. På Leva-scenen blir det  
fotografering av blivande modeller. 

M400 Corpus 
3G  – ny rullstol 
från Permobil. 
Monter  B05:32, 
B05:22

Mässtips

Mässtips
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Pomona Assistans  
 – ditt medvetna val!

För dig som söker arbete, studier och sysselsättning:

Pomona är vägen till arbete och sysselsättning för dig med speciella behov. 
Det finns en plats för alla – din hittar du på www.pomonaassistans.se  
eller ring telefon 073-033 09 90.
  

Behöver du ett fordon anpassat efter dina förutsättningar? 
Hos oss anpassas alla fordon oavsett bilmärke och vi har 

en av branschens mest kompletta produktprogram. 
Se mer av våra produkter och tjänster på vår unika 

webbportal: www.handikappanpassning.se

U n i k a ,  s k r ä d d a r s y d d a  o c h 
n d a n p a s s a d e  f o r d o n s l ö s n i n g a r 

f ö r  a l l a s  b e h o v

Installatörvägen 4
461 37 Trollhättan
Tel 0520-200 130
info@handikappanpassning.se

U n i k a ,  s k r ä d d a r s y d d a  o c h 
k U n d a n p a s s a d e  f o r d o n s l ö s n i n g a r 
f ö r  a l l a

MedleM i Branschföreningen
svensk fordonsanpassning

CAREVA SYSTEMS AB
Theres Svenssons gata 10, 

417 55 ,Göteborg  
www.careva.se

CROSSIT – nytt positioneringsbälte för vuxna och barn     
Crossit och övriga

Careva  bälten 
finns på 

Leva & Fungera 
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Hygien 
Hjälpmedel för hygien är ett 
viktigt inslag på varje mässa om 
funktionsnedsättningar. Leva & 
Fungerar visar upp ett brett utbud 
av lösningar för toalett, tvätt, bad 
och dusch. 
Mobila toalettstolar,  duschstolar, 
badpallar och liknande produkter 
finns att titta närmare på hos bland 
annat Busck & Co, Arjo Huntleigh, 
Järven Health Care och Pressalit.

Några utställare som väntar på besök 
är Arjo Huntleigh, Busck & Co,  
O H Sjögren, Pressalit, Svan Care, 
Top Industri Top Hygien, Astratech, 
Invacare, Care Of Sweden AB, 
Coloplast och Järven Health Care.

Kommunikation 

Tobiis världssuccé med 
ögonstyrning av datorer kan testas 
på Leva & Fungera liksom liknande 
lösningar som demonstreras i 
Abilias monter. Men kommunika-
tion är så mycket mer. På mässgol-
vet ryms både breda leverantörer, 
som Iris Hjälpmedel, och nischpro-
dukter som tjänsten Teletal.

Några utställare som har lösningar för 
kommunikation är Abilia, Teletal, Tobii, 
Iris, Best Teleprodukter och Eniro 
texttelefoni.

Säkerheten behöver bli bättre i 
badrum och toaletter. Det anser 
både Hjälp medels institutet och 
standardiseringsinstitutet SIS.

– Det är vanligt med olyckor eller tillbud i 
samband med användning av hygien-

hjälpmedel, säger Olle Frick Meijer på 
Hjälpmedelsinstitutet.

Danmark, Israel, Italien, Japan, Kina 
och Sverige samarbetar i frågan. 

– I Sverige rekryterar vi nu deltagare 
med svenska erfarenheter så att standar-
den blir så bra som möjligt, säger Olle 
Frick Meijer.

Nya hjälpmedel för kommunikation lan-
seras av Skövdeföretaget Help-it, som ta-
git fram lösningar för mobiltelefoner och 
pekplattor som iPad.

Målgruppen för produkten ”LifeTime” 
är personer med intellektuella funktions-
nedsättningar. LifeTime kan användas i en 
smart mobiltelefon eller på pekplatta. 
Programmet visualiserar tid på olika sätt.

I produktserien ingår även ”LifeCircle” 
som används för kommunikation mellan 
brukaren och vårdgivare, anhöriga, god 
man och daglig verksamhet. 

Syftet är att förbättra samarbetet mel-
lan de berörda, med brukaren i centrum.

En tredje applikation, ”LifePlanner”, 
kan användas för att skapa struktur i pla-
neringen, för att ytterligare förbättra livs-
kvaliteten för personer med funktions-
nedsättningar.

– LifePlanner har funktioner som hjäl-
per dig att organisera din dag, både över-
siktligt för att fånga dagens stora händel-
ser och på detaljnivå med stöd i varje en-
skild aktivitet, säger Peter Olsson, ut-
vecklare på Help-it. 

– Det finns också funktioner som gör 
det enkelt för personer i omgivningen att 

hjälpa till med att strukturera vardagen, 
om så önskas, säger Peter Olsson.

– Vi vet att varje person är unik och 
behöver sitt eget unika stöd. Därför har 
vi byggt in mycket flexibilitet i 
LifePlanner utan att göra avkall på att 
den ska vara lättanvänd. Det är lika vik-
tigt att kognitiva hjälpmedel fungerar för 
personer i behov av dessa som det är att 
rullstolar fungerar för personer i behov 
av dem, säger Peter Olsson.

Läs mer på www.help-it.se

Vill du ha hjälp att ringa viktiga telefon-
samtal? Teletal är en kostnadsfri tjänst där 
personer med funktionsnedsättning får 
hjälp av en tredje part i telefonsamtalet. 

– Tjänsten innebär att en person sitter 
med och hjälper till med det som behövs. 
Det kan vara att tolka svårförstått tal, föra 
anteckningar under samtalet eller hjälpa 
till med minnet, exempelvis att hålla ”den 
röda tråden”, säger Lena Granberg, infor-
matör på Riksfärdtjänsten, det företag 
som idag levererar tjänsten på uppdrag av 
kommunikationsmyndigheten PTS.

– Det här är en väldigt viktig tjänst, in-
te bara för personer med funktionsned-
sättning, utan för hela samhället. Vi kan 
inte stänga ute en hel grupp människor.

– Den som använder Teletal behöver 
inte förboka på något sätt och behöver 
inte heller något tillstånd eller remiss. 

Det enda som krävs är en telefon, säger 
Lena Granberg. 

Numret till Teletal är 020-22 11 44. 
Mer information om tjänsten finns på 
www.teletal.se

Closomat med 
inbyggd dusch och 
tork visas av Busck 
& Co. Den har nya 
tillbehör som 
sittstöd för både 
barn och vuxna 
samt armstöd.

Coloplast 
lanserar
tappnings-
kateter som 
är hälften så 
stora som 
tidigare, vilket 
gör dem mer 
diskreta. 

Leva & Fungera, 5-7 april

Badrum ska bli säkrare

Hjälpmedel för pekplattor

Här får du gratis hjälp med viktiga telefonsamtal

Ring så svarar vi.

En pekplatta med LifeTime kan förbätt-
ra både kommunikationen och plane-
ringen, anser utvecklarna på Help-it.

MässTips

MässTips
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REHAB SPORT

Vi ses i monter 
C 05:46

Autoadapt_mars.indd   1 2011-03-04   10:40:15
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Skola och lärande 

Skola och lärande är ett stort 
område. På mässan finns produkter 
och tjänster för elever på många olika 
nivåer. Här finns inte bara hjälpmedel 
för att läsa och skriva utan till och med 
en läxhjälptjänst från Iris. 

Några skolor har egna montrar, 
däribland Move & Walk-skolan och 
flera folkhögskolor. 

Andra typer av utbildningar som är 
representerade riktar sig till assistenter 
och professionella inom olika områ-
den. För intresserade kan det löna sig 
att besöka Care of Utbildning, Modern 
Arbetsteknik, Durewall Institutet, 
Informations centrum för ovanliga 
diagnoser och Ågrenska.

Dalheimers hus har utformat pro
grammet på Stora scenen i samarbete 
med Afasiföreningen och Hjärn skade
förbundet Hjärnkraft. 

Stora scenen tisdag 5 april
Kl 09.45. Eldorado presenterar teckensång 
med Las Doradas och bjuder på en 
föreläsning i musikens tecken där Las 
Doradas sjunger, spelar och tecknar pop- 
och schlagerlåtar. 

Kl 10.45. Att åka på läger. Personal från 
lägerverksamheten hos Social resursför-
valtning i Göteborg ger goda råd.

Kl 11.30. Kooperativ och självbestäm-
mande. Anders Westgerd, GIL.

Kl 12.15. Dubbelt utsatt. Om våld mot 
kvinnor med funktionsnedsättning.

Kl 13.15. Teckenspråksforum – vad är 
det? Annika Heidlund och Petra Nilsson 
berättar om en unik verksamhet för 
personer som använder teckenspråk. 

Kl 14.00. Att komma tillbaka efter 
psykisk svacka. aspekt.nu är en webtid-
ning för unga vuxna om konst/kultur 
och sociala frågeställningar med tonvikt 
på psykisk hälsa. Redaktions med-
lemmarna är med i tidningen under ett 
år. Jämsides med det redaktionella 
arbetet arbetar man på att komma 
tillbaka till studier, arbete eller praktik 
efter en psykisk svacka.  

Kl 15.00. Från en känsla till dokumente-
rad effekt. Nina Ahlsell och Agnetha 
Granberg från Eldorado. 

Kl 16.00. Stöd till barn som växer upp 
med missbruk i familjen presenteras av 
barnteamet Bruno/Semillan. Teamet 
arbetar med stöd till barn i familjer där 
någon nära anhörig missbrukar. Cecilia 
Fredin och Cecilia Broman medverkar.

Stora scenen onsdag 6 april
Under onsdagen anordnar Afasifö renin-
gen i Göteborg föreläsningar om hur det 
är att leva med afasi. 

Stora scenen torsdag 7 april
Under torsdagen svarar  Hjärn skade-
förbundet Hjärnkraft Göteborg för 
scenprogrammet i samarbete med 
Dalheimers hus.

Kl 10.00. Mental trötthet eller hjärntrött-
het – vanligt efter skada och sjukdom i 
hjärnan. Professor Lars Rönnbäck och fil 
dr Birgitta Johansson, vid Sahlgrenska 
akademin berättar om forskningen.

Kl 11.00. Akta huvudet, storsatsningen 
mot våld bland unga. Pelle Westin. 

Kl 12.00. Vad är en förvärvad hjärnska-
da? Det drabbar många och förorsakar 
lidande för den skadade och anhöriga. 
Psykolog Jerry Larsson vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset berättar.   

Kl 13.00. Vem bryr sig om hur jag mår? 
Barn som anhöriga, när förälder har en 
allvarlig sjukdom. Föräldrarna är ofta 
upptagna av egna problem och barnen 
får inte utrymme för sina behov. Psy ko-
log  Petra Linnsand, BUP i Kungsbacka, 
och psykiatrisjuksköterskan Carina 
Hvalstedt, Dalheimers hus.

Kl 15.00. Vinnarna i fototävlingen om 
tillgänglighet presenteras av Dalheimers.

Leva Scen & Bar
Fler spännande programpunkter finns 
på Leva Scen & Bar, en viktig samlings-
punkt på mässan. 
Barn- och äldreminister Maria Larsson 
talar på onsdagen kl 10.30, för att 
därefter se sig om på mässan tillsam-
mans med David Lega.
Programmet i övrigt är inte spikat när 
tidningen går i tryck, men det kommer 
bland annat att handla om att vara 
invandrare med funktionsnedsättning. 
En annan fråga som tas upp är hur det är 
att vara mamma till barn med osynlig 
funktionsnedsättning.  

Tipstävlingens vinnare utses
På torsdagen kl 14.00 intar Föräldra kraft 
Leva Scen & Bar och Christoffer Lindhe 
delar ut priser i vår tipstävling. +

Las Doradas ger en annorlunda 

föreläsning i musikens tecken.  

Foto: Linda Karlsson.

Leva & Fungera, 5-7 april

Här är seminarierna 
som ger dig kunskap om 
teckenspråk, psykisk 
hälsa och mycket annat
Psykisk hälsa för unga, teckenspråk och lägervistelse är exempel  
på kostnadsfria föreläsningar på Leva & Fungera. n n n Här är 
de viktigaste hållpunkterna för Stora scenen och Leva-scenen. 

En fototävling på temat 
”tillgänglighet” 
avslutas med 
prisutdelning på 
Leva & Fungera. 
Tävlingen 
anordnas av 
Dalheimers hus 
och ABF. 
Läs mer på 
www.facebook.se/
dalheimershus

MäSSTipS

På aktivitetstorget Arena Leva & 
Fungera väntar många olika 
arrangemang. Här är några 
exempel ur programmet som 
tagits fram av Pomona Assistans.
5 april: Innebandy, Basket, Rugby 
matcher och prova på.
6 april: Innebandy, basket, rugby, 
Bordtennis  matcher och prova 
på.
7 april: 3V Boccia, elhockey, 
Rullstolsdans.

MäSSTipS
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Det blir gott om kändisar från idrottens 
värld på Leva & Fungera. Besökarna får 
en unik möjlighet att både se och utmana 
några av stjärnorna i pingis och rugby.

Under onsdagen, den 6 april, kan man 
prova på handikappbordtennis och möta 
inga mindre än Anna-Carin Ahlquist, 
Alexander Öberg och Emil Andersson. 

Anna-Carin är rankad trea i världen i 
sin klass och 17-årige Emil Andersson är 
rankad etta i sin klass. Anna-Carin och 
Emil kommer att utkämpa en rafflande 
match mot varandra. 

För den som vill se en uppvisning i 
teknik är matchen mellan Alexander 
Öberg och Emil Andersson ett måste.

– De tre spelar i olika klasser, vilket gör 
matcherna extra spännande. Emil och 
Alexander är två unga talanger som i prin-
cip kan göra vad som helst med en boll, 
säger Fredrik Finnmark, projektledare för 
Team Frösunda där samtliga spelare ingår.

Stefan från Köping Hillbillies
På plats finns även rugbyspelaren Stefan 
Jansson och hans lag Köping Hillbillies. 

De spelar rugby både under onsdagen den 
5 och torsdagen den 6 april.

– Den som vill kan testa på rugby med 
laget eller utmana Stefan eller någon av 
de andra i Köping Hillibillies, säger 
Fredrik Finnmark.

Simstjärnor på plats
Under alla tre dagarna finns simstjärnor-
na Christoffer Lindhe och Jennie Ekström 
på plats hos utställaren Frösunda LSS, där 
de delar med sig av tips och råd om sim-
ning, idrott och assistans. +

Redo att möta dig. Christoffer Lindhe, Stefan Jansson och Anna-Carin Ahlquist är tre av stjärnorna som finns på plats.

Världsstjärnorna väntar på din utmaning

Hur ska vi ge barn med funktionsnedsättning vingar som bär genom livet?
VŠ glednings- och studiematerialet Ó Ge 
mig vingar som bŠ r!Ó  ger dig de praktiska 
verktygen hur barnet fŒ r det bŠ sta stšde t 
frŒ n tidig Œ lder, genom ungdomsŒ ren till att 
sjŠ lva ha fšr utsŠ ttningar att ta ansvar fšr  sitt 
eget liv som vuxen.

TrŠ ffa oss pŒ  mŠ ssan Leva & Fungera 5-7 
april i monter B06:55 sŒ  berŠ ttar vi mer! DŠ r 

kan du  och din habilitering eller fšr ening 
ocksŒ  boka in workshops eller utbildningar 
i Ó Ge mig vingar som bŠ r!Ó , med fšr edrag 
och arbetsšvni ngar, efter egna šns kemŒ l.

Kontakta oss på: info@riks.rbu.se
eller 08-677 73 00

FK_1102_s042-63_LEVAFUNG_kategorinyheter_v08.indd   55 2011-03-07   22.11



56 FÖRÄLDRAKRAFT # 2, 2011

Liselott Ek.

ETT 
RÄTTVIST 
LIV.

Läs mer om oss, våra värderingar och vår verksamhet på 
nordstromassistans.se eller ring kostnadsfritt på 020-80 90 90.
Vi har kontor i Malmö, Stockholm och Gällivare.

Vi ses på

LEVA & FUNGERA 2011
Göteborg, 5-7 april
Monter C05:26

NORDSTRÖM ASSISTANS har sedan 1998 bedrivit 
personlig assistans med fokus på kunden och deras 
situation. Utifrån de möjligheter LASS och LSS ger 
erbjuder vi en rättvis personlig assistans. Du som 
kund ska veta och kunna påverka hur din ersättning 
används, erbjudas möjlighet till personlig träning, 
kunna spara ej nyttjade medel, själv bestämma vem 
som ska arbeta hos dig, få tillgång till juridisk hjälp och 
en partner som tar ansvar. Oavsett var du bor i landet. 
Det tycker vi är rättvist.

F
O

R
M

S
M

E
D

JA
N

.S
E
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Organisationer

De kanske inte har de mest 
påkostade montrarna men ofta hittar 
man guldkorn hos de handikapporga
nisationer som ställer ut. 
Här träffar man eldsjälar som kan ge 
massor av goda råd. Man får ta del av 
informativa broschyrer och senaste nytt 
om aktuella projekt. 
På Leva & Fungera finns många både 
stora och små organisationer represen
terade och deras montrar är förstås en 
bra mötesplats för alla på jakt efter råd 
och stöd.

Exempel på organisationer som man 
möter på Leva & Fungera är Stam-
ningsförbundet, DHR Västra Götalands 
Distrikt, Tinnitusföreningen i Göteborg, 
Riksförbundet FUB, Föreningen JAG, 
Hjärt- & Lungsjukas länsförening i Västra 
Götaland, Förbundet Sveriges Arbets-
terapeuter, Tandvårdsskadeförbundet 
distrikt O-län, Göteborgs Lokalförening 
av RTP, Svenska Service- och Signal-
hundsförbundet, ILCO Västra Götaland, 
ProLiv Väst, RBU i Göteborg med 
omnejd och NHR Göteborg.

Psykisk hälsa

Ökad delaktighet i hela 
samhället för personer med psykisk 
funktionsnedsättning är målet för en 
satsning som drivs av Hjälp medels
institutet. Under temat ”Hjälpmedel i 
fokus” ska fler få tillgång till olika 
hjälpmedel som underlättar. 
Hjälpmedelsinstititutet medverkar på 
Leva & Fungera för att sprida kunskap 
om de satsningar som görs på bland 
annat utbildning och utveckling av 
nya hjälpmedel. Det kan vara en bra 
startpunkt, innan man ger sig ut bland 
övriga utställare för att ta del av deras 
utbud av olika tjänster, hjälpmedel 
och goda råd.

Några utställare som arbetar med frågor 
om psykisk hälsa är Hjälpmedelsinstitutet 
och Fryk Center.

Riksförbundet FUB:s egen för-
säkringslösning har fått en rivstart 
sedan lanseringen förra året. Fler 
organisationer väntas gå med i 
samarbetet kring Unik Försäkring.

– Vi har haft många oförsäkrade med
lemmar som tidigare blivit nekade att 
teckna försäkring, berättar Per Liljeroos, 
ansvarig för Unik Försäkring.

Hittills har några hundra personer ut
nyttjat möjligheten att teckna de nya för
säkringarna för hem, bil och olycksfall.

FUB och BeSure
FUB har tagit fram dem tillsammans 
med försäkringsbolaget BeSure som in
går i Ifkoncernen. 

– Det är vi inom FUB som har initierat 
satsningen för att fler medlemmar ska få 
rätt försäkring och kunna teckna utifrån 
sina förutsättningar. Vår systerförening i 
Danmark har länge haft den här typen av 
försäkringar och vi ville erbjuda våra 
medlemmar något liknande.

– Sedan lanseringen har vi upptäckt 
att väldigt många medlemmar har varit 
oförsäkrade, säger Per Liljeros.

Många frågar sig varför vanliga försäk
ringsbolag ofta inte vill ha personer med 
funktionsnedsättningar som kunder. 
Motiveringen har ofta varit att premierna 
skulle bli för höga om man inte begränsar 
rätten att teckna försäkringarna.

Felaktig motivering
Framgångarna med Unik Försäkring ty
der på att den motiveringen är felaktig.

– Erfarenheterna från Danmark visar 
också att försäkringar av det här slaget 
både kan ”gå runt” och gynna målgrup
pen, säger Per Liljeroos.

– En förklaring kan vara att våra grup
per inte är så stora risktagare, menar han.

Lanseringen av Unik Försäkring har 
gått bättre än väntat men många försäk
ringsproblem återstår ännu att lösa.

– Vi tar en utmaning i taget. Det finns 
väldigt många olika typer av försäkring
ar, säger Per Liljeroos.

En av nyheterna är att 15 timmar 
rättshjälp ingår i hemförsäkringen. +

Många utan försäkring. Per Liljeroos informerar FUB:s medlemmar om de nya 
anpassade försäkringarna. ”Många saknar försäkringar idag”, säger han.

Rivstart för anpassade försäkringar

Många skolelever som stammar får allt
för låga skolbetyg.

– Det finns elever som inte kan eller 
vill göra en muntlig redovisning på 
grund av stamning. Då är det viktigt att 
läraren är lyhörd, säger Liselott Ek, vice 
ordförande för Stamningsförbundet.

På Leva & Fungera kommer Stam
nings förbundet att informera om svårig
heterna för elever och andra som stammar.

– Det värsta med stamning är att det 
syns inte utifrån att man har ett handi
kapp men när man väl börjar prata så 
märks det, säger Liselott Ek.

Hon har själv en dotter på 17 år som 
har stammat sedan hon var 4 år.+

Stamningsförbundets webbsida finns 
på www.stamning.se

Leva & Fungera, 5-7 april

Dold funktionsnedsättning drabbar elever

Malene Larssen föreläser om 
neuropsykiatriska funktionsnedsätt-

ningar i föreningen Com passens 
monter och på Leva-scenen. Se 

även reportage på sidorna 64-69.

MässtiPs
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Rehabilitering 
– habilitering

Några utställare som arbetar med habi-
litering eller rehabilitering är Actileg, Alu 
Rehab, Move & Walk, Fryk Center, Re-
kryteringsgruppen och Clinica Vintersol.

Syn, hörsel  
& kognition
Leva & Fungera har ambitionen att 
vara i framkanten när det gäller 
tillgänglighet för personer med 
ned satt syn, hörsel och kognition. 
Exempelvis planerar man att i samar-
bete med Iris Hjälpmedel komplettera 
mässans informationstavlor läsbara 
med pennor som läser upp informa-
tionen. Pennorna kommer även att 
användas på Föräldrakrafts 
tipspromenad. Hjälpmedlet 
heter PenFriend och läser 
av etiketter som innehål-
ler ljudinspelningar. När 
en penna vidrör en 
etikett läses den upp 
automatiskt. PenFriend kan användas 
på många andra områden. Den kan 
ljudsätta en bok, en skrivning, 
instruktioner till en lokal eller använ-
das för att skapa en audioguide på ett 
museum eller ljudidentifikation av en 
produkt.

Några utställare som har hjälpmedel 
för syn, hörsel och kognition är Iris, LVI, 
Provista specialoptik, Best Teleprodukter, 
Bellman & Symfon och Memira Sverige.

Actileg är en ny svensk uppfin-
ning som gör det möjligt för två 
personer att hjälpas åt att röra på 
benen och samtidigt umgås.

– För den som har rörelsehinder ger Actileg 
både fysisk nytta och ofta stor mental gläd-
je, säger uppfinnaren Sten Bodin.

Det nya är att två personer kan sitta 
mitt emot varandra och tillsammans ska-
pa en tramprörelse. Vårdtagaren kan ba-
ra följa med pedalerna, eller själv skapa 
tramprörelsen.

Intresset har varit stort från många 
olika håll, eftersom det inte verkar fin-
nas några liknande produkter på mark-
naden. Sten Bodin nämner att Carema 
redan införskaffat ett antal Actileg till 
olika äldreboende. Även Attendo Region 

Öster götl and/Småland har satsat på 
Actileg.

Men intresset kommer även från 
många andra verksamheter där det finns 
behov av att röra på benen på ett enkelt 
sätt. Både äldre och yngre personer kan 
ha nytta av träningen.

Ska sälja i andra länder
Produkten lanserades nyligen på allvar på 
den svenska marknaden och på sikt kom-
mer den även att säljas i andra länder.

– Vi har sålt flera tiotal på ett halvår och 
det är snabbt marscherat, säger Sten Bodin.

En fördel med Actileg är att den är en-
kel att hantera, bland annat för att den 
inte kräver någon elektricitet utan bygger 
på mänsklig samverkan.

Läs mer på www.actileg.com

Socialt. Med Actileg kan man träna rörlighet och samtidigt ha trevlig samvaro. 
 Foto: RolF AndeRsson

Actileg för träning och samvaro

Iris höjer ribban. Nu ska fler få 
kunskap och tillgång till hjälpme-
del för att läsa, skriva och kogni-
tion. Det handlar om stöd för 
bland annat uppmärksamhet och 
minne, inlärning och språk.
Leva & Fungera-mässan blir startskottet 
för Iris nya satsning på ett helhetsgrepp 
för alla som har problem med syn, hörsel 
och kognition.

Mellan 12 och 14 procent av Sveriges 
befolkning har någon form av nedsätt-

ning inom området läs- och skriv. Minst 
hälften av dessa är att betrakta som dys-
lektiker. Därutöver har vi personer med 
grava syn- eller hörselnedsättningar, en-
ligt Jörgen Andersén, vd och produktchef 
för Iris Hjälpmedel, som utlovar massor 
av bra lösningar för denna stora grupp.

– Vi är nog den enda organisationen i 
Norden, eller kanske hela Europa, som 
inom oss själva kan hjälpa till med allt 
från analys till metoder, kompensatoris-
ka lösningar, utbildning och support, sä-
ger Jörgen Andersén.

Iriskoncernen har nyligen omorgani-

Jörgen Andersén, vd för Iris 

Hjälp medel, hoppas kunna visa 

upp många produkter som 

underlättar att läsa och skriva.

Iris i bräschen för läshjälpmedel

Leva & Fungera, 5-7 april
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En modern krycka på två hjul. 
Den nya ”enhandsrollatorn” är en 
svensk uppfinning som passar 
både yngre och äldre som behö-
ver ett extra gånghjälpmedel.

– Man ser inte gammal ut om man an
vänder Rollermate, säger Jesper Sig
björns son, konstruktören som är en av 
uppfinnarna bakom produkten.

– Det var för sex år sedan som jag och 
en tidigare kompanjon startade utveck
lingen av Rollermate. Vi såg hur använd
bart det kunde vara och bestämde oss för 
att lägga allt annat åt sidan. Själv tänkte 
jag att detta hade varit perfekt för min 
mormor som gick med cykeln eller spar
ken när hon gick till affären för att hand

la. Om hon levt nu skulle jag köpt en rol
lermate till henne, berättar Jesper.

Han är själv lite förvånad över att ett 
så här enkelt gånghjälpmedel inte har 
funnits. De flesta som testar Rollermate 
blir glatt överraskade. Ett problem är att 
det finns alltför få återförsäljare i Sverige, 
menar Jesper Sigbjörnsson.

– Utvecklingen går allt mer mot att vi 
köper egna hjälpmedel, men det finns 
fortfarande bara ett fåtal återförsäljare. 
Det verkar som att det blir enklare att nå 
ut på marknader utomlands. Österrike, 
till exempel, har flera hundra återförsäl
jare vilket kan jämföras med några tiotal 
i Sverige, säger han.

De första 500 exemplaren av rollerma
te levererades från fabriken i Kina nyligen 
och nu återstår det att se hur snabbt de 
hittar ut till nya användare. +

Modern krycka – på två hjul

serats och satsar nu på att nå ut med bud
skapet om alla möjligheter som Iris kon
cernens fem bolag erbjuder.

Till 80 procent
– Sedan augusti ägs Iris till 80 procent av 
den svenska investeringsorganisationen 
Karnell. De såg att vi har ett fantastiskt 
koncept men lite vildvuxet. Vi har därför 
jobbat hårt med att göra vårt erbjudande 
tydligare, säger Jörgen Andersén.

– Vi smälter samman många lösningar 
för personer som har funktionsnedsätt
ningar inom exempelvis läs och skriv.

Iris höjer samtidigt ambitionerna för 
att skapa ännu bättre hjälp till exempelvis 
lärare och elever.

– Vi kan skapa ännu bättre förutsätt
ningar för inlärning, bland annat genom 
våra specialkunskaper inom ljudöverfö
ring, ljudutjämning och formatförflytt
ning från text till ljud. Om inte en elev 
kan höra vad läraren säger spelar det ing
en roll vad läraren säger. På Leva & 
Fungera kommer vi att visa vilka lös
ningar som finns med exempelvis porta
bla system för röstutjämning och trådlös 
överföring, säger Jörgen Andersén.

Linkx Sound in Motion är namnet på 
ett röstutjämningsystemet som visas. Ett 
system för trådlös överföring från lärare 
till elev demonstreras också. I kombina
tion med fickminne kan systemet använ
das för att spela in lektioner.

Läxhjälp och planeringshjälp kommer 
eventuellt också att presenteras. Denna 
verksamhet finns än så länge bara i 
Malmö, men ambitionen är att det ska 
spridas till fler orter.

Ett talande timglas är en av flera  ta
lande produkter som ganska nyligen lan
serats och som kan testas på mässan. +

Nytänkande 
bakom 
flexibel fot
Bättre grepp och stötdämpning när man 
går med käpp eller krycka. Flexyfoot är 
ett nytt gåhjälpmedel från Swereco. Men 
enligt leverantören är det inte vilken ny
het som helst, utan med mycket nytän
kande. Bland annat kan Flexyfoot roteras 
360 grader. Därmed blir den vridande 
belastningen på armar och axlar mindre, 
utan att minska stödet. Stötdämpningen 
är också betydligt bättre än i liknande 
produkter som funnits tidigare. +

Läs mer  på www.swereco.se
En annan känsla. Man känner sig inte 
gammal, säger Jesper Sigbjörnsson.

Fot från Flexyfoot.

”Bland annat 
kan Flexyfoot 
roteras 360 
grader. Stöt-
dämpningen är 
också betydligt 
bättre.”
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Transporter &  
bilanpassningar
En anpassad bil är ofta ett måste 
för att uppnå verklig frihet när det 
gäller resande och transporter. Tack 
vare bilen kan man ta sig till jobbet 
eller skolan och ha en aktiv fritid. 
Många företag som är specialiserade på 
att bygga om och anpassa bilar för 
olika funktionsnedsättningar. På 
mässan möter du flera av dem,  
däribland Permobil, Autoadapt, 
Handikappanpassning Trestad och 
Hedemora Anpassning. Och om bilen 
inte bara är ett transportmedel utan ett 
stort intresse, då kanske utställaren 
Mölnlycke Folkrace Klubb också kan 
vara värt ett besök.

Missa inte att besöka Mobilitets
center på mässan, där det finns mycket 
tips och råd att hämta när det gäller 
bilanpassningar och bilbarnstolar från 
olika tillverkare. Körkorts intresserade 
ungdomar kan få information om 
centrets unika körsimulator, som är ett 
smart sätt att lära sig köra bil och 
minimera dyra körlektioner i verklig
heten. Körsimulatorn har unika 
anpassningar av reglage och körskole
lektioner inbyggda. Många unga med 
exempelvis ryggmärgsskador eller cp 
har redan haft nytta av simulatorn, 
men det finns plats för fler.  

Några utställare: Permobil, Autoadapt, 
Bewa Intraf Fordonsteknik, Handikapp-
anpassning i Trestad,  Hedemora anpass-
ning, Anpassarna Gunnérius AB, Defa 
A/S, Mölnlycke Folkrace Klubb, Handi -
kappteknik AB och Mobilitetscenter.

Vägen till körkort kan vara  
lång och svår om man har ett 
rörelsehinder. Lite enklare och 
billigare kan det bli med en 
körsimulator. Besökare på Leva 
& Fungeramässan får chans att 
testa gratis.

Gratis körkortsträning  låter det för bra 
för att vara sant? På Mobilitetscenter i 
Göteborg finns en körsimulator som är 
specialanpassad med olika hjälpmedel. 
Att träna på den är normalt sett inte gra
tis men under mässan i april delar 
Mobilitetscenter ut fribiljetter till den 
unika simulatorn.

– Simulatorn används av körskolor i 
många olika länder, men det är nog bara 
vi som har anpassat den för olika rörelse
hinder, säger Ingrid Bolin, verksamhets
chef på Mobilitetscenter.

100 kronor 90 minuter
Att använda simulatorn hos Mobili tets
center kostar normalt 100 kronor per 90 
minuter, men den som besöker Leva & 
Fungera får alltså en fribiljett för en 
testomgång. Då måste man dock besöka 
Mobilitetscenters anläggning i Västra 
Frölunda.

– Tyvärr kan vi inte flytta simulatorn 
till mässan, säger Ingrid Bolin.

Körsimulatorn har varit igång något 
år och ett antal deltagare har lyckats ta 
körkort med hjälp av den.

Ingrid Bolin tycker att alltför få ung
domar med funktionsnedsättningar tar 
körkort. Och det finns många förklarin
gar till det.

– Man får så gott som aldrig några bi
drag till att ta körkort. Och ungdomar 
med rörelsehinder kan sällan övningskö
ra med sina föräldrar, som de flesta andra 
gör. Det krävs fler lektioner och mer 
pengar, säger Ingrid Bolin.

Chans att komma ikapp
Körsimulatorn är en möjlighet att kom
ma ikapp i körkortsutbildningen.

– Vi vill få hit fler ungdomar till vår si
mulator. Den är ett viktigt steg på vägen. 
Om man tränar i simulator så har man 
ett försprång när man sätter sig i en riktig 
bil, säger Ingrid Bolin.

Mobilitetscenter kan även ge goda råd 
i andra körkorts och bilfrågor.

– Eftersom man bara kan få bilstöd 
vart nionde år är det viktigt att ha en bra 
planering. Man bör faktiskt planera för 
körkort och egen bil redan när barnet är i 
tioårsåldern, säger Ingrid Bolin.

På Leva & Fungera kommer Mobili
tetscenter även att informera om möjlig
heter till bilanpassning och trafiksäkert 
bilåkande för barn. +

Läs mer: www.mobilitetscenter.se

Tränar i simulator. Sami Morabet gasar på mot körkortet, 
här i Mobilitetscenters körsimulator.

Genvägen till eget körkort

”Simulatorn  
används i 
många länder, 
men det är nog 
bara vi som har 
anpassat den.”

Leva & Fungera, 5-7 april

Center grundat 2002
Mobilitetscenter startades 2002 på 
initiativ av rörelsehinderförbunden 
och med finansiering från Allmänna 
arvsfonden. Idag är det en ekono-
misk förening som arbetar med 
bilanpassning, körkortsmedicinska 
utredningar och mobilitet. Uppdrag 
kommer från vården och 
Försäkringskassan. +

Chrysler Dual Entry, en bil för 
många olika familjer. Visas av 

Permobil.

MäSSTipS

FK_1102_s042-63_LEVAFUNG_kategorinyheter_v08.indd   60 2011-03-07   22.15



# 2, 2011 FÖRÄLDRAKRAFT 61     

”Vi kan inte lägga allt fokus på 
att individanpassa utan måste 
även ha lösningar som passar 
många”, säger Evastina Björk 
på Careva System.
Hon har uppfunnit ett nytt system för 
positioneringsbälten, en lösning som 
passar i de flesta fordon, från vanliga per-
sonbilar till färdtjänst och bussar.

Nya bältet ”Crossit” lanseras på Leva 
& Fungera-mässan.

Det är Evastinas företag Careva i 
Göteborg som tagit fram Crossit tillsam-
mans med bland annat Tillväxtverket 
och Autoadapt.

Enda universella produkten
– Det är nog den enda universella pro-
dukten på det här området. Vi har skickat 
ut provexemplar till flera återförsäljare 
runt om i Europa och har fått mycket po-
sitiv respons, berättar Evastina som räk-
nar med att Crossit kommer att bli en 
storsäljare både i Norden, övriga Europa 
och andra delar av världen som exempel-
vis Australien.

– I framtiden kommer Crossit att fin-
nas på flygplan, bussar och i taxi. Jag tror 
att många svenska kommuner som upp-
handlar färdtjänst och skolskjutsar kom-
mer att vilja ha fordonen utrustade med 
en universell lösning som denna, säger 
Evastina Björk.

Av vem som helst
En fördel med Crossit är alltså att bältet 
kan användas av vem som helst, oavsett 
funktionsnedsättning eller inte. Crossit 
kan monteras på många olika typer av 
säten och stolar.

– Många hjälpmedel är så komplicera-
de att använda att all energi går åt att lära 
sig hantera produkten. Jag vill ha univer-
sella produkter som är enkla och ända-
målsenliga, säger Evastina Björk.

Hon är inte bara uppfinnaren bakom 
Crossit utan även universitetslektor på 
Nordiska Högskolan för Folkhälso veten-
skap i Göteborg. Där ansvarar hon för en 
ny utbildning om universell design.

– Vi måste utforma miljöer, produkter 
och servicefunktioner i samhället så att 
så många som möjligt kan använda dem, 
säger Evastina Björk. +

Säkert för alla. Crossit-bältena klarade 
sig bra i krocktesterna.

Bilbältet som leder ny trend mot universell design

Crossit-bältet visas både på 
Barntorget och i Autoadapts monter på 
Leva & Fungera-mässan.
Careva System, www.careva.se
Autoadapt, www.autoadapt.se

Ett nationellt kunskapscentrum inom området 
hjälpmedel och tillgänglighet för människor med 
funktionsnedsättning.

Läs mer på www.hi.se

Hjälpmedelsinstitutet

Box 510, 162 15 Vällingby
Tfn 08-620 17 00
Fax 08-739 21 52
Texttfn 08-759 66 30
E-post registrator@hi.se
Webbplats www.hi.se

Regeringsuppdrag:

Teknik för äldre

Bo bra på äldre dar 

Digitala trygghetslarm 

Service- och signalhundar 

Alternativ telefoni 

Fritt val av hjälpmedel 

Hjälpmedel i fokus
– hjälpmedel för personer med 

psykisk funktionsnedsättning

Specialbibliotek  
– öppet för alla

Tidningen  
Allt om Hjälpmedel

Standardisering

Hjälpmedelstorget:
Aktiv fritid, Assistanshundar, 

Kognition, Lekplatsen, Smarta ting, 

Tillgängligt boende

Träffa Hjälpmedelsinstitutet, regeringsuppdragen 
Teknik för äldre och Hjälpmedel i fokus på  
Leva & Fungera – monter B04:34 och B04:36
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Resor
Att kunna resa är nödvändigt 
både i vardagen med jobb och studier 
och på ledigheter. Men ofta krävs det 
lite mer planering och stöd för att 
arbets- eller semesterresan ska bli som 
tänkt. Riksfärdtjänsten är ett av de 
resebolag som medverkar på Leva & 
Fungera, för att informera om sina 
tåg-, flyg- och taxiresor. Rehabresor är 
livsviktiga för många och på plats 
finns både Sommarsol rehab & 
rekreation och Vintersol. Det finns 
också möjlighet att prova på en buss 
med unik tillgänglighet. Det är 
Ädelfors folkhögskola och Nilsbuss 
som tillsammans demonstrerar 
drömbussen, där en rullstolsburen 
resenär kan sitta i bussens säten var 
han eller hon vill.

Några utställare med resor på program
met är Sommarsol rehab & rekreation, 
Vintersol, Riksfärdtjänsten, Ädelfors 
folkhögskola och Stiftelsen Valjeviken.

Hjälpmedel  
i övrigt
Nya produkter och chansen att 
få prova på är vad man förväntar sig 
av en bra hjälpmedelsmässa. Och Leva 
& Fungera brukar uppfylla båda 
förväntningarna.

I skrivandets stund är många 
utställare ännu hemlighetsfulla kring 
vilka nyheter som de planerar att 
släppa, men med cirka 170 utställare på 
plats finns goda möjligheter att de 
flesta besökare ska hitta något matnyt-
tigt och spännande.

För fem år sedan kom  bussen 
som har en unik tillgänglighet. 
Den är fortfarande ensam i sitt 
slag. Nu ska Ädelfors folkhög
skola och  Nilsbuss visa upp bus
sen på Leva & Fungeramässan. 
Alla får testa bussen där rullstols
burna kan sitta var som helst.

Bussen används av handikapporganisa-
tioner som åker till Ädelfors.

– Vi kan erbjuda helhetslösningar med 
kurs eller konferens som inkluderar resa 
tur och retur hemorten – Ädelfors folk-
högskola, säger Ole Busse, ansvarig för 
Ädelfors kurs- och konferensverksamhet.

I fem års tid
Ädelfors har använt bussen sedan fem år 
tillbaka, för att stärka skolans tillgänglig-
hetsprofil. Ädelfors är en av Sveriges 
största folkhögskolor med sin verksam-

het förlagd till Holsbybrunn i Vetlanda 
kommun. Under 20 års tid har man sat-
sat på utbildningar och kortkurser i an-
passad miljö.

Nu vill Ädelfors att den ovanliga bus-
sen ska bli mer känd och passar därför på 
att demonstrera dess ”rullande tillgäng-
lighet” vid en av mässentréerna på Leva 
& Fungera, där man också presenterar 
kursutbud och reseprogram. +

Ädelfors folkhögskola
Mer information om Ädelfors folkhög-
skola finns på www.adelfors.nu
Den unika bussen visas upp utanför 
entré 5 vid Leva & Fungera.

Tillgänglig buss fortfarande unik
”Vi kan erbjuda 
helhetslösnin
gar med kurs 
eller konferens.”

Flexiwise är en droppställning av ett 
nytt slag. Den är universell och kan mon-
teras på nästan allt, enligt leverantören 
Flexiwise.

Barnvagn, gåbord och rullstol är några 
av de tänkbara hjälpmedel som nu även 
kan förses med en droppställning. På 
Leva & Fungera kommer leverantören att 

visa upp droppställningen monterad på 
ett tiotal olika sätt.

– Flexiwise kan monteras enkelt och 
snabbt. Det underlättar för vårdgivare och 
vårdtagare, säger Warwick Lillas på Flexi-
wise i Sandared. +

Läs mer på www.flexiwise.com

Leva & Fungera, 57 april

Droppställningen ger ökad frihet

En unik buss. Ädelfors visar upp sin succé.

Droppställning på Flexiwises vis.
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Snygga färger och modern 
design. Otto Bock lanserar en ny 
generation aktivrullstolar på Leva 
& Fungera, där man också pas-
sar på att visa olika barnrullstolar 
på det nya Barntorget.

Avantgarde 3 är namnet på den nya se
rien rullstolar som får skandinavisk pre
miär på mässan.

– Vi har lagt mer fokus på design än ti
digare, genom att hämta moderna färger 
från cykelmarknaden och rundare former 
som gör att rullstolens utseende smälter 
ihop på ett nytt sätt, berättar Thomas 
Pettersson, direktör för affärsområde 
Mobility inom Otto Bock Scandinavia AB.

Redan lanserad
Avantgarde 3 har redan lanserats på den 
tyska marknaden, där valfriheten för 
brukarna är större än i Sverige och öns
kemål om ny design och nya färger därför 
har större betydelse.

Hur stort inflytande brukarna i Sve
rige får vid val av ramfärger vågar inte 
Thomas Pettersson ha någon åsikt om. 
Men han har själv en favoritfärg.

– Jag tycker att den limegröna model
len är väldigt snygg, men vi kommer även 
att visa en kornblå och en röd på mässan. 
Och det går fortfarande att få den i både 
svart och silvergrå, säger han.

Inte bara designen
Det är inte bara designen som är ny. 
Avantgarde 3 har även nya lösningar som 
förbättrar köregenskaperna och under
lättar hanteringen. Bromsen har en ny 
konstruktion som innebär att den inte är 
i vägen lika mycket som hos många andra 
rullstolar. En av de viktigaste fördelarna 
med Avantgarde 3 är, enligt Otto Bock, 
att den är väldigt stabil trots att den är 
hopfällbar.

Den nya serien finns i alla storlekar 
och på mässans speciella barntorg kom
mer Otto Bock att visa upp barnmodel
len av Avantgarde 3.

– På Barntorget har vi även vår lilla el
rullstol Skippi, som är väldigt liten och 
enkel att transportera. En nyhet hos 
Skippi är att den nu finns med sitslift och 
en del andra funktioner, säger Thomas 
Pettersson. +

Mer information om Otto Bocks 
produkter finns på www.ottobock.se

Väljer du blå, grön eller röd? Otto Bock visar upp de nya rullstolarna 
Avantgarde 3 på Leva & Fungeramässan. På Barntorget visar man lilla Skippi.

Runda former och glada färger

Världens lättaste kryssfällda rullstol visas 
upp på mässan av Sunrise Medical. 
Quickie Xenon heter stolen som väger 8,4 
kilo och har en minimimalistisk design.

– Xenon ser ut och beter sig som en 
fastramsstol men har fördelarna av en 
kryssfälld stol – perfekt, heter det i infor
mationen från leverantören.

Stolen har en ny lösning för hopfäll
ning som gör att den kan fällas ihop på 
bara några sekunder med endast en 
hand. För att fälla upp stolen drar man i 
ett handtag så sköter systemet resten. 

Laura Rampini, den första fallskärms
hopparen någonsin med paraplegi, reser 
nu runt i världen för att göra reklam för 
stolen. +

Läs mer på www.sunrisemedical.se

Etac visar upp senaste nytt i form av 
X:panda. Det är ett sittsystem som har ex
tra goda möjligheter att skapa bra sittställ
ning för små och stora barn. 

Bland nya produkter finns även rull
stolsunderredet Multi Frame, som är 
extra enkelt och ett av de lättaste på 
marknaden. 

– Vi har även nya huvudstöd med hög
talare och mycket annat spännande och 
kommer att visa ett nytt gånghjälpmedel 
och en ny kanonfin sulky. Dessutom kom
mer vi dagligen att ha olika barnaktiviteter 
i montern, säger Christina Ripe på Etac.

Mer information på www.etac.se

Etac-nyheter för små och stora

En rullstol för  
fallskärmshoppare  
och många andra

Rullstolsburen?

Nya underreden som är lättkörda.
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När det inte syns

T
rinne har brunt hår som räcker långt 
nedanför axlarna och vackra örhängen. 
Hon ser ut att må bra, men det har hon 
inte alltid gjort. Trinne gick om fjärde 
klass och det var i samband med det som 
hon fick diagnosen ADD, ADHD utan 
hyperaktivitet. Det var också då allt det 
jobbiga blev övermäktigt för Trinne. 
Hon, som varit svårt mobbad under ett 
par år, ville inte längre gå till skolan och 
de dagar då mamma lyckades få henne 
till skolan blev ingenting gjort, men ing-
en märkte något.

– En av alla gånger jag följde med hen-
ne till skolan bestämde jag mig för att inte 
assistera henne som jag brukade utan bara 
se vad hon gjorde under lektionen. Då 
upptäckte jag att hon inte gjorde någon-
ting. Hon satt av tiden, men eftersom hon 
var så tyst så märkte inte läraren att Trinne 

inte förstod. Skrivböckerna från den tiden 
är sorgligt tomma så när som på ett par ra-
der på första sidan, säger Malene.

Ny rektor som förstod
Men så började en ny rektor som förstod 
och som hade kunskap om ADHD, med 
och utan hyperaktivitet, och där någon-
stans vände det. Trinne fick en utredning 
på Barnneurologiska kliniken i Göteborg 
och så småningom diagnosen ADD. Då 
hade mamma Malene i fyra år försökt få 
skolan att se att Trinne behövde extra 
stöd och hjälp.

– Jag kände redan när Trinne var tre år 
att saker var annorlunda med henne när 
jag jämförde med andra barn i hennes ål-
der, men alla sa att det var jag som första-
gångsmamma som förstorade upp saker. 
I skolan var det samma sak, men det är 

Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se

68 69

Malenes tio tips 
till andra  
föräldrar.

 – Det är mycket bättre i skolan idag, säger Trinne. Lillebror Max dyrkar sin storasyster.

Barn med ADHD 
trivs sämre  
i skolan.

70

”Det syns ju inte 
på honom”, sa 
vår granne.

FK_1102_s064-79_osynliga_v05.indd   64 2011-03-07   16.25



# 2, 2011 FÖRÄLDRAKRAFT 65     

De första åren i skolan förstod ingen 
att Trinne hade svårt med många saker. 
Men för Trinne var allt en kamp.

– Det är mycket bättre i skolan idag. 
Jag har lärare som förstår och jag har 
några vänner som jag trivs med. Jag får 
också extra hjälp i de ämnen jag behö-
ver, säger Trinne som går i åttonde klass.

Här har du 16 sidor om hur det 
kan vara när funktionsnedsättningen inte 
syns.

inte så konstigt, för barn med ADD syns 
inte till skillnad mot de som har ADHD. 
Barn som har ADD behöver samma 
hjälp, men får sällan det eftersom det inte 
tar någon plats. De signalerar inte att det 
inte fungerar och lärarna har fullt upp 
med alla andra elever. Därför missar vi 
ofta att eleven inte hänger med i skolan 
och kanske är mobbad, säger Malene.

Underlättande lösningar 
Hemma har Malene hittat lösningar som 
underlättar för dottern och som får igång 
hennes ganska svårstartade motor. Trinne 
och hennes mamma har satt upp tre mål 
inför vårterminen. Trinne ska komma i tid 
till skolan, hon ska stanna hela dagen och 
hon ska vara med på gympan.

– Men när jag vaknar så kanske jag 
tänker på när någon klasskamrat har sagt 

eller gjort något dumt, och då blir det 
svårt för mig att komma iväg.  Och gym-
pan är jobbig att gå till om jag inte vet i 
förväg vad som ska hända. Förut ville jag 
inte vara med om det var simning, gym-
nastik och höjdhopp, men tack vare mina 
kompisar, Emelia och Klara, vågar jag gö-
ra nya saker. Igår testade jag höjdhoppet, 
och det gick faktiskt riktigt bra!

Raket med plats för stjärnor
Ett av Trinnes hjälpmedel hemma är en 
raket med plats för 20 stjärnor som Ma-
lene ritat. När Trinne är med på gympan 
och är på skolan en hel dag får hon klistra 
fast en stjärna i en av raketens rutor.

– På det sättet hjälper jag henne att 
höja motivationen och hålla igång mo-
torn när saker inte känns roliga, säger 
Malene.

Det jobbigaste, tycker Malene, har va-
rit att se Trinnes svårigheter utan att nå-
gon annan sett, att hela tiden bli ifråga-
satt om man verkligen är en bra förälder 
när man kämpar hårt för att få dagarna 
att fungera för sitt barn och att se hur då-
ligt Trinne mått och ändå inte kunnat 
hjälpa henne.

– Jag har fått så många tips av andra 
hur jag ska göra för att min dotter ska bli 
som andra barn. Allt från hur hon ska bli 
tuffare och klara av att göra läxan till hur 
hon ska våga åka spårvagn själv. 

– Jag har till och med fått tips på hur 
jag ska lära Trinne att stå på händer och 
då har ju jag, som idrottslärare, lärt flera 
hundra barn att stå på händer. Dessutom 
tycker jag att Trinne är fantastisk som 
hon är.

När Trinne var liten var hon mycket 

Jag har lärare som förstår och jag har 
några vänner som jag trivs med. Jag får 
också extra hjälp i de ämnen jag behö-
ver, säger Trinne som går i åttonde klass.

om hur det 
kan vara när funktionsnedsättningen inte 

Det jobbigaste, tycker Malene, har va-
rit att se Trinnes svårigheter utan att nå-
gon annan sett, att hela tiden bli ifråga-
satt om man verkligen är en bra förälder 
när man kämpar hårt för att få dagarna 
att fungera för sitt barn och att se hur då-
ligt Trinne mått och ändå inte kunnat 
hjälpa henne.

– Jag har fått så många tips av andra 
hur jag ska göra för att min dotter ska bli 
som andra barn. Allt från hur hon ska bli 
tuffare och klara av att göra läxan till hur 
hon ska våga åka spårvagn själv. 

– Jag har till och med fått tips på hur 
jag ska lära Trinne att stå på händer och 

De första åren i skolan förstod ingen 
att Trinne hade svårt med många saker. 

allt en kamp
– Det är mycket bättre i skolan idag. 

Jag har lärare som förstår och jag har 

De första åren i skolan förstod ingen 
att Trinne hade svårt med många saker. 

allt en kamp.
– Det är mycket bättre i skolan idag. 

Jag har lärare som förstår och jag har 

72 & 78

Guide. Expertsvar 
på frågor om 
epilepsi och NPF.
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Katarina Frankel 
vänder svaghet 
till styrka.
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utformade för 
pojkar.”
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på sjukhus på grund av astma och aller-
gier. Malene minns att en sjuksköterska 
sa att ”det tar två år att ta sig igenom sor-
gen över att ha ett barn som inte är som 
andra”.

– När Trinne fick diagnosen ADD 
sörjde jag för andra gången. Jag tror att 
man måste tillåta sig att sörja. När man 
har gjort det så finns det väldigt många 
saker att glädjas åt. Numera ser jag ADD 
som en tillgång. Jag försöker få Trinne att 
utveckla sina ”lättheter”. Alla människor 
har lättheter. Min dotter har lite annor-
lunda lättheter än de flesta andra barn 
och det gör att man inte alltid uppfattar 
det hon är bra, ja, helt fantastisk på.

Sprider kunskap
Malenes bok ”Är jag normal, mamma?” 
kom ut 2008 och blev ett sätt för henne 
att bearbeta all frustration och sorg. 
Numera använder Malene boken och si-
na erfarenheter kring ADD till att sprida 
kunskapen om funktionsnedsättningen 
som fortfarande är okänd för många. 
Hon föreläser för professionella och an-
höriga runt om i landet om hur man kan 
möta barn och ungdomar med osynliga 
funktionsnedsättningar.

– Jag känner att jag kan hjälpa Trinne 
genom att jobba med detta. Min dotter 
och andra barn med ADD möts ofta med 
kommentarer och tankar om att de är se-
ga, långsamma, inte gör sitt bästa, inte för-
söker, är lata – fast de gör sitt bästa. Alla 
barn vill om de kan! Alla barn vill lyckas!

Undersökning med 150 föräldrar
Malene har nyligen genomfört en under-
sökning där 150 föräldrar till barn med 
ADHD, ADD, autism och Aspergers syn-
drom har fått svara på hur de upplever 
skola, fritid och familjeliv för sitt barn. 
Lika många föräldrar i en kontrollgrupp 
har fått samma frågor.

– Skillnader i skolsituationen för bar-
nen med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar är så häpnadsväckande sto-
ra att hade man haft två klasser där svaren 
blivit så olika så hade det blivit ett rama-
skri. Nu är barnen utspridda, var och en i 
olika klasser och på olika skolor att skill-
naderna inte märks, men varje enskilt 
barn och varje enskild familj upplever 

dem och kämpar för en dräglig vardag.
Tillsammans med berättelser från tolv 

av föräldrarna i undersökningen redovi-
sas alla resultat i boken ”Man dör inte, 
men man blir en ganska knäckt männis-
ka”, som kommer ut i dagarna. Boken 
riktar sig till skolor, socialtjänst, polis, 
försäkringskassan, arbetsförmedlingar 
och alla andra som kommer i kontakt 
med ungdomar med dessa diagnoser.

Ett litet steg i rätt riktning
– Kanske kan boken öka förståelsen ett li-
tet steg i rätt riktning. Trots de svarta siff-
rorna är många av föräldrarna hoppfulla 
och tror att bara deras barn tar sig igenom 
högstadiet så kommer de nog att klara sig 
ganska bra. Föräldrarna utstrålar en kär-
lek för sina barn, men de är vingklippta 

och ofta väldigt utmattade med sjukskriv-
ningar i bagaget, säger Malene.

Malene menar att ju tidigare ett barn 
får rätt diagnos desto bättre, barn blir 
”stämplade” för att de är annorlunda, inte 
för att de har en diagnos. Diagnosen gör 
det lättare för barnet att förstå sig själv, 
varför det blir fel ibland och vilka styrkor 
de har. Det gör det också lättare att hitta 
förståelse och samarbetssätt mellan för-
äldrar, skola och socialtjänst, när alla har 
samma kunskap kring barnet. 

Malenes dröm är att familjer med 
barn som har någon neuropsykiatrisk 
funk tionsnedsättning skulle ha möjlighet 
att få en kontaktperson som kan ge stöd 
och hjälp löpande. Någon som kunde 
följa med till skolan, informera om rät-
tigheter till vårdbidrag, stödpersoner, lä-

Malene, Trinne, Max och Kenneth med hundarna hemma i soffan.

”Barn med ADD 
möts ofta med 
kommentarer 
och tankar om 
att de är sega, 
långsamma, inte 
gör sitt bästa.”
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gerverksamhet och avlastning. Idag får 
föräldrar söka den informationen själva.

– Som det är nu är man väldigt ensam 
som förälder när ens barn fått en ADHD-
diagnos. Ingen uppföljning sker om inte 
barnet medicineras. Föräldrarna får skö-
ta alla kontakter och stöd kring barnet 
som de egentligen inte har tillräcklig 
kunskap och ork kring.

Jag är också bra!
På torsdagar deltar Trinne i en idrotts-
grupp för barn och ungdomar med osyn-
liga funktionsnedsättningar. Sen några år 
tillbaka leder mamma Malene gruppen. 
För flera av barnen är gympagruppen den 
enda aktiviteten de har på fritiden, och 
just nu är de åtta i gruppen. Idag träffas de 
för första gången sen julavslutningen.

– De flesta av ungdomarna här kan inte 
vara med i några andra idrottsaktiviteter 
utanför skolan. I den här gruppen fokuse-
rar vi på glädje. Ungdomarna kommer för 
att träna styrka, balans och kondition, 
men det är framförallt självkänslan vi job-
bar på här, säger Malene samtidigt som 
hon tar fram några mattor ur förrådet.

Värmer upp med krokodil
Ungdomarna värmer upp med ”krokodi-
len”. Man gör större och större hopp 
över en ”flodfåra” med krokodiler. Flod-
fåran är mellanrummet mellan två mat-
tor som Malene flyttar längre och längre 
isär. I högtalarna spelas Robyn på hög vo-
lym. Barnskratt tränger ofta igenom mu-
siken. Efter uppvärmningen spelar några 
barn badminton medan någon annan 

trä nar balans. Timmen avslutas med 
inne bandy för alla.

– Mitt mål är att man åker härifrån 
glad och nöjd med känslan att ”idag lyck-
ades jag igen”. De här barnen får så ofta 
höra och uppleva att de är sämre än an-
dra att de behöver varenda ”självkänslo-
höjare” de kan få, säger Malene.

En kille i gruppen blir arg och försvin-
ner in i omklädningsrummet. När han 
kommer tillbaka klappar Malene om ho-
nom.

– Idag jobbade du jättebra. Det skall 
jag berätta för din mamma!

Killen säger ingenting, men hans leen-
de säger allt. +

Se resultaten från undersökningen 
på nästa uppslag
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– Mitt mål med idrottsgruppen är att man åker härifrån glad och nöjd med känslan att ”idag lyckades jag igen”. De här barnen 
får så ofta höra och uppleva att de är sämre än andra att de behöver varenda ”självkänslohöjare” de kan få, säger Malene.

Malene om ADD 
”Barn med ADD har svårt med upp-
märksamheten och koncentrationen. 
De upplevs som långsamma, lite lata, 
disträ, sega – något de inte alls är. 
Istället för att vara hyperaktiva är de 
snarare motsatsen. De har svårt att 
komma igång med saker, svårt att 
hålla fokus och svårt att avsluta 
saker. Barn med ADD har bland 

annat svårt att hålla uppe 
motivationen, svårt att ta 

många instruktioner och ofta 
ett dåligt arbetsminne.” +

– Mitt mål med idrottsgruppen är att man åker härifrån glad och nöjd med känslan att ”idag lyckades jag igen”. De här barnen 
får så ofta höra och uppleva att de är sämre än andra att de behöver varenda ”självkänslohöjare” de kan få, säger Malene.

många instruktioner och ofta 
ett dåligt arbetsminne.” +

1. För barn med ADD/ADHD är det viktigt 
med beröm, ”lovebomba” dem. 
2. Var tydlig i det du säger. 
3. För-förståelse är viktigt. Berätta så enkelt 
som möjligt vad som skall hända och vad ni 
skall göra. 
4. Skapa rutiner. 
5. Hitta sätt att förhandla på där ni kommer 
fram till en lösning utan att bråka. 
6. Hitta sätt att hjälpa barnens motor att 
komma igång och hålla igång, så som 
tydliga belöningar och ett steg åt gången. 
7. Gör veckoplanering, planera för varje 
dag.
8. Försök ha ett gott samarbete med 
skolan.
9. Prata om hur man möter människor, 
varför saker blir fel med hjälp av rollspel 
eller seriesamtal. 
10. Skaffa information via böcker och 
Internet. Gå med i en intresseförening och 
träffa andra för äldrar och barn med liknan-
de svårigheter.

Fler tips hittar du i Malenes böcker ”Är jag 
normal, mamma?” och ”Man dör inte, men 
man blir en ganska knäckt människa”.
innehåller många fler handfasta tips.

10tips från 
Malene 

Balans ger självkänsla.

Träningen avslutas med innebandy. Här blandas lek med fysisk träning.

Hopp över låtsaskrokodiler.
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Ny undersökning 
med 300 föräldrar med 
nedslående resultat 
för ADHD-gruppen.

Barn med ADHD trivs sämre i skolan, 
blir oftare mobbade, får inte det stöd 
de är i behov av, har färre fritidsaktivi-
teter, färre vänner i klassen och på 
fritiden, sitter mer framför datorn och 
teven än barn utan ADHD. Det visar en 
enkätundersökning där 300 föräldrar 
svarat på 15 påståenden. Drygt 
hälften av de svarande hade barn med 
en neuropsykiatrisk funktionsnedsätt-
ning. Kontrollgruppen innehöll knappt 
150 föräldrar till barn utan funktions-
nedsättning.

Undersökningen är gjord av Malene 
Larssen i samarbete med föreningen 
Compassen. 

”Mitt barn trivs i skolan”
68 % av föräldrarna till barn utan ADHD instämmer helt.
22 % av föräldrarna till barn med ADHD instämmer helt.

”Mitt barn har vänner i klassen”
78 % av föräldrarna i kontrollgruppen instämmer helt.
30 % av föräldrarna till barn med adhd instämmer helt.

”Vi får det stöd vi behöver från skola, kommun och samhälle”
87 % av föräldrarna i kontrollgruppen instämmer helt eller delvis.
37 % av föräldrarna till barn med adhd instämmer helt eller delvis.

”Mitt barn är/har varit mobbad i skolan”
13 % av föräldrarna i kontrollgruppen instämmer helt eller delvis.
53 % av föräldrarna till barn med adhd instämmer helt eller delvis.

”Jag är nöjd med livet vi lever”
61 % av föräldrarna i kontrollgruppen instämmer helt.
8 % av föräldrarna till barn med adhd instämmer helt.

Barn med ADHD trivs sämre i skolan

För mer information kontakta Malene Larssen, 0707-291989 eller malene.
larssen@aduct.com. Malenes hemsida om ADD finns på www.aduct.se.
Följ hennes blogg på http://blogg.aftonbladet.se/malenelarssen

BARNASSISTANS
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atharina Aspfors minns 
att hon själv hade svårt 
att förstå att sonen Vic
tor hade epilepsi.

– Jag känner igen mig 
i min grannes förvåning. 

”Victor som är en glad och pigg kille, inte 
kan väl han ha epilepsi?” tänkte jag själv i 
början. Det finns fortfarande mycket 
okunskap och rädsla kring denna diag
nos, säger Catharina Aspfors, mamma till 
Victor. 

Familjen AspforsLundberg bor i ett 
barnvänligt och lugnt radhusområde i 
Upplands Väsby norr om Stockholm. För 
snart 13 år sedan föddes äldste sonen Vic
tor. Han förlöstes med akut kejsarsnitt när 
mamma Catharina gått en vecka över ti
den, men mådde bra när han kom ut och 
utvecklades normalt, till och med tidigt 
för sin ålder när det gällde vissa saker. 

– Utan förvarning om att något inte 
stod rätt till fick Victor sitt första epilep

tiska anfall luciamorgonen året innan 
han skulle fylla fyra år. Någon dag innan 
hade han helt plötsligt börjat stamma 
och fick svårt att säga ord som han tidi
gare klarat, berättar mamma Catharina.

Första anfallet
Victor hade gått på toaletten men blev 
kvar så länge att Catharina gick dit. Hon 
hittade honom mitt i ett stort epileptiskt 
anfall. Det var ett långt anfall som höll på 
ungefär 1015 minuter. Catharina fick 
ingen kontakt med Victor och hade ingen 
aning om vad som hände. 

– Jag blev jätterädd, jag trodde att det 
var något med hjärtat och att han dog där 
i mina armar. När vi kom in till akuten 
var Victor som vanligt igen och det gick 
inte att se på honom vad som hade hänt. 
Efter en snabb läkarundersökning och 
samtal med läkaren blev vi hemskickade 
utan någon som helst förklaring. 

Catharina kände starkt att något var 

väldigt fel och försökte beskriva händel
sen för pappa Arne. Dagarna gick men 
snart fick Victor nya kramper – oftast i 
anslutning till att han skulle somna eller 
vakna. 

– Arne fick se med egna ögon att det 
hände något konstigt med Victor. Vi kon
taktade sjukhuset och Victor undersöktes 
på nytt och fick remiss till EEG, magnet
röntgen och datortomografi. Där efter fick 
Victor diagnosen epilepsi. Varför Victor 
har epilepsi är fortfarande en olöst gåta. Vi 
har inte fått veta vad det säkert beror på. 
Någon skada på hjärnan syns inte på rönt
gen, säger Catharina.

Handlingsplan
Diverse utredningar och undersökningar 
gjordes inom epilepsiteamet. Victor fick 
göra tester hos arbetsterapeut, sjukgym
nast, neuropsykolog och logoped. Det vi
sade sig snart att han även har ADD, 
ADHD utan hyperaktivietet, vilket upp
täcktes efter neuropsyktester. 

– Victor gick på förskola när han fick 
sitt första epilepsianfall, så jag och Victors 
epilepsisjuksköterska träffade personalen 
och informerade om vad epilepsi är och 
hur det är för just Victor. Förskoleper
sonalen fick akutmedicin att ha tillgäng
lig ifall Victor skulle få anfall, vilket han 
aldrig fick där.

När Victor började skolan fick han gå i 

Victor med mamma Catharina   
och pappa Arne.

– Flygresan och att bada ska bli jättekul, säger Victor om den stundande resan till 
Gran Canaria. 

”Det står ju inte skrivet i pannan”
”Det syns ju inte på honom”, sa vår granne när jag 
berättade att Victor har epilepsi. Vad trodde hon, 
att han skulle se ut på ett visst sätt? Det står ju inte 
skrivet i pannan på honom direkt, säger Catharina 
Aspfors, mamma till Victor. 

C
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en liten grupp med tillhörighet till en 
större klass. Victor går nu i högstadiet i 
Grimstaskolan, även här i en liten grupp 
men tillsammans med en större klass i 
ämnen som till exempel idrott, slöjd och 
hemkunskap. Mamma Catharina har 
även informerat skolpersonalen och gett 
dem en handlingsplan.

– Det här med epilepsin har varit svårt 
för skolan, det märks att de är rädda. ”Å 
vad jag känner mig lugn nu”, sa en i per
sonalen i skolan efter att jag hade berättat 
vad de skulle göra i olika situationer. 

Provat allt
Victor har provat de flesta epilepsiläkeme
del som finns men är ändå inte anfallsfri. 
Han har fortfarande anfall ungefär en 
gång i veckan, oftast på natten. Idag äter 
han två olika epilepsimediciner samt en 
medicin för sin ADD. Var sjätte månad ge
nomgår han läkarundersökning och ge
nomgår provtagning när det behövs. De 
största biverkningarna av epilepsimedici
nerna är trötthet. Alternativa behandling
ar som ketogen kost och Vagusnerv sti mu
lering diskuteras i nuläget. 

– Det är svårt både för oss och anhöri
ga att förstå att inte medicinen hjälper 
fullt ut och att han inte blir anfallsfri. 
Tyvärr så tillhör Victor de 25 procent 
som inte blir anfallsfria av medicinen, be
rättar pappa Arne.

Epilepsin förvärras av att Victor blir 
trött. Han behöver därför ha regelbund
na sovtider och inte göra skillnad när det 
är helg eller lov. Men på nyårsafton fick 
han vara uppe längre och det gick som 
tur var bra. Det är också viktigt att Victor 
tar sin medicin samma tid varje morgon 
och kväll. Han behöver en särskild anpas
sad skolgång för att orka och hinna med.

– När Victor har haft ett anfall behöver 
han ibland stanna hemma från skolan 
dagen efter. Ibland räcker det med att 
han får sovmorgon och många gånger 
kan han också gå till skolan som vanligt. 
Eftersom han har fyllt 12 år har vi egent

ligen inte rätt att vara hemma för vård av 
barn, men läkarintyg och specialtillstånd 
från Försäkringskassan gör det möjligt 
att vara hemma, vi kan ju inte lämna 
Victor utan uppsikt. Vi har förstående ar
betskamrater som vet om vår situation 
och att vi kanske kommer lite senare till 
arbetet eller behöver stanna hemma. 
Arbe ta igen tiden hinner vi då vi ofta 
också får hjälp av mina föräldrar, säger 
Catharina. 

Larm i sängen
Victor har sedan många år larm i sin säng 
som är kopplat till en sökare som vi har 
med oss när han lagt sig. Sökaren larmar 
om han får anfall. Tyvärr fungerar det in
te helt perfekt och Catharina berättar att 
det blir en del falsklarm och mycket 
”spring i onödan”. På senare tid ropar 
han eller kommer in till dem när han får 
ett anfall. 

– Vi håller ständig koll på honom, sär
skilt om han är trött när han kommer 
hem från skolan. Om han får ett anfall 
måste vi snabbt försöka förhindra att han 
slår sig och även vara beredda att bryta 
med akutmedicin om anfallet är långva
rigt. Eftersom han inte är vid medvetan
de under anfallet kommer han heller inte 
ihåg det. Han blir ofta trött när han åker 

bil och det har hänt ett flertal gånger att 
han har fått anfall i bilen. Lillebror Se bas
tian har sett några av anfallen men för 
honom är Victor som vilken storebror 
som helst och det är helt naturligt för ho
nom att Victor äter mediciner, säger 
Catharina.

Victors närmaste kompisar vet att han 
har epilepsi och att han äter medicin. 
Han har ännu inte sovit över hos någon 
kompis på grund av epilepsin men han 
har en kompis som sover över hos ho
nom ibland. 

Victor spelar tennis, älskar att fiska 
och pyssla om katterna Sigge och Sindy. 

– Victor kan i stort sett göra allt som 
jämnåriga kan. Han har egen nyckel och 
kan vara hemma själv kortare stunder då 
vi har telefonkontakt med honom. Han 
får självklart inte bada själv, och när klas
sen har åkt på klassresa eller han har varit 
på något läger följer någon av oss föräld
rar alltid med.

Efterlängtad semester
Färdtjänst och parkeringstillstånd un
derlättar för familjen om Victor skulle få 
anfall när de är ute och åker. De har även 
fått vårdbidrag för sitt merarbete och det 
utökade föräldraansvaret. Snart ska fa
miljen åka till Gran Canaria på efterläng
tad semester. Victor ser fram emot resan. 

– Flygresan och att bada ska bli jätte
kul, säger Victor med ett leende. 

Semesterresan kräver noggranna för
beredelser och den här dagen är Victor 
och hans föräldrar på sjukhuset bland 
annat för att fixa intyg så att de får ta med 
alla hans mediciner på resan. 

– När Victor fick epilepsin så tänkte 
jag vad gör vi nu, var vänder vi oss, hur 
träffar vi andra? Vi känner ingen i vår 
om givning som har epilepsi. Vi gick med 
i Svenska Epilepsiförbundet och jag är 
numera föräldrarepresentant i deras sty
relse. Det är värdefullt att träffa andra 
som vet hur det är, säger Catharina. +
 Anna Pella 

”Vi håller  
ständig koll, 
särskilt om han 
är trött när han 
kommer hem 
från skolan. Om 
han får ett anfall 
måste vi försöka 
förhindra att 
han slår sig.”
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1.Hur vanligt är 
epilepsi?
0,8 procent av Sveriges befolkning har 
epilepsi och det är vanligast hos barn och 
gamla. Ungefär 70  procent får ett bra 
behandlingsresultat men 15 procent har 
svårt att hitta rätt behandling och 
ytterligare 15 procent är ytterst svåra att 
behandla eller terapiresistenta.

2. Vad betyder epilepsi?
Ordet ”epilepsi” kommer från grekis-
kans epilambanein = att gripa, angripa, 
ta i, beslagta, bemäktiga sig. I bemärkel-
sen: gripen av demoner/andar. Ordet 
”fallandesjuka” återfinns i många 
kulturer och epilepsi har också kallats 
”den heliga sjukdomen” på grund av 
kopplingar till religiositet och magi.

3. Hur behandlas 
epilepsi?
Den vanligaste behandlingsformen är 
läkemedel. Om detta inte ger resultat 
finns alternativ som kirurgi eller 
”Vagusnervstimulering” (VNS), en 
pacemakerdosa som ger stimulering till 
hjärnnerven vagus. Alternativa metoder 
som specialkost, yoga, fysisk träning, 
avslappning, meditation och musikterapi 
kan också ge resultat.

4. Vad är epilepsi?
Ett epileptiskt anfall är en urladdning 
som äger rum i hjärnans nervceller. Det 
blir olika typer av anfall beroende på var 
i hjärnan urladdningen sker. Epileptiska 
anfall börjar alltid mycket plötsligt. De 
varar från sekunder till minuter och 
slutar av sig själva. Oftast är medvetandet 
mer eller mindre påverkat under anfallet.

5. När får man anfall?
Anfallen kan komma olika ofta hos olika 
människor, alltifrån ett eller ett par anfall 
under hela livet till flera anfall varje dag. 
Feber, sömnbrist, psykisk eller fysisk 
stress eller alkoholförtäring kan öka 
anfallsrisken.

6. Vilka typer av anfall 
finns det?
1. Vid stora epileptiska anfall, så kallade 
toniskt-kloniska anfall eller grand mal, 
blir personen plötsligt medvetslös, faller 
omkull och får muskelryckningar. 
2. Frånvaroattacker, så kallade absenser 
eller petit mal är vanligast hos barn och 
innebär några sekunders frånvaro och 
avbrott av alla aktiviteter. 
3. Astatiskt-myoklona anfall innebär 
plötslig förlust av förmågan att stå. 
4. Vid komplexa partiella anfall är 

8
frågor och svar
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Ett epilepsianfall kan leda till muskelryckningar och 
medvetslöshet. Här några vanliga frågor kring sjuk-
domen.

Ett arrangemang av Svenska Mässan

Mässan som skapar möjligheter, möten och frihet!
5-7 april 2011

Svenska Mässan Göteborg

Besök vår hemsida, www.levafungera.se

Allt inom hjälpmedel och livskvalitet
Träffa idrottsstjärnor och förebilder,

gå på föreläsningar och delta på aktivitetstorget. 
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medvetandet grumlat. Frånvaron är 
kombinerad med antingen syn-, hörsel- 
eller smakhallucinationer eller enkla 
rörelser, såsom tuggning eller smackning. 

7. Vem kan få epilepsi?
Epilepsi kan uppstå när som helst i livet 
hos vem som helst. Epilepsi orsakas av en 
permanent eller tillfällig skada i hjärnan. 
Skadan kan ha många orsaker, till 
exempel skador uppkomna under 
fosterlivet eller i samband med förloss-
ningen, hjärnblödning eller hjärninfarkt, 
tumörer, förgiftning eller trafikolycksfall.

8. Hur ställer man 
diagnos?
Diagnosen ställs utifrån den beskrivning 
som personen i fråga och andra som sett 
anfallen ger. För att fastställa orsaken 
görs dels en neurologisk undersökning 
med noggrann sjukhistoria, EEG - där 
hjärnans elektriska aktivitet registreras, 
samt datortomografi eller magnetröng-
ten, som visar eventuella skador på 
hjärnans struktur. I vissa fall är skadan så 
liten att den inte kan påvisas ens med de 
känsligaste undersökningarna.

1. Behåll ditt lugn. Personen är 
inte i livsfara. Anfallet går oftast 
över på 3-5 minuter.
2. Lägg personen så bekvämt 
som möjligt och lossa på kläder 
som sitter tätt i halsen. Stoppa 
inte något i munnen på personen
3. Skydda huvudet mot stötar när 
kramperna pågår. Lägg en kudde 
eller jacka under.
4. Stanna hos personen, men 
undvik att göra något ytterligare. 
Försök inte hålla mot ett kram-
pande ben eller arm. Detta kan 
göra större skada.
5. Läkarassistans är endast 
nödvändigt om personen skadat 
sig, eller om anfallet är långva-
rigt, eller om det kommer flera 
anfall efter varandra utan att 
personen vaknar.

Källa: www.epilepsiguiden.se

Så här gör du 
vid ett stort anfall:

Här har vi hämtat svaren: 

� Boken ”Leva med epilepsi” av 
Ann-Marie Landtblom (ABF/EISAI 
2009). Boken innehåller intervjuer med 
15 kända och okända personer som 
alla har epilepsi. Intervjuerna varvas 
med grundläggande fakta om epilepsi, 
behandling och om olika former av 
sociala och psykologiska konsekven-
ser presenteras. Boken är också tänkt 
att fungera som studiecirkelmaterial.

� Svenska epilepsiförbundets hemsida 
på www.epilepsi.se

”Epilepsi kan 
uppstå när som 
helst i livet hos 
vem som helst 
och kan ha 
många orsaker.”
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Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) administrerar 
och organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning.
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Har du också funderat 
på att börja idrotta? Vi 

söker ständigt nya 
talanger.

www.handikappidrott.se

annons.indd   5 2010-12-08   16.00
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tonåren vill de flesta vara 
så lika varandra som 
möjligt, och det blir väl
digt påtagligt om man är 
annorlunda på något 
sätt. 

– Jag hade gärna haft någon att prata 
med som tonåring, någon som hade lik
nande svårigheter men som kommit 
längre i livet. Som coach använder jag 
mina egna erfarenheter för att förstå och 
hjälpa andra. Jag gör min svaghet till min 
styrka, säger Katarina Frankel.

Gick i vanlig skola
Katarina gick i vanlig skola, men gick om 
andra klass. Hon hade svårt att hänga 
med de andra i klassen. Det var konflikt
fullt att vara äldre än de andra och ändå 
behöva längre tid.  Perceptionssvårig he
terna beror på en cpskada som i sin tur 
också medför att hon är svagare i högra 
sidan av kroppen. 

– För mig har det alltid varit den osyn
liga funktionsnedsättningen som varit 
svårast att handskas med. Perceptions
svå righeterna innebär att det tar längre 
tid för mig att planera, strukturera och 
organisera saker. Men eftersom jag är bra 

på att prata förstår inte folk att jag behö
ver längre tid på mig för att få ihop ett 
dagsschema i arbetslivet så väl som att 
det ska funka hemma. De tycker att jag är 
seg och långsam och blir irriterade. 

Författare inte självklart
I självbiografin ”Nästan ikapp trots han
dikapp” beskriver Katarina sin uppväxt. 
Att hon skulle bli författare var inte själv
klart. Katarina hade svårt att lära sig sta
va, men tränade upp detta bland annat 
tack vare många envisa speciallärare och 
egen hjärnvilja.   

– Jag läste Märta Tikkanens ”Sofias 
egen bok” som handlar om dottern Sofia 
som tar längre tid på sig än andra barn, 
och boken inspirerade mig att berätta 
min egen historia. Märtas bok om Sofia 
var en viktig bok för mig, jag kände igen 
mig i mycket. Jag kontaktade dessutom 
Märta som sen skrev förordet i min bok.

Katarina hade skrivit dagbok länge, 
och ur dagböckerna kunde hon välja ut 
teman till boken. Det var roligt att skriva, 
men att det var mycket vånda också, hon 
visste ju inte om den skulle bli utgiven. 

– När förlaget ringde och sa att de ville 
ge ut den blev jag så glad så att jag inte 

visste vad jag skulle säga. Men sen börja
de jag storgråta, jag trodde att det skulle 
ånga sig. När man har haft många bak
slag som jag, med många arbetsgivare 
som har lovat mig saker och sen ”inte 
haft råd” när det kommer till kritan, vå
gar man inte riktigt tro att det är sant.

Fler böcker på gång
När boken kommit ut var det flera per
soner som hörde av sig för att de hade 
känt igen sig, och några har hon blivit 
god vän med. 

Som liten träffade hon däremot ingen 
som hade liknande svårigheter. Hon 
minns att första gången hon själv tänkte 
att hon var annorlunda var i 89årsål
dern. Men det var först på ett konfirma
tionsläger i Åhus i tonåren som hon träf
fade andra som hade liknande diagnoser. 

– Det var skönt att träffa andra med 
liknande svårigheter och höra deras his
torier. Min andra bok ”Johannas modi
ga idé” riktar sig just därför till ungdo
mar. Bokens huvudperson Johanna är 
tolv år och har en osynlig funktionsned
sättning. Mitt tredje manus är klart sen i 
somras och är en fristående uppföljning 
till Johannaboken. Även denna gång är 
våndan stor eftersom jag ännu inte fått 
besked från något förlag om utgivning.

Att hjälpa andra
Katarina har även utbildat sig till coach.  
Hon tror att hennes egna erfarenheter 
gör att hon kan stötta ungdomar i lik
nande situa tion eller deras föräldrar. Hon 
hoppas också kunna kombinera coach
ningen med en anställning på något sätt. 

”Jag vänder svaghet till styrka”
Katarina Frankel växte upp med perceptionssvå-
righeter. Som coach kan hon idag använda sina 
egna erfarenheter för att hjälpa unga med osynliga 
funktionsnedsättningar att formulera sina drömmar 
och mål, och framför allt, att tro på sig själva. 

I

Katarina Frankel hade svårt att lära sig att stava, nu är hon författare.
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–  Jag är bra på att lyssna, uthållig, em-
patisk och inkännande. Och intresserad 
av människor. Det är också nyttigt för 
mig att inte tänka på mig själv en stund. 
När man har växt upp med en funktions-
nedsättning blir man lätt lite självuppta-
gen. Andras historier får också mig att se 
min historia från ett annat håll.

Föreläser om bemötande
Katarina håller också föreläsningar, bland 
annat på temat bemötande. Hon menar att 
omvärlden ofta fokuserar på problem is-
tället för att se möjligheter och resurser hos 
människor med funktionsnedsättningar. 

– I vårt samhälle finns många yrkes-
grupper som har till uppgift att ge stöd 
och hjälp åt personer med funktionsned-
sättning. Många lyckas inte med detta ut-

an fokuserar på svårigheterna. Mina för-
äldrar kastade ut mig i livet och det är jag 
tacksam för. De sa att ”vi bestämde oss ti-
digt att du måste lära dig klara dig själv”. 
Att jag fått lära mig att lösa mina pro-
blem själv har gett mig självförtroende. 

Svårt att få jobb
Katarina är utbildad församlingsassistent 
och har gått en diakoniutbildning i mis-
sionskyrkans regi. Det var under konfir-
mationslägret i tonåren som Katarina 
blev intresserad av trosfrågor. 

Men kyrkan har också varit en social 
bit i hennes liv och där träffade hon sin 
man Johan. 

– Alla som föds med en funktionsned-
sättning funderar nog över varför livet är 
så orättvist och varför vi får olika förut-

sättningar. Kyrkan har varit en bra plats 
för mig att fundera över detta. 

Att många människor dessutom blir 
sjukskrivna på grund av för högt tempo 
idag gör henne, som hon säger, ”lite full i 
fan”.

– Det kanske skulle få fler att må bra att 
jobba i lugnare takt? Jag får höra att jag 
måste inse mina begränsningar när det 
gäller att få jobb, men att betala räkningar 
via Internetbanken med alla nummer och 
koder som ska fyllas i inom en viss tid för-
väntas jag ju sköta. Jag känner att jag alltid 
varit nästan ikapp – men det är just det – 
jag hinner liksom inte ifatt. Men jag ger 
inte upp, jag vet att jag är kapabel och 
kommer att hitta mitt arbetssammanhang 
– vad det än kan vara. +

 Anna Pella 

”Det  
var skönt 
att träffa 
andra 
med 
liknande 
svårig-
heter 
och höra 
deras 
historier.”

 Även om det tar längre tid att göra 
en sak så är det lika mycket värt.
 Låt dig sporras av andra, men sätt 
rimliga mål själv, så att du känner att 
du lyckas.
 Träffa andra i samma situation.
 Titta tillbaka på det senaste året och 
sammanfatta vad du har gjort bra.
 Var dig själv, du är bra som du är, låt 
ingen ta det ifrån dig.
 Saker blir mer positiva om du tänker 
positivt.

Katarinas må bra-tips 
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”För mig har det alltid varit den osynliga funktionsned-
sättningen som varit svårast att handskas med”, säger 
Katarina Frankel. 

 Just nu finns lediga platser på

Lyckans 
 

För personer med autism 9:6§, 9:7§

Lyckan har 5 korttidsplatser i en ombonad och hemlik 
miljö. Verksamheten präglas av utbildad och kunnig 

personal i en strukturerad och anpassad miljö. 

För mer info kontakta:

Pierre Selim
Carola Wistrand
Tfn: 08-768 20 00

www.enigmaomsorg.se

Korttids- och fritidshem

Enigma Omsorg driver även grundsärskola F-10 för elever med autism och kan 
också erbjuda daglig verksamhet för vuxna personer med autismspektrumdiagnos. 

www.enigmaeducation.se
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”Vi måste lyssna mer till föräldrarna”

Utredningsinstrumenten 
är utformade för pojkar, 
säger Svenny Kopp, 
överläkare på Drottning 
Silvias Barnsjukhus.

lickor med ADHD, 
ADD eller autism är 
svåra att upptäcka efter-
som de flesta fallbe-
skrivningarna och ut-
redningsinstrumenten 

är utformade för pojkar. 
– Flickor är svårare att upptäcka för att 

de sällan får utbrott i offentliga rum, de 
kan vara ”till lags” och sociala. Vem kan 
tro att den lilla femåriga prinsessan som 
sitter framför dig har svårigheter? Det går 
bara inte att föreställa sig. Du kan ju inte 
se det. Vi måste lyssna ännu mer till för-
äldrarna när det gäller flickor, menar 
Sven ny Kopp, överläkare på Drottning 
Silvias Barnsjukhus i Göteborg.

Flickor får fel diagnos
I en avhandling som blev klar i höstas 
har Svenny Kopp kommit fram till att 
flickor med autism och ADD/ADHD of-
ta helt missas eller feldiagnostiseras in-
om barnsjukvården och barn- och ung-
domspsykiatrin.

– För mig är det obegripligt att så mån-
ga flickor med tidiga symtom inte tas på 
allvar. Varje läkare borde bli observant om 
föräldrar talar om onormala sömnsvårig-

heter, blyghet, utbrott, språksvårigheter, 
överaktivitet eller kamratproblem.

För att lättare fånga upp dessa flickor 
har Svenny Kopp lagt till ett antal frågor 
till det screeninginstrumentet som tagits 
fram genom forskning vid hennes insti-
tution. Instrumentet kallas ASSQ, Autism 
Spectrum Screening Questionnaire.

– En av flickfrågorna är ”Vägrar hon 
ofta att göra saker?”. Pojkar vägrar också 
men man kanske inte kräver lika mycket 
eller besvärar dem på samma sätt. Eller så 
svarar de tydligare ”Nej, jag gör det sena-
re” och tar sig ur situationen utan att väg-
ra, säger Svenny Kopp. 

– Den andra flickfrågan är om hon bryr 
sig om hur hon ser ut. De flesta flickor är 
intresserade av sitt yttre på ett sätt som in-

te pojkar är, de får lära sig det tidigt. Dessa 
frågor visar att vi fortfarande möter flick-
or och pojkar olika, men det är också så vi 
kan fånga upp flickorna, menar Svenny.

Alla beskrivningar för pojkar
När Svenny började göra utredningar på 
80-talet var alla fallbeskrivningar for-
mulerade på pojkar. Eftersom flickorna 
inte stämde in i testerna på samma sätt 
som pojkarna trodde man till exempel 
att flickor bara kunde ha en neuropsyki-
atrisk funktionsnedsättning i samband 
med utvecklingsstörning.

– De normalbegåvade flickorna föll 
helt enkelt igenom våra tester och jag 
minns att vi hade många diskussioner 
om detta. Det gjorde mig arg, jag tänkte 

F
Svenny Kopp uppmanar föräldrar att stå på sig och inte vara rädda för att begära 
en ny bedömning om man är tveksam.

att det kunde bara inte vara sant, de 
hade ju stora svårigheter. Jag är inte 
så säker på att alla får rätt diagnos 
idag heller, men vi har kommit en 
bra bit på väg. 

Hjälpen varierar
Vilken hjälp man får, efter att utred-
ningen är klar, beror på var i landet 
man bor. Till Barn neuro psy kiatriska 
Kliniken på Drott ning Silvias 
Barnsjukhus får man bara gå på 
uppföljning om man medicinerar. 

Det har gått tio år sedan Svenny 
började med sin avhandling och 
hon planerar nu att följa upp hur 
det har gått för flickorna i studien. 

– Jag träffar ju bara dem som 
medicinerar. Vi känner att det bety-
der mycket för familjen att vi finns 
med, vi har kompetenta sjuksköter-
skor som är lätta att få tag på, men 
vi är ju egentligen bara en utred-
ningsavdelning, någon annan ska ta 
vid när vi är klara här. 

– De som har fått en autismdiag-
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nos får hjälp av habiliteringen, men det 
är många som inte får någon hjälp alls, 
och det är väldigt olyckligt. Det beror 
kanske på att det har funnits en förhopp-
ning om att skolan ska hjälpa dessa barn. 
Men skolan klarar idag bara av de barn 
som har lindriga symtom. De här föräld-
rarna behöver hjälp från att barnet får sin 
diagnos fram till att de slutar skolan.

Stort behov av utbildning
Svennys slutsats är att det finns ett myck-
et stort behov av utbildning om flickor 
med psykiska problem, sociala interak-
tionssvårigheter och/eller koncentra-
tionssvårigheter inom alla samhällets of-
fentliga verksamheter. 

– Jag skulle önska att det var klart och 
tydligt för alla vårdgivare att dessa familjer 
behöver stöd och hjälp, säger Svenny Kopp.

Till familjerna vill hon säga så här: 
– Om ni tror att ni får en felaktig be-

dömning – stå på er och begär en ”se-
cond opinion” – det är er fulla rätt! Begär 
också att få träffa en läkare så fort som 
möjligt, vi har skyldigheter att utreda på 
ett sätt som inte till exempel en kurator 
har. Ju mer krav föräldrar ställer, ju bättre 
kan vi organisera vårt stöd. +
 Anna Pella 

”Varje läkare borde  
bli observant om 
föräldrar talar om 
onormala sömn
svårigheter, blyghet, 
utbrott ...”

Wahlström & WidstrandWahlström & Widstrandwww.wwd.se

”Vilken strålande debut! (...) Anton 
Marklund har skrivit en stark debut, 
förmodligen en av årets starkaste.” 

Arbetarbladet

”Vetskapen om att (Marklund) under 
tio år jobbat som personlig assistent 
bidrar förstås, men även den förutan 
hade Djurvänner framstått som 

trovärdig, läsvärd och ständigt 
angelägen. Som en lysande 

debutroman, helt enkelt.” 
Norra Västerbotten

Vems händer bär 
Johannes öde?

Drabbande berättelse
om en autistisk pojkes 
uppväxt i Västerbotten.
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Nytt LSS-boende i Lidköping
Gryning Vård AB är landets största företag inom HVB och erbjuder ett brett, varierat och  
kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar, familjer och vuxna missbrukare. Gryning driver 
behandlingshem, familjehem och öppenvårdsverksamheter och har cirka 35 verksamheter belägna 
inom Västra Götalands län. Bolaget är kommunägt och drivs utan vinstsyfte.

Gryning startade i början av 2007 ett nytt boende för ungdomar i åldern 16-21 år 
med funktionsnedsättningen Asperger syndrom/högfungerande autism. 
Boendet är beläget i centrala Lidköping och omfattar fem nyproducerade lägenheter, 
gemensamhetsdel och personalutrymmen.

Vi vänder oss till ungdomar på väg ut i vuxenlivet. Vi arbetar utifrån ett helhets- 
perspektiv och tar till vara/satsar på ungdomens starka sidor och intressen. 
På boendet får ungdomen en pedagogisk arbetsplan. Denna upprättas tillsammans 
av ungdomen, föräldrar, biståndsbedömare och Kinnegatans personal, där vi utifrån 
funktionshindret/personlig mognad sätter upp mål som utvärderas kontinuerligt. 
Det kommer att finnas personal dygnet runt på Kinnegatan.

Personalen är utbildad i pedagogiskt arbetssätt och erhåller extern handledning. 
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar med social problematik och kan 
ge stöd till ungdomar och familjer i sådana frågor. De flesta har även genomgått 
familjeterapiutbildning.

Vill du veta mer?
Hör av dig till

Lisa Ohlsson, enhetschef
Tfn 0510-20488 eller mobil 070-208 31 80                                                                            

 Annika Strid, Grynings placeringskonsulent
Tfn 031-7037348 eller mobil 0705-145507

Gryning Vård AB,  Box 5154,  Gårdavägen 2,  402 26 Göteborg,  Tel: 031-703 39 50, Fax: 031-703 73 49 www.gryning.se

Gryning Vård har två LSS-enheter 
med inriktning mot neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar inom autism-
spektrum, t ex Aspergers syndrom och 
högfungerande autism.
Claesborg i Skövde tar emot pojkar 
11–16 år med behov av individuellt 
anpassad skola. Ann-Cathrin Åsberg 
0500-48 78 50.
Kinnegatans träningsboende i Lid -
köping tar emot ungdomar 16–21 år. 
Lisa Ohlsson 0510-204 88.
Grynings placeringsfunktion: Annika 
Stridh 031-703 7348 eller 0705-14 5507.

Gryning Vård AB ägs 
gemensamt av 
kom munerna i Västra 
Götalands län och är ett 
av Sveriges största 
vårdföretag. Gryning 
drivs inte i vinstsyfte. 
Eventuella överskott 
används för att utveckla 
verksamheterna.

www.gryning.se

Vi satsar på unga!

gryning_fk1002.indd   4 2010-03-02   15.20
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1. Vad är Neuropsykia-
triska funktionsned-
sättningar (NPF)?
I gruppen Neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar ingår ADD/ADHD, 
Aspergers syndrom, Tourettes syndrom 
och Tvångssyndrom, OCD. Även dyslexi 
och språkstörningar kan ses som 
neuropsykiatriska tillstånd. De olika 
diagnoserna är närbesläktade och det är 
vanligt att samma person har flera 
diagnoser. Det finns också andra funk-
tionsnedsättningar vars symtom i 
sällsynta fall kan uppfylla kriterierna för 
en neuropsykiatrisk funktionsnedsätt-
ning, till exempel vissa kromosomavvi-
kelser, epilepsi och några ämnesomsätt-
ningssjukdomar.

2. Vad har personer 
med NPF svårigheter 
med?
Personer med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar har ofta svårigheter 
med reglering av uppmärksamheten, 
impulskontroll och aktivitetsnivå, 
samspelet med andra människor, 
inlärning och minne, att uttrycka sig i tal 
och skrift, samt motoriken.

3. Vem gör en neuro-
psykiatrisk utredning?
För barn i förskoleålder kan en första 
bedömning göras av BVC tillsammans 
med förskolan. I förskoleklass- och 
skolålder kan skolan göra en noggrann 
utredning. Ibland remitteras barnet 
vidare till barn- och ungdomsklinik på 
sjukhus, barnläkarmottagning på 
vårdcentral eller BUP. Förutom läkare 
och psykolog kan även sjukgymnast, 
arbetsterapeut och logoped behövas vid 
utredningen.

4. Hur går utredningen 
till?
Utredningen görs med ett brett synsätt 
där man går igenom hur barnet fungerar 
inom olika områden med föräldrar och 
förskollärare/lärare. Psykologen gör en 
bedömning genom att testa barnets 
kognitiva förmågor. Läkaren jämför den 
samlade informationen om barnet med 
internationellt fastställda kriterier om 
olika diagnoser. För att försöka fastställa 
orsaken får föräldrar också svara på 
frågor om ärftlighet och om barnet har 
andra sjukdomar eller skador. Ibland kan 
särskilda medicinska undersökningar 
behövas.

5. Vilka hjälpmedel 
kan vara aktuella?

För att underlätta i vardagen kan 
hjälpmedel för olika typer av aktiviteter 
vara bra, till exempel för att hitta 
struktur och rutiner samt hålla ordning, 
att passa tider, att uppfatta meddelanden 
och instruktioner, att orientera sig och 
hitta nya miljöer, att komma ihåg saker, 
att komma igång med aktiviteter, att 
hitta en bra sömn- och dygnsrytm.

6. Vilket stöd har man 
rätt till i förskolan?
I förskolan kan det i vissa fall vara 
nödvändigt med en resursperson, minsk-
ning eller annan anpassning av barn-
gruppsstorlek eller anpassning av lokaler. 
Ibland kan barnet behöva särskild 
träning som komplement, då gärna 
integrerat på ett naturligt sätt i den 
dagliga verksamheten. Som förälder bör 
man i första hand vända sig till sin 
förskolechef/föreståndare för att framfö-
ra önskemål. 

7. Vilket stöd har man 
rätt till i skolan?
Särskilt stöd ska ges till elever med 
svårigheter att nå målen och undervis-
ningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar. Läraren ska uppmärk-
samma detta och rektorn har ytterst 
ansvar för att barnet får det stöd det 
behöver. Det kan handla om specialpe-
dagogiska insatser, i första hand i klassen 
eller om det finns särskilda skäl i en så 
kallad särskild undervisningsgrupp. 
Eleven kan också i vissa fall få anpassad 
studiegång samt särskilda hänsyn vid 
betygssättning, tätare utvecklingssamtal 
eller särskilda hjälpmedel. Skolan är skyl-
dig att upprätta ett skriftligt åtgärdspro-
gram med barnets behov. 

8. Var vänder man sig 
om man vill klaga på 
brister i stödet i för-
skolan eller skolan?
Om man är missnöjd med förskolan eller 
skolan bör man vända sig till förskolech-
ef/föreståndare/rektor och därefter till 
tjänsteman eller nämnden i kommunen 
som ansvarar för förskole/skolverksam-
heten. Om barnet går i skolan kan man 
också vända sig till Skolinspektionen. 

9. Var vänder man sig 
om man vill klaga på 
brister inom vård och 
stöd?
Om man har synpunkter på den vård 
eller de stödinsatser barnet får bör man i 

15
frågor och svar
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Vad innebär neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar, NPF, och vad finns det för hjälp att få?  
Denna guide är sammanställd utifrån information 
från Riksförbundet Attention. 
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första hand prata direkt med den 
berörda personalen eller med närmaste 
chef. Om det inte hjälper kan man vända 
sig till förvaltningsledningen. Om det är 
en privat verksamhet kan man ta 
kontakt med vd, ägare eller styrelse. Man 
kan också vända sig till den nämnd som 
fattat beslutet om insatsen. Om inget 
hjälper kan saken prövas hos 
Patientnämnden, Socialstyrelsen, 
Patientförsäkringen, 
Patientskadenämnden, JO eller DO.

10. Vad är ADHD/ADD 
och DAMP?
ADHD, Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder, innebär uppmärksamhets- och 
hyperaktivitetsproblem. Fortfarande 
ställs diagnosen på fler pojkar än flickor, 
men mörkertalet bland tjejer är förmod-
ligen stort. ADHD omfattar även ADD 
och DAMP. ADD är ADHD utan 
hyperaktivitet med tyngdpunkt på 
uppmärksamhetsproblem. DAMP är 
ADHD i kombination med stora 
motorikproblem och ibland även 
perceptionsproblem. Personer med 
ADHD har ofta även andra neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar såsom 
Tourettes, Asperger eller Tvångs-
syndrom. Det är också vanligt med 
inlärningssvårigheter och läs- och 
skrivproblem.

11. Vad är Aspergers 
syndrom?
Aspergers syndrom tillhör det autistiska 
spektrat. För personer med Asperger kan 
socialt umgänge vara en påfrestande 
ansträngning som kräver stor anpass-
ning. Andra typiska drag är specialin-
tressen, annorlunda språkhantering och 
svårigheter med snabba förändringar. 
Stress känslighet, psykisk sårbarhet och 
en tendens att utveckla psykiatriska 
symptom, liksom stor uthållighet och 
ovanligt god koncentrationsförmåga är 
också vanligt.

12. Vad är autism?
Autism innebär svårigheter med socialt 
samspel, kommunikation och inlevelse. 
Symtomen brukar visa sig innan tre års 
ålder och de flesta som har autism har 
också en utvecklingsstörning. 
Högfungerande autism är autism med 
normalbegåvning, som till exempel 
Aspergers syndrom. Det är också vanligt 
med epilepsi, syn- och hörselskador, tics 
och sömnsvårigheter. Personer med 
autism fastnar lätt i ritualer och rutiner 
och utvecklar ofta specialintressen. 
Många kan också ha svårt att uppfatta 
ett helt sammanhang, men kan vara bra 
på att uppfatta detaljer.  

13. Vad är 
språkstörning?
En språkstörning brukar uppmärksam-
mas på BVC och diagnostiseras i tre- till 
fyraårsåldern. Om barnet utvecklas 
normalt talar man om specifik språk-
störning, men i många fall är språkstör-
ningen kombinerad med koncentra-
tionssvårigheter, perceptionsproblem 
och dålig motorik. Då kan de samlade 
problemen leda till att barnet så små-
ningom får en neuropsykiatrisk diagnos. 
Talstörning är en variant av språkstör-

ning som innebär svårigheter med talet 
på grund av munnens motorik. 

14. Vad är Tourettes 
syndrom?
Tourettes syndrom visar sig genom 
upprepande reflexliknande rörelser och 
läten som kallas tics. Det är delvis ärftligt 
och ofta kombinerat med andra neuro-
psykiatriska funktionsnedsättningar. Det 
är vanligt att symptom på till exempel 
ADHD eller OCD visar sig först men att 
man även har dyslexi, ångest eller 
depression.

 

15. Vad är Tvångs-
syndrom, OCD?
Tvångssyndrom, även kallat OCD, 
Obsessive Compulsive Disorder. 
Symtomen är tvångstankar och tvångs-
handlingar, där tvångstankar kan 
beskrivas som ihållande, inkräktande 
tankar och fantasier, och tvångshand-
lingar är olika ritualer som utförs för att 
dämpa ångest eller för att förhindra att 
något hemskt ska inträffa. 
 Anna Pella

Riksförbundet
Attention
Källa: Föräldrakraft har 
sammanställt guiden om 
neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar med hjälp av 
Riksförbundet Attentions 
webbsajt, www.attention-riks.
se. Där kan du även hitta 
många boktips.

19–20 oktober, Uppsala Konsert & Kongress

ID-dagarna 2011
Sveriges största mässa om ny

teknik inom hjälpmedelsområdena
kommunikation och kognition!

Mer om mässan på 
www.hi.se/iddagarna
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tudio III är en forsk-
nings- och utbildnings-
organisation vars främ-
sta mål är att utbilda i 
hantering av utmanande 
beteende. 

Studio III startades i England för cirka 
20 år sedan som en reaktion på hur illa 
människor kunde behandlas på institutio-
ner vid den tiden. Grundaren Andrew 
McDonnell arbetade fram en teori som 
väckte stort intresse bland personer som 
arbetade med utmanande beteenden. 

En organisation växte upp kring meto-
den, och standardiserade utbildningar 
började hållas på allt fler platser i och ut-
anför England. Idag är Studio III spritt i 
Irland, Danmark, Holland, Tyskland, Nor-
ge, Sydafrika, Saudiarabien och Sverige. 
Även Israel har visat intresse för metoden.

Certifierade utbildare
Enigma Omsorg har certifierade utbildare 
i Studio III-metoden. De har utbildat fler 
än 1 500 personer, av vilka de flesta är yr-
kesverksamma inom omsorg, behandling 
och skola.

Varför har just Enigma fått det här 
uppdraget?

– Vi har varit emot nedläggning och 
kränkningar, som har varit en utbredd 
arbetsmetod inom institutioner, och 
tänkt att det måste finnas ett annat sätt 
att bemöta människor med utmanande 
beteenden. Vi hittade Studio III, och på 
den vägen är det. Studio III och vi hade 
samma grundsyn kring personerna vi ar-
betar med. Vi vill arbeta på ett respekt-
fullt, följsamt och icke-kränkande sätt, 
säger Pierre Selim. 

Genomsyrar all versksamhet
Idag genomsyrar Studio III all verksam-
het inom Enigma Omsorg.

På Hyttan, en daglig verksamhet för 
personer med autism, är all personal ut-
bildad i Studio III.

– Vi har fått en helt annan diskussion i 
personalrummen sedan vi började med 
det här, säger enhetschef Pierre Selim.

Hyttan är ett mycket illustrativt exem-
pel på hur ny kunskap har förändrat 
verk samheten för både brukare och per-
sonal. Där arbetar man nu med en hel-

hetssyn på brukare med utmanande be-
teende. Pierre Selim förklarar: 

– Vi har en brukare som, när han är 
upprörd, kan dra personalen i håret för 
att få en effekt. I en sådan situation är det 
lätt att som personal bli konfrontativ. 
Men nu frågar vi oss istället vad skälet är 
till att personen blir upprörd, och vad vi 
kan göra för att förhindra det. 

Känner igen signalerna
Personalen har med tiden lärt sig att kän-
na igen signalerna inför eventuell upp-
rördhet eller oro.  

– Ser vi att personen redan är upprörd 
minskar vi kraven, avleder eller försöker 
lugna personen på andra sätt, säger 
Pierre Selim.

En dag fick brukaren ändå tag i håret 
på en anställd. Personalen, som tack vare 
utbildningen vet hur man kan komma ur 
ett sådant grepp, behöll lugnet och lycka-
des lösa situationen, utan konfrontation.

– Vi avledde honom, och det fungera-
de. Det handlar om att hålla sig kall, och 
kunna tänka sig in i brukarens situation, 
säger Pierre Selim.

Utbildad personal med 
mod att ta ett steg tillbaka

Tänk dig att du just blivit spottad i ansiktet av en 
brukare på den dagliga verksamhet där du jobbar. 
Vad gör du? Är din arbetsplats Hyttan lägger 
du sannolikt band på din ilska. På Hyttan har 
brukaren nämligen aldrig fel. 

S

Text: Mikael J Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

På utbildningen i Studo III ingår konkreta handgrepp. Men tonvikten ligger på att lära sig ett förhållningssätt  

som ska hindra att konfrontation alls uppstår.

En metod från England
n Fysisk konfrontation ska vara sista 
utvägen och helst inte användas alls.
n Studio III är en arbetsmetod från 
Studio III Clinical Service i England.
n Metoden är ett resultat av forsk-
ning och klinisk prövning.
n Gruppen bakom metoden är en 
av de ledande i världen när det  
gäller att arbeta med utmanande 
beteenden. +
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Men att behålla sinnesnärvaro i en si-
tuation där du är angripen eller provoce-
rad, är långt ifrån lätt. På utbildningarna 
iscensätts situationer som liknar dem 
som personalen känner till från sin var-
dag.

En tredagarskurs
Utbildningen är upplagd som en treda-
garskurs, med en eller flera uppföljnings-
träffar. En stor del ägnas åt att lära sig 
strategier för att förebygga och hantera 
utmanande beteende, likaså att öka för-
ståelsen.

– Vi lär ut fysiska handgrepp, men 
framförallt kunskap som gör att du för-
hoppningsvis ska slippa använda dem. 
Att utbilda sig är som en uppkörning. 
För att klara den måste du träna halk-
körning, men det bästa sättet att hålla 
sig på vägen är att anpassa hastigheten 
efter väglaget, säger Mikael Sörnäs, en av 
Enigmas certifierade utbildare. 

Metoden, som Mikael Sörnäs liknar 
vid ett förhållningssätt, flyttar skulden 
från brukaren till personalen.

– Istället för att säga att brukaren har fel 

söker vi felen hos oss själva, och de situa-
tioner vi som professionella är med och 
skapar. Det handlar om att släppa presti-
gen och göra det som måste göras. Vi blir 
något av orsaksdetektiver, säger han. 

Även föräldrar har utbildat sig.

– De är känslomässigt engagerade på ett 
helt annat sätt vilket gör att vi lägger upp 
kurserna annorlunda. Det finns en psyko-
logisk sida av det här, och föräldrarna kan 
må bra av att träffa andra föräldrar i sam-
ma situation, säger Mikael Sörnäs.

På Polishögskolan
Enigmas utbildningar har väckt intresse 
även utanför behandling och omsorgs-
verksamheter. Mikael Sörnäs har hållit 
föreläsningar och utbildat på Polishög-
skolan.

– Det finns ett stort intresse för det 
här inom delar av polisen. Där har man 
insett att man måste försöka möta män-
niskor på ett mindre konfronterande 
sätt. Det finns stora risker när man hål-
ler fast en person i affekt. Det händer att 
människor dör i sådana situationer, på 
grund av hög mjölksyrehalt i blodet, sä-
ger Mikael Sörnäs. 

– Vår förhoppning är att fler personer 
som kommer i kontakt med människor 
med utmanade beteenden ska våga ta ett 
steg tillbaka, reflektera och bemöta på ett 
annat sätt, säger Pierre Selim. +

”Ser vi att 
personen  
redan är  
upprörd så  
minskar vi 
kraven, avleder 
 eller försöker 
lugna på  
andra sätt.”

Pierre Selim och Mikael Sörnäs spelar upp ett tänkbart scenario.
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1. Vilket resmål 
bör jag välja?
Att vänta till sista sekund och då välja 
billigaste resan för att komma till sol och 
värme, är en lyx som långt ifrån alla kan 
unna sig. För många förutsätter resan, 
även den förhållandevis enkla charterre-
san, ett stort mått av planering. Det kan 
vara klokt att ta hänsyn till dina förut-
sättningar redan i valet av resmål, 
tillgängligheten varierar stort mellan 
välkända och populära resmål.

Via de stora researrangörerna får du 
ofta den bästa informationen, Ving och 
Fritidsresor är de bolag som oftast 
nämns av de erfarna resenärer som 
Föräldrakraft talat med.

– Vi rekommenderar vissa destinatio-
ner, Teneriffa och Palma de Mallorca har 
till exempel blivit mycket bra. Där har de 
stora researrangörerna bra anläggningar, 
som är tillgängliga och som ligger bra 
till. Där har numera även handeln och 
restaurangbranschen rätt bra tillgänglig-
het, säger Dieter Müller, chef för Svenska 
Equality, en konsultverksamhet inom 
tillgänglighet.

2. Vad bör jag 
tänka på vid 
flygresan?
Reser du med någon av de stora bolagen 
kan du räkna med att få svar på praktiska 
frågor om vilka utrymmen som finns på 
flyget, hur det ser ut på flygplatsen dit du 
kommer och vad som gäller för incheck-
ning. 

– På flygplatser finns numera en 
mötesplats, så kallad meeting point, där 
man får hjälp att ta sig fram och checka 
in. Att det måste finnas en meeting point 
är en utmärkt regel och den fungerar på 
alla flygplatser. Flyget fungerar bra idag, 
säger Dieter Müller.

– Vi checkar in allting när vi bokar in 
resan. Vi talar om för flygbolaget vad 
våra resenärer kommer att ha med sig. 
Det kan handla om en resenär som har 
med sig en så kallad Turner, en lyft för att 
förflytta personen från rullstolen till 
sängen. Jag berättar att den är si och så 
stor och hur mycket den väger. 
Hjälpmedel brukar man få ha med sig 
utan extra kostnad, men det är viktigt att 
flygbolaget i god tid får kännedom om 

den extra utrustningen, säger Hannu 
Suomi, säljansvarig på Unikresor.

Med eldrivna rullstolar måste man va-
ra extra förutseende, då batterierna 
måste tåla tryckförändringar. I övrigt är 
det mesta som vanligt. 

– Man checkar in kundens rullstol 
som får låna en rullstol av flygbolaget. 
Resenären blir sedan oftast buren in på 
planet, säger Hannu Suomi.

Var ute i god tid
Men kom ihåg att vara ute i god tid. 

– Även om man tycker att man är ute i 
god tid blir det likväl lätt stressigt när 
man kommer till flygplatsen. Man ska 
packa ut rullstolar med mera, och om 
det är mycket folk, speciellt på Arlanda, 
så kan det ta lång tid både vid incheck-
ning och säkerhetskontroll. Man ska 
dessutom vara vid gaten före de andra 
resenärerna, säger Tomas Åkerberg, som 
under många år turnerat med svenska 
landslaget i rullstolsbasket.

– När jag flyger har jag alltid minst tio 
handbagage med mig. Detta innebär att 
jag i god tid måste ansöka om specifika 
tillstånd innan resan för att jag ska få ta 
med mig dessa. Jag måste också kolla 
upp så att rullstolen får följa med, säger 
Pernilla Becker, reslysten och erfaren 
resenär som nyligen bott och rest i 
Spanien. 

12 frågor och svar inför resan

Dieter Müller på Svenska Equality, Hannu Suomi 
på Unikresor samt två erfarna resenärer tipsar.
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Världen är full av trappor, gatstenar 
och trånga taxibilar. Vi talar med 
experter och träffar Pernilla och 
Pelle som vet vad det innebär
att ge sig ut på äventyr.

Text: Mikael J Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

RESFEBER
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Tema resor

3. Kan jag resa 
med lågprisflyg?
– Vid val av lågprisflyg får du kanske 
räkna med mindre utrymmen, och du 
kan kanske inte räkna med samma typ av 
service. Men det gäller ju alla som väljer 
lågprisflyg! säger Dieter Müller. 

4. Vad bör jag 
tänka på inför 
en tågresa?
Tågresan är ofta förknippad med hinder. 
Du kanske inte kan komma upp på eller 
av tåget, och du kan inte få hjälp med 
på- och avstigning. 

– Det fungerar bättre med vissa tåg i 
vissa länder, till exempel Frankrike. Men 
andra lokaltrafikbolag i Frankrike 
fungerar å andra sidan inte alls, säger 
Dieter Müller. 

– Jag har hört att det på vissa ställen i 
Japan och Shanghai fungerar bättre. Men 
generellt sett är tåg ett bekymmer. Som 
rullstolsburen exkluderas du som kund. 
Det här känner alla till, men det görs 
ingenting åt det. Du kan åka från 
Göteborg till Stockholm, men inte till 
destinationerna däremellan.

SJ och Trafikverket har en hel del 
information om tillgänglighet. 

Projekt Hela Resan, en samverkan 
mellan trafikverken, hade som mål att 90 
procent av alla resor skulle vara tillgäng-
liga 2010. Men Dieter Müller ser stora 
brister.

– Ambitionen har varit att förbättra 
perronger med mera, men kunskapen är 
begränsad. Vid nyinstallationer har man 
sett till att installera hissar, men det är 
inte alltid de fyller måtten för till 
exempel elrullstol, säger han. 

5. Hur tar 
jag mig från 
flygplatsen?
På Gran Canaria i Spanien finns en bil 
med lift som hämtar resenären vid 
flygplansdörren. 

– De har väldigt bra hantering, bättre 
än i Sverige. Att resa dit kan man varmt 
rekommendera. Både i Teneriffa och på 
Gran Canaria har man bilar som kan 
sköta transfern mellan flygplats och 
hotell. Man kan även få hyra en person-
lift på rummet, säger Hannu Suomi.

I Turkiet kan det vara näst intill 
omöjligt att ens få tag i en bil med ramp 
för att lyfta upp en rullstol. 

– Då frågar vi resenären om han eller 
hon absolut vill till Turkiet. Om resenä-
ren står på sig så föreslår vi att man hyr 

en egen minibuss. Tar man den vanliga 
transfern så bör man vara beredd på att 
någon måste bära in personen. Ibland 
går sådant här att lösa med minibusstaxi. 
Men det finns inga som är avsedda för en 
sådan här typ av transport, det blir inte 
en värdig resa, och det blir alltid lite 
bökigt. Sådant här talar vi alltid med 
resenären om, och vi rekommenderar 
inte rörelsehindrade att åka dit, säger 
Hannu Suomi.

6. ... och vid 
 båtresan?
Resor med båt är en växande verksamhet 
som omfattar äldre och personer med 
funktionsnedsättning.

– Det har visat sig intressant för 
många äldre att åka på kryssning, och de 
företag som arrangerar kryssningar 
håller på att bli bättre på tillgänglighet. 
Men tillgängligheten varierar mellan 
rederier, och även mellan båtar. Nya 
båtar är naturligtvis bättre, säger Dieter 
Müller.

Men tillgängligheten på båtresan är 
inte bara en fråga för rederierna, utan 
handlar även om hur det ser ut vid 
destinationerna. 

– Ofta går det turer med buss från 
hamnen till sevärdheter. Ofta är dessa 
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Green Garden i Alanya, Turkiet. 
Hit kan du åka med bland andra 
Unikresor. 
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bussar utan lift. Den som har rörelse-
hinder blir lämnad kvar på båten. 
Sådant händer ofta, både här hemma 
och utomlands, säger Dieter Müller.

Men det finns många förutfattade 
meningar, enligt Dieter Müller. 

– Man tror att de här personerna är 
trötta och vill sitta kvar i båten. Om en 
person inte kan vara med på de aktivite-
ter som en resa inkluderar så bör 
researrangören sänka priset för den 
personen. Man känner sig lurad om man 
betalar fullt pris men inte kan ta vara på 
resan, säger han.

7. ... och 
bussresan?
Antalet turistbussar med lyft minskar, 
enligt Dieter Müller.

– Det kan bero på att det är färre 
föreningar som arrangerar utflyktsresor. 
Det gör att hela marknaden för utflykter 
och resor till storstäder får ökade 
begränsningar vad gäller tillgänglighe-
ten, säger han.

Inom kollektivtrafiken pågår däremot 
en positiv utveckling.

– Vi får många förfrågningar från 
turister från andra länder, bland annat 
om just kollektivtrafiken. Det finns en 
föreskrift inom EU om att man ska 
kunna rulla in på en buss. Inom lokaltra-
fiken är instegen oftast låga, och man kan 
rulla på. Där sker en positiv utveckling, 
med nyinköpta bussar. Det är också 
positivt att man har anpassat trottoarer-
na vid hållplatserna, och att man på flera 
håll håller så kallade insiktsutbildningar 
för personalen. Men fjärrtrafiken får ofta 
klagomål från resenärer från andra 
länder. Det har hänt att bussförarna 
blivit arga och skällt ut dem för att de 
ställt krav på att kunna följa med, säger 
Dieter Müller. 

8. Vad bör jag 
tänka på vid val 
av hotell?
Boendet är viktigt, men flera av dem som 
Föräldrakraft talat med vittnar om att 
resenärer utlovats förutsättningar som 
inte visat sig finnas.

– Man kan inte nog poängtera hur 
viktigt det är att man till 100 procent 
kollar om hotellet håller måttet. Det är 
det viktigaste, för det är där man till-
bringar den mesta tiden. Jag har hört 
folk som bott på tredje våningen, utan 
hiss, trots att de fått uppgift om att det 
skulle finnas hiss och inga trappsteg, 
säger Hannu Suomi.

– Det finns ett annat bekymmer i de 
här sammanhangen. Hotellen har sina 
kostnader per kvadratmeter. Har du en 

svit så får du betala mer för den. Så 
fungerar det idag. Det här har vi an-
märkt på redan för 10-20 år sedan. Men 
det finns några kedjor, som Choice-
gruppen och Scandic, som tillämpar en 
och samma taxa, även om de anpassade 
rummen är någon kvadratmeter större, 
säger Dieter Müller.

9. Vilket rese-
bolag ska jag 
välja?
– Kontakta stora, seriösa bolag som är 
måna om sitt rykte. Man ska använda 
bolag som man litar på, säger Hannu 
Suomi.

10. Hur vet jag 
att jag kan vara 
med på alla 
aktiviteter?
Det kan du inte veta. Men om du i god 
tid, tillsammans med din researrangör, 
planerar in vad du vill göra och när, så 
ökar dina chanser att komma ut på 
lyckade aktiviteter.

På charterresor bokar man in det som 
är lämpligt utifrån vad man har för funk-
tionsnedsättning. 

– Vi har märkt att det är populärt att 
åka ut på sjön, antingen på Atlanten eller 
Medelhavet. Ridning brukar också vara 
populärt. I Turkiet är det väldigt popu-
lärt med bowling. Ibland kommer man 
på, under resan, att man vill ut på en 
aktivitet. Men som tur är får man de 
flesta frågorna innan så att man hinner 
fixa till allting, säger Hannu Suomi.

11. Vad brukar 
resenärer oftast 
fråga om?
– Frågor om tillgänglighet kommer 
ständigt upp. Kan man ta sig fram med 
rullstol inom hotellområdet? Finns det 
duschstol? Med badkar kan det bli 
”mission impossible” för den som är 
rörelsehindrad. Finns det höj- och 
sänkbar toalett och höj- och sänkbar 
säng? Vi får även många vanliga frågor 
om pris och avstånd. Mer ovanliga frågor 
kan gälla personer med autism, som vill 
försäkra sig om att det inte blir stökigt på 
resan. Man kanske inte klarar stora 
folkmassor och undrar om man kan få 
eget insläpp om man åker till en djur-
park, säger Hannu Suomi.

– De flesta har varit ute och rest 
tidigare. När de kontaktar oss vet de vad 
de vill ha svar på. Jag har haft kunder 
som åkt ut helt själva, utan researrangör 

och utan assistenter. Det är sanna 
äventyrare, och starkt av dem att åka, 
säger Hannu Suomi.

– De flesta vill veta hur det ser ut på 
destinationen. Min motfråga är direkt: 
Vad är utmaningen och problemet? 
Många gånger handlar det om föräldrar 
med barn som är rullstolsburna, och vill 
slippa lyfta och undvika långa avstånd, 
säger Dieter Müller.

12. Det helt till-
gängliga res-
målet, finns det?
– Nej, det finns inte en enda destination 
där man kan säga att det finns ett helhets-
tänk. Men det finns ett bra exempel i 
Rheinsberg i Tyskland, där en turistan-
läggning har präglat filosofin i kommu-
nen. Där har man byggt hotell för främst 
rörelsehindrade vid en sjö. Sedan har man 
låtit behoven forma resten av samhället. 
Nu finns där en båt som är tillgänglig, ett 
historiskt slott har försetts med hiss. 
Handeln ville gärna se att turisterna 
kunde komma in i butiker, så även själva 
stadskärnan har förändrats. Det finns 
flera liknande exempel i Tyskland. I 
samtliga fall ligger anläggningen i direkt 
anslutning till stadskärnan. I Sverige har 
man ofta tänkt att personer med funk-
tionsnedsättningar vill ha lugn och ro. 
Men det är fel, turisten med funktions-
nedsättning vill gå på bio etcetera precis 
som andra människor, säger Dieter 
Müller.

Efterlyser nytänk
På Svenska Equality efterlyser man 
nytänkande.

– Kommuner måste vara lika intresse-
rade av det här som restaurangägare och 
butiksägare. Vi har sett bussar som 
hämtar resenärer, medan en del inte kan 
följa med på utflykt och inte göra av med 
sina pengar på shopping, säger Dieter 
Müller.

– Det finns egentligen ingen plats i 
världen som vi tycker uppfyller kraven. 
Är man resenär och reser med rullstol så 
kan man få problem överallt. Men på 
vissa platser har man ansträngt sig mer, 
Spanien är ett sådant land, säger Hannu 
Suomi. +

>

Länktips:

 www.access-sweden.se/

turismforalla/alias/links.html

 www.equality.se

 www.accessibletourism.org
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tt Pernilla valde att flytta 
till Barcelona har flera 
skäl. En storstad intill 
havet med en intressant 
kulturhistoria och ett 
stort utbud av butiker 

och restauranger lockade. En god vän till 
Pernilla hade dessutom varit där och är 
sedan dess ”helt kär” i staden.

– När jag såg ett program på teve där 
de visade hur anpassad staden är, så 
stärktes jag i min övertygelse att det var 
just till Barcelona jag ville flytta, säger 
Pernilla. 

Den goda tillgängligheten gäller fram-
för allt transporter. 

– Bussar, tåg och tunnelbana är bättre 
anpassade här än hemma i Sverige, och 
det kändes viktigt och bra. Trottoarerna 
är nedfasade, och även om gatorna kan se 
lite knasiga ut ibland så finns det inte så 
mycket kullerstenar, säger hon. 

Tycker om elrullstolen
Det senare kan grusa förhoppningarna 
om en lyckad vistelse, allra helst om man 
som Pernilla tycker om att ta sig fram 
med sin elrullstol. 

– Jag var i Rom för ett och ett halvt år 
sedan med familjen. Det är jättevackert 
där, men svårt att ta sig fram. Det är för-
stås kul att ha varit där och sett staden, 
men att bo där i ett halvår hade känts 
svårt, bland annat på grund av just kul-
lerstenar, säger hon. 

När Pernilla väl hade bestämt sig bör-
jade hon planera tillsammans med mam-
ma Catharina och papppa Thomas. 

– Vi reste mycket även när jag var min-
dre, men då var jag inte med i själva pla-
neringen så mycket. Den här gången var 
jag mer med själv, för att lära mig.

Pernilla vågade steget till Barcelona
När Pernilla Becker, nyss fyllda 20, slutade gymnasiet längtade hon ut i världen. Drygt ett 
år senare blev drömmen sann och hon fl yttade till Barcelona. Föräldrakraft når henne när 
bara några veckor återstår av en fem månader lång och händelserik vistelse i Spanien.

A
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Vill resa ännu mer
Namn: Pernilla Becker. 
Född: 1991.
Familj: Mamma Catharina, pappa 
Thomas, syster Susan och hunden 
Whinnie.
Bor: Med familjen i villa på Hammarö.
Drömmer om: Att resa mer, att 
studera ekonomi i USA, eventuellt 
redan till hösten, samt att en dag 
kanske syssla med diplomati eller 
bistånd. 
Favoritsajt/blogg: Jag tycker att det 
är kul att gå in på Elin Klings blogg 
för att få modeinspiration.
Senast lästa bok: Komedin ”Hot 
six” av Janet Evanovich.
Pernillas blogg: msbecker.blogg.se

Pernilla Becker i Barcelona.

Utsikt från Pernillas fönster.
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Pernilla sökte in på en språkkurs, och 
via den skolan fick familjen kännedom 
om en lägenhet i centrala Barcelona. 

– Lägenheten ligger mitt i centrum, ett 
par våningar upp, och har hiss. Min 
mamma åkte hit innan jag kom för att 
personligen titta på lägenheten. Hon har 
fått svar vid tidigare tillfällen att inga 
trappsteg skulle finnas, och sedan har det 
ändå visat sig att det funnits trappor. 
Hon kollade också att hissen hade rätt di-
mensioner.

Pernilla gjorde en hel del research via 
Google. Där hittade hon trådar till olika 
sajter och forum där personer berättade 
om sina erfarenheter. 

– Jag tog reda på vilka stationer som 
fungerar, och vilka som inte gör det. Med 
internet är det lätt att hitta någon som 
varit där förut.

Flygresan krävde också framförhåll-
ning. 

– Jag har ganska mycket bagage med 
mig när jag reser, och då måste man söka 
tillstånd hos flygbolagen, säger hon.

När Pernilla väl gav sig av i oktober 
2010 hade hon fyra assistenter med sig. 
Hennes mamma och syster Susan tog se-
mester några dagar och följde med på 
ditresan.

Pernilla fann sig tillrätta i sitt nya liv, 
med studier på förmiddagar och med ut-
flykter i och kring staden på eftermidda-
gar, kvällar och helger.

Den nya vardagen innefattade mer än 
så. För första skulle Pernilla klara sig utan 
föräldrar.

– Jag måste lära mig att tvätta och ta 
hand om mat, det var ju första gången jag 
bodde hemifrån, säger hon.

Var du aldrig orolig eller rädd?
– Jag var mest nervös på ett bra sätt. 

Jag körde på, och tänkte att jag får se vad 
som händer. Det finns alltid möjligheter 
att avbryta en vistelse, och om man kän-
ner den tryggheten så funderar man inte 
så mycket på det dåliga som kan hända, 
säger hon.

Förberedd för utlandsvistelse
Pernilla, som redan med sitt gymnasieval, 
IB-programmet (International Bacca lua-
re ate Diploma) på Tingvalla gym nasiet i 
Karlstad, hade förberett sig för att senare i 
livet kunna studera utomlands, uppskat-
tade den nya skolan och spanskakursen. 
Redan efter några månader var hennes 
spanska tillräckligt god för att hon skulle 
kunna konversera med lokalbefolkningen, 
bland annat på sitt favoritställe, Ciudad 
Comdal.

– Det är en restaurang som ligger i 
centrum, mycket nära ett torg som heter 
Plaza Catalunya. Det är egentligen en ta-
pasbar, men med underbar mat. Jag gillar 
det här med tapas, att plocka ihop det 
man känner för. Personalen som arbetar 
där är underbar. Spanjorerna är så himla 

öppna, det är bara att börja prata. Men 
deras engelska är inte så bra, så det gäller 
att kunna lite spanska, säger hon.

På sina lediga stunder har det blivit 
många shoppingrundor i grannkvarteren, 
och upptäcktsfärder i och utanför staden. 
Längsta utflykten var till Montserrat, 1,5 
timmes resväg utanför Barcelona. Andra 
kända resmål som Pernilla besökt är 
Picasso museet, Park Güell, Montjuic, Park 
Citua della och Barrio Gótico.

Vid de tillfällen hon valt att stanna 
hemma i lägenheten har det långt ifrån 
alltid inneburit lugn och ro. Med utsikt 
över torget Plaza Universitat ett stenkast 
från La Rambla har hon bevittnat, och 
dokumenterat med fina bilder som finns 
att beskåda på hennes blogg, såväl de-
monstrationer med brinnande polisbilar 
som till synes harmlösa upptåg med 
halvnakna män och kvinnor, som hon 
skriver: What’s going on?

Fina bilder på blogg
Hennes blogg är värt att besöka, inte 
minst med tanke på just alla fina bilder 
allt från de senaste shoppingfynden till 
de mest aptitretande menyer.

Vad var det allra roligaste under din 
vistelse?

– Generellt sett har det varit otroligt bra 
här. Jag tycker om staden. Det var riktigt 
roligt när några kompisar var här på besök 
och vi skulle gå till en park. När vi var där 

Det har blivit många utflykter i och kring Barcelona för Pernilla. 
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slutade batteriet till min rullstol att funge-
ra. Kompisarna fick putta mig hela vägen. 
Vi hade otroligt kul hela vägen upp!

Assistenter slutade
Men ett missöde av mindre lättsam ka-
raktär inträffade också. Två av de assis-
tenter som Pernilla hade med sig slutade 
mitt under vistelsen.

– Jag har alltid haft sådan tur med as-
sistenter, men så när vi kom hit blev det 
lite problem. Det kändes tungt just då, 
och det hade inte varit roligt att avbryta 
alltsammans på grund av assistansen, sä-
ger Pernilla.

Assistansanordnaren hittade dock 
snabbt ersättare.

– Mamma och pappa fick träffa de nya 
assistenterna hemma, och inom en vecka 
var de här. Det är en bra erfarenhet att ve-
ta att det går att lösa även sådant, säger 
Pernilla.

När du läser det här har Pernilla redan 
kommit hem till Sverige, och sannolikt 
gett sig av igen. Denna gång på en två-
veckorsresa till Varanasi i Indien.

–  Där en helt annan sak, och när jag 
åker dit kommer jag bara ha med mig ma-
nuell rullstol. Jag får ta det som det kom-
mer. Även om man vill planera i förväg 
hur det ser ut så måste man vara beredd på 
det oväntade. Att vilja resa och se sig om är 
en fråga om attityd, det gäller att vara posi-
tiv, och att våga försöka, säger hon. +

Pernillas tips inför resan
Våga – du måste våga för att kunna 
vinna. Vad gäller att resa så är det min 
stora passion och därför ser jag inte att 
det kan finnas några hinder som skulle 
kunna stoppa mig från att uppnå det 
jag vill. Det är alltid lite nervöst att vara 
ute och resa, för det innebär så mycket 
nytt, men för mig är det också just det 
som gör det så fantastiskt roligt. Så 
våga drömma, våga prova, och våga be 
om hjälp, oavsett vad det gäller i livet.

Läs ytterligare nio tips från Pernilla på 
www.foraldrakraft.se
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våga drömma, våga prova, och våga be 

 nio tips från Pernilla på 

Pernilla tycker om att shoppa. Det här 
är dock en julklapp.

Pernilla fotograferar en brinnande bil 
under en demonstration på torget.

Tumult på torget utanför lägenheten.

Pernilla har provat många restauranger.

1. Ciudad Comdal – En fantastisk 
tapasbar och restaurang som 
ligger i Barcelonas centrum. Ett 
måste här är att äta ”escalivada” 
– grillad paprika och aubergin med 
smält getost.
2. La Sagrada Família – Även om 
det är ett typiskt turistmål i 
Barcelona så är det något som 
man bara måste se. 
3. Camp Nou/en fotbollsmatch 
– även om man inte är ett stort 
fotbollsfan så är fotboll något 
alldeles speciellt här i Spanien. 
4. Montserrat – Utsikten är magisk 
och det finns flera vandringsleder 
där man kan gå längs berget och 
bara njuta av landskapet. 
5. Plaza Espanya – Det här är ett 
torg som ligger vid foten av 
Montjuic, en väldigt romantisk 
plats och det är mäktigt att stå 
bredvid och se hur fontänen 
skjuter upp högt i luften. 
6. Razzmatazz – En mycket bra, 
och stor, nattklubb som drar till sig 
mängder med både spanjorer och 
turister. Här i Barcelona har 
nattklubbarna öppet betydligt 
längre – de stänger inte förrän runt 
sex på morgonen vilket också 
betyder att man går ut senare, runt 
klockan tre, innan dess är det 
nästan tomt på klubbarna. Dock 
ska man vara beredd på att det 
verkligen blir fullt när det börjar dra 
igång. På Razzmatazz har de även 
ofta större artister som spelar.
7. Guru bar – En väldigt charmig, 
liten lounge/bar som ligger på en 
tvärgata till La Rambla nere vid 
havet. 
8. Barrio Gótico – Barcelona är 
indelat i flera olika områden och 
Barrio Gótico är ett av dessa och 
det är tydligt vart det börjar då det 
är ett myrrvarr av gamla, vackra 
hus, till vänster om La Rambla i 
riktning mot havet. 
9. Salamanca – Inklämd på en 
bakgata nere vid stranden ligger 
den här restaurangen som utan 
tvekan serverar stans bästa paella. 
10. Gracia – Här finns mängder 
med kaféer och små butiker och 
hela området har en härlig atmos-
fär av frihet och lugn.

Pernilla skriver mer om sina 
smultronställen på 
www.foraldrakraft.se

10Pernillas tio 
smultronställen 
i Barcelona

Våga!
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är Pelle och Rasmus gjor-
de sin första utlandsresa, 
till Gran Canaria i Spa-
nien i slutet av 90-talet, 
hade de redan äventyrat 
en hel del inom Sverige. 

– Vi hade tältat i Sandhamn och hyrt 
stugor och bott på pensionat runt om i 
Sverige, berättar Pelle när Föräldrakraft 
träffar de två i assistansföreagets lokaler i 
Huddinge.

Starkt intryck
Att se palmer, och att bo på hotell, gjorde 
ett starkt intryck på Pelle. Den första ut-
landsresan erbjöd sol och bad, ett spän-
nande uteliv och goda möjligheter till 
egna utflykter med såväl bil som båt. 
Ingredienser som kommit att ingå även i 
senare utlandsresor. 

– Vi visste inte så mycket då, och för-
beredelserna tog lång tid. Hur skulle vi 
veta att rullstolen skulle få plats på flyget 
och på hotellet? Det var ovanligt då att 
någon i Pelles situation gav sig iväg på det 
här sättet, säger Rasmus.

Pelle och Rasmus fick lära sig en hel 
del på vägen. 

Redan på första resan stötte de på vad 
som kommit att bli en återkommande 
utmaning: Svårtillgängliga badrum med 
badkar.

Hur har ni gjort när ni bara har haft 
badkar på hotellrummet?

– Oftast har vi lyft Pelle med gemen-
samma muskelkrafter. Vid ett tillfälle 
fanns en ganska skymd dusch intill ho-
tellpoolen, så den gången kunde vi sköta 
tvagningen där.

Inte så oroliga
Kan man gardera sig mot den typen av 
överraskningar?

– Nej, inte helt. Om man bokar familje-
resor genom Fritidsresor eller Ving resor, 
så kan man försäkra sig mot rätt mycket. 
Men vi är inte så oroliga för den här typen 
av obekvämligheter. Proble men kan till 
och med fungera som en krydda. 

Den attityden, att göra motgångar till 
utmaningar, har hjälpt Pelle och Rasmus 
många gånger. Tillgängligheten har långt 

ifrån alltid varit på den nivå som de för-
väntat sig.

– På hotellet säger de att det finns hiss, 
men sedan är det i alla fall trappor till en-
trén. Det kanske är trappor även till fru-
kostbuffén. Det är mycket trappor ute i 
världen! säger Rasmus.

Pelle skrattar instämmande där han 
sitter med en bärbar dator i knät, redo att 
visa bildspel från några av resorna.

Den första utlandsvistelsen följdes av 
en resa till Lanzarote, sedan åter till Gran 
Canaria. 

Andra förutsättningar i Egypten
Men sedan gjorde Pelle och Rasmus som 
så många andra svenskar – reste till Egyp-
ten, Hurghada. Där fick de smaka på del-
vis andra förutsättningar.

– Vi tog en bussresa till Kairo för att se 
på pyramiderna. Det är en bussresa på 
cirka tio timmar, enkel väg. Som tur var 
bokade vi in en övernattning, och bodde 
ett dygn i centrala Kairo. Det var mycket 
”jalla jalla” och hets på den resan, säger 
Rasmus. 

På äventyr utanför resekatalogen
Pelle Vesterlund och Rasmus Nilsson är ett radarpar som tycker om 
att resa, och som bär på många spännande erfarenheter. De använder 
gärna charterarrangören som trygg bas, men ser till att fylla på med egna 
äventyr långt utanför det som resekatalogen erbjuder. 

N

”Vi 
roddar
rätt 
mycket 
själva.”

Pelle trivs med sol, bad och avkoppling.

Rasmus och Pelle. 
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London
- nu tillgängligt för hela familjen!

Funkisresor är en del
av Samtrans.

www. funkisresor.se

För resor som funkar och är tillgängliga - välj Funkisresor!
För mer information och erbjudanden gå in på vår hemsida:

www.funkisresor.se eller ring: 08-522 500 80.

Vi på Funkisresor tycker att 
det ska vara möjligt att resa 
och upptäcka även om man 
har en funktionsnedsättning. 
Vi erbjuder weekendresor 
för hela familjen till bland 
annat London. Våra resor 
inkluderar fl yg, transfer till 
och från fl ygplatsen, noga 
utvalda hotell och aktivite-
ter som garanterat fungerar 
– även för personer med 
funktionsnedsättning. 
Vi kan också sätta ihop 
individuella resor så tveka 
inte att höra av er om era 
önskemål!
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Sommarläger på Ågrenska
Ågrenska erbjuder sommarvistelse för deltagare 
med alla slags funktionsnedsättningar

• roliga aktiviteter att göra tillsammans med kamrater,  
  tex bad och båtliv, cykling, musik, grillkvällar

• speciella teman vissa veckor

• väl sammansatta grupper – liknande funktions-     
  nedsättningar

• stor erfarenhet av sällsynta diagnoser

• sjuksköterska på plats dag- och kvällstid

   
Se mer information på hemsidan www.agrenska.se

 031-750 91 00  
www.agrenska.se 

Ett gott liv - hela livet!vet!v
Solhagagruppen erbjuder en helhetslösning 
för männisför männisf kor med funktionsnedsättning. 
Alla har möjlighet att leva ett gott liv -hela livet!

VåVåV ra tjänster inom LSS och SoL 
Lagen om Stöd & Service, e, e Socialtjänstlagen

•

Kontakta oss så Kontakta oss så K berätträttr ar vi mer :
Försäljningschef Lasse Camehagen 
Tel:  010 - 707 56 03
lasse.camehagen@solhagagruppen.se
www.solhagagruppen.se

Specialförskola
Korttidsboende
Barn- och ungdomsboende
Skola
Kolloverksamhet
Ledsagning
Utvecklingsboende
Utredning och behandling
Daglig verksamhet
Karriär och Arbetscentrum
Grupp- och serviceboende
Gruppboende, 65+

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Det var många sevärdheter som skulle 
besökas på vägen, och stoppen var, åt
minstone för Pelle, i kortaste laget.

– Det var svårt att hålla tempo med al
la andra. Ut och kolla in ett museum, toa
lettbesök, kolla in pyramider och foto
grafera en kamel. Vi var helt slut, säger 
Pelle, för dagen iklädd en svartvit palesti
nasjal från just den resan, och skrattar vid 
minnet.

I folkmyllret i Kairo bevittnade de ett 
slagsmål, och väl tillbaka i Hurghada blev 
de själva indragna i en episod med upp
rörda känslor.

Trodde kameran var stulen
När Pelles rullstol hade lyfts ut ur en taxi 
hade hans digitala videokamera ramlat 
ur. Pelle och Rasmus trodde att den ha
de blivit stulen, men nästa dag kom en 
annan taxichaufför och förklarade att 
Pelle måste vara den person som förlo
rat sin kamera. Alla taxichaufförer i 
Hurghada visste, enligt Rasmus, att det 
fanns en kille som hade en digital video
kamera. 

Pelle och Rasmus fick följa med till ett 
torg som var fullt av taxibilar. Så kom 
”hjälten” i en välregisserad entré och 
överlämnade kameran åt Pelle.

– Vi gav honom 50 dollar och förkla
rade att vi annars hade fått pengar av vårt 
försäkringsbolag. Men chauffören tyck  te 
att det var för lite, en sådan kamera kos
tar ju flera tusen kronor, vilket kanske 
motsvarar en årslön där. Dessutom skulle 
han nu dela pengarna med alla andra in

blandade. Det blev lite obehagligt, minns 
Pelle.

Efter Europa och ett smakprov på 
Afrika riktade Pelle och Rasmus blickar
na österut, mot Thailand.

– Det blev en favorit direkt med god 
mat, värme och vänliga människor. Dess
utom är det mycket prisvärt. Thai land är 
på många sätt mer primitivt, men attity
den gör att det oftare är lättare att lösa 
problem där, säger Pelle.

En båtutflykt tjänar som exempel. 
– Det finns ingen tillgänglighet alls på 

båtarna där. Men den positiva attityden 
gör att det ändå fungerar. Jag vet inte hur 
många som hjälpte oss att bära Pelle ut 
till en av båtarna. Folk är hjälpsamma i 
hela världen, vi har fått bra hjälp överallt. 
Men i Thailand är hjälpsamheten mer 
påtaglig, säger Rasmus.

Med bil och båt
Vid varje destination som Pelle och 

Rasmus varit på, har de gjort utflykt med 
bil och båt. En sådan utflykt på Kana
rieöarna har etsat sig fast i minnet.

– Vi var ett udda och härligt gäng med 
Pelle och Pelles kompis Fredrik och åtta 
assistenter, bland annat en proffsboxare 
från Kongo, en grek med mäktig mustasch 
och en arab med chilensk fru samt några 
Svenssonnissar. Vi hyrde två jeepar, en 
jeep var för liten att ta en rullstol, så den 
andra fick ha två stolar på taket. 

På ekipagets väg upp mot bergen 
sprang skolbarn ut och skrek. Ett vän
skapligt tumult uppstod.

– Jag tror att vi helt enkelt såg så udda 
och konstiga ut att det väckte uppmärk
samhet, säger Rasmus. 

Inför utlandsresorna brukar Rasmus 
och Pelle undersöka så mycket som möj
ligt, helst med någon på plats. 

– Det är alltid bäst att tala med lokal
befolkningen, säger Pelle.

Basen för deras resor är ofta vad char
terarrangörer har att erbjuda. Men sedan 
smaksätter de sina resor med egna även
tyr.

– Vi roddar rätt mycket själva, det 
måste du om du vill göra annat än det 
som står i katalogen, säger Rasmus.

Och om radarparets resande utvecklas 
åt något håll, så är det åt det än mer även
tyrliga.

Nästa resa till Bangkok
Nästa resa kan gå till Thailand även den, 
men med besök i Bangkok. 

– Vi vill testa lite mer av backpacker
resande, säger Pelle.

Men även den till synes spontana re
san, där man tar dagarna som de kom
mer, kräver stor och mödosam planering.

– Det som kan vara svårare vid den ty
pen av resor är att hitta information, sä
ger Rasmus.

Utanför fönstret skiner solen. Det är 
en kristallklar vinterdag som många 
skidfantaster skulle skatta högt, men 
Pelle och Rasmus tycks inte får nog av sol 
och värme. 

I deras huvuden har nästa resa redan 
börjat ta form. Och den lär gå österut. +

Välviljan i Thailand är stor, men den här gången räckte den inte till. Pelle fick invänta en annan transport.
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KALENDARIET

Mars 
21-22 mars 2011
Inspirationsdagar med Föreningen 
för Kognitivt Stöd.

April
5-7 april 2011
Leva Fungera på Svenska Mässan i 
Göteborg. www.levafungera.se

7 april 2011
2011 års IT-konferens i Stockholm 
med Hjälpmedelsinstitutet

13-14 april 2011
Funkas Tillgänglighetsdagar

Maj
2-3 maj 2011
Särskolans rikskonferens 2011 i 
Göteborg. www.sarskolan2011.se

9-15 maj 2011
Ett friskare Sverige

20-21 maj 2011
MinFritid.nu, fritidsmässa i Haninge
www.minfritid.nu

24-25 maj 2011 
Anhörigriksdag i Varberg

25-26 maj 2011
Fungera Mera-mässan

25-26 maj 2011
2011 års Kommunikationskarneval
AKK i ett livsperspektiv

Juni
4 juni 2011
Marschen för tillgänglighet
www.marschen.se

20 juni-4 juli 2011
Special Olympics World Summer 
Games i Grekland
www.athens2011.org/en

Juli
3-10 juli 2011
Politikerveckan i Almedalen
www.almedalsveckan.info

September
5-6 september 2011
Konferens, Lyssna på oss!

28-29 september 2011
Hjälpmedel Öresund 2011
www.hjalpmedel.se

19-20 oktober 2011
ID-dagarna i Uppsala med 
Hjälpmedelsinstitutet

Se mer på foraldrakraft.se/events

Lyssna på oss!
Hur ska barn kunna påverka beslut 
som rör dem själva?

Frågan står i fokus för en konfe-
rens med Handikappför bunden 
och Barnom budsmannen 
5-6 september 2011.

Under konferensen får 
föräldrar, personal och 
beslutsfattare ta del av ny 
kunskap från projektet 
”Egen växtkraft”. Projek tet 
har fokuserat på barn och 
unga med funktionsned-
sättningar och hur de kan få mer att 
säga till om när insatser planeras. +

Läs mer på www.hso.se
Läs även Tema Kommunikation 
i nästa nummer av Föräldra kraft.

Färsk kunskap från projektet Egen växtkraft visar:

Så kan barn och ung-domar påverka stödet vi ger dem [ gäller barn med eller utan  funktionsnedsättning]

Kom och lyssna, diskutera  – och ta chansen att få tips av barnen och ungdomarna själva!

Lyssna på oss!
Idékonferens 5-6 september 2011 i Stockholm
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ikael Särnmark var en av 
de första svenskar som 
fick prova på personlig 
assistans i egen regi, i ett 
pilotprojekt innan refor
men infördes 1994.

– Dessförinnan hade jag fått hjälp tre 
timmar per dag av hemtjänsten med 
måltider, tvätt, handling och liknande. I 
övrigt fick jag sitta där ensam i lägenhe
ten och blev nog lite skadad av det, berät
tar Mikael.

– När Patric Melin idag berättar att 
han inte orkar leva längre om han inte får 
assistans så påminner det mig mycket om 
hur jag själv hade det. 

Han är förskräckt inför perspektivet 
att Patric ska förlora sin assistans, eller få 
den neddragen från över 100 till 10 tim
mar per vecka, som Försäk rings kassan 
beslöt i november. Lika upprörd är 
Mikael över Försäk ringskassans avslag på 
assistans för Anna Karlsson i Hudiksvall 
(se Föräldrakraft nr 1, 2011).

– Myndigheterna borde ställa sig upp 
och stå i givakt för henne. Hon är en tuff 
ängel som har orkat med mycket.

Mikael vill att de som har personlig 
assistans idag ska kunna känna sig trygga, 
och säkra på att få behålla den. Men idag 
verkar ingen gå säker.

Mikael Särnmark hade själv en väldigt 
tuff tillvaro innan han fick assistans. 
Hans entreprenörssjäl hjälpte honom att 
hålla modet uppe, liksom mamma och 
pappa som gjorde det möjligt för honom 
att sälja brickhållare, som han själv kon
struerat, till rullstolar.

En av de första
När LSS, lagen om stöd och service till vis
sa funktionshindrade, infördes 1994 hade 
Särnmark Assistans redan haft kunder se
dan 1992. Grundarna Mikael Särn mark 
och Cecilia Ekholm äger fortfarande halva 
företaget var. För Mikael har det hela tiden 
varit naturligt att driva ett företag. 

– Jag lägger mig i lite allt möjligt, säger 
han med ett skratt som svar på frågan vil
ken roll han har i företaget. Är man en 
stark entreprenör i själ och hjärta är det 
lätt att man vill agera på allt som 
man har en stark åsikt om.

– Hanna, vår vd, är duktig men 

vill dra allting i långbänk, överklaga, in
vänta nya domar. Jag är snabbare, vill gö
ra något drastiskt på en gång. 

Varför blev det då ett liv som grundare 
av ett assistansföretag? Som ung hade 
Mikael helt andra planer. Han pluggade 
ekonomi på universitetet, med siktet in
ställt på att bli auktoriserad revisor, och 
festade hårt. En fredagskväll kom kata
strofen. På hemväg från ”Vickan”, restau
rangen Victoria i Kungsträdgården, blev 
han oprovocerat nedslagen. 

– Jag kommer ihåg att jag satt inne på 
Vickan och tittade på fönsterrutan. Reg
net glänste på glaset. Jag var med en kom
pis från Teknis, han skulle ha tenta dagen 
efter. Jag minns inget förrän jag vaknade 
på sjukhuset.

Mikael fick en blödning i hjärnstam
men. Prognosen gav honom två procent 
chans att överleva. I samband med det 
slogs hans koordinationsförmåga ut. 

– Ögonen kunde inte koordinera, jag 
tappade mitt tal totalt, balansen... allt var 

utslaget utom 
intellektet, men 
det var det ju 

Jag var ensam och 
instängd i tolv år

Ett överfall i Kungsträdgården satte punkt för Mikael Särnmarks sorglösa liv 
på stans finkrogar. Det var sent 70-tal och tolv mörka och ensamma år, med 
endast livsuppehållande hjälp, väntade innan han blev beviljad personlig assis-
tans. Idag kämpar han för att rädda assistansen för alla som utsätts för Försäk-
ringskassans blinda spariver.

M

Mikaels krokiga resa
Toppen

Bra

Okej

Dåligt

Uselt

0 år 10 20 30 40 50 60 70

Livet leker. Stamgäst på 

Alexandra. Fem av veck-

ans sju kvällar är jag ute 

och festar. Pluggar för att 

bli auktoriserad revisor.Med puberteten brakade 

det loss och jag blev 

ganska vild och tog 

verkligen för mig av livet. 

Jag blir överfallen 

i Kungsan men 
minns ingenting 

förrän jag vaknar 

på sjukhuset.

Oändligt älskad, 

lugn och trygg. Får hjälp med målti-

der, att sätta på radion 

och köpa cigaretter. 

Från 25 till 39 års ålder 

var jag mycket sällan 

utanför min lägenhet.
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Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se
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Överlevaren

0 år 10 20 30 40 50 60 70

När Patric Melin idag berättar att han 

inte orkar leva längre om han inte får 

assistans så påminner det mig mycket 

om hur jag själv hade det.

Jag får delta i ett pilotprojekt 

för personlig assistans. 

Startar företag och får nytt 

självförtroende.

Jag vill att alla ska känna sig 

trygga. Idag måste jag slåss 

för Patric Melins (bilden) och 

andras rätt till personlig 

assistans. 

Jag har skapat ett liv som 

passar mig som hand i hand-

ske. En villa vid havet, med 

brygga och motorbåt blir 

perfekt.
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ingen som visste för jag kunde inte för-
medla mig alls den första tiden. Mina för-
äldrar fick veta att jag skulle få leva resten 
av mitt liv på långvården. Om jag trots allt 
överlevde. Jag låg ett och ett halvt år på 
sjukhus innan jag fick flytta hem. 

Lite senare blev det ny period på sjuk-
hus. 

– En neurolog hade roat sig med att 
skära lite i min hjärna för sin forsknings 
skull och i samband med det fick jag en 
ny hjärnblödning som gjorde att jag ock-
så blev vänstersidigt förlamad och helt 
rullstolsburen igen, den här gången per-
manent.  

Ett nytt liv
Livet förändrades på alla områden.

– Jag hade flyttat ihop med en tjej någ-
ra år tidigare. En helg, när jag kom hem 
på permission från sjukhuset, var lägen-
heten tom, allt var borta. Hon hade flyt-
tat till USA och där gifte hon sig. Det var 
chockartat. Jag hade själv sagt till henne 
att hon skulle lämna mig, men innerst 
inne hade jag förstås hoppats att hon ha-
de hållit fast vid mig och kämpat vidare 
tillsammans med mig.

Även föräldrarna gick skilda vägar ef-
ter olyckan. Pappan dog senare, strax ef-
ter att Mikael startat sitt assistansföretag, 
men mamman lever fortfarande. 

– Mina föräldrar har kämpat som djur 
för mig och utan dem och den grundläg-
gande självkänsla de gett mig hade jag 
nog inte överlevt. Pappa hann precis 
uppleva att mitt liv vände till det bättre 
och min jättefina mamma, som fyllt 90 
år, säger sig nu se en mening i det som 
hände. Det känns skönt för mig.

– Efter olyckan kunde jag inte prata, 
jag hade skakningar och kramper. Mitt 
ego var rejält stukat och även självkäns-
lan blev hårt prövad. 

Föräldrarnas stöd blev avgörande.
– Mina föräldrar avgudade mig när 

jag var liten, det låter larvigt, men så var 
fallet och det är viktigt eftersom jag häv-
dar att det var detta som gjorde att jag 
klarade mig relativt bra efter olyckan. Jag 
tror att många föräldrar ”ger upp” då de-
ras barn råkar ut för något dylikt. Jag vill 
påvisa hur viktigt det är med trygg och 
lycklig uppväxt.

Före överfallet var drömmen att bo i 
City med innekrogar utanför lägenheten.

– Jag ville kunna ragga brudar och se-
dan enkelt ta mig hem. Jag fick en lägen-
het på Stureplan efter olyckan, men jag 
kunde inte utnyttja den på det sätt jag 
hade tänkt, säger Mikael och skrattar.

Sorglös stamgäst
Som sorglös 24-åring var Mikael stam-
gäst på nattklubben Alexandra på Biblio-
teksgatan. Fem av veckans sju kvällar var 
han ute och festade, fyra av dem på 
Alexandra. 

– Jag kände dörrvakterna och tjejen i 
kassan, så jag fick gå in gratis. På lörda-
garna jobbade han i den exklusiva kläd-
butiken Boutique Monsieur, vars ägare 
hade abonnerat ett bord på Alexandra 
för sin personals räkning.

– Jag var ganska bortskämd. Och jag 
hade en jättestor bekantskapskrets, men 
de drog när de insåg att mina skador var 
permanenta. Det var utstuderade krog-
människor. Tjejen som jag bodde ihop 
med var en riktig discobrud med löshår 
och lösögonfransar. Tjejerna i gänget jag 
umgicks med var fotomodeller, flygvär-
dinnor och tandläkare. Ja, det var lite 
hysteriskt!

Det glassiga livet smittade till och med 
av sig på sjukhusvistelsen till att börja 
med. Den första tiden stod besökarna 
mer eller mindre på kö. Sjuk hus perso-
nal en delade ut kölappar när stora delar 
av Stockholms krogvärld gjorde sjukbe-
sök. Och sjukhuset i sig var en miljö som 
Mikael kom att trivas i.

– Alla dessa människor på sjukhuset 
gjorde att jag faktiskt hade jätteroligt. Jag 
trivdes som en fisk i vatten.

Att komma hem till den nya vardagen, 
med stora funktionsnedsättningar och 
ett helt annorlunda liv, instängd i en lä-
genhet fick Mikael att förtvivla. Han fick 
hjälp tre timmar per dag med måltider, 
tvätt och liknande. Det blev tolv långa, 
deprimerande år. Att röka, dricka kaffe 
och lyssna på radio blev mitt liv.

– Det fanns endast livsuppehållande 
hjälp. Jag fick sitta där i lägenheten och 
jag blev nog lite skadad av det. Jag kände 
att jag inte orkade leva längre. Det var för 
mig på ungefär samma sätt som det är 
för Patric Melin idag.

Saknar inte det gamla
Idag säger Mikael sig inte sakna det gamla 
glassarlivet utan tycker att han har det jät-
tebra. Och än bättre tror han att det blir.

– Jag vet inte om jag vågar berätta det, 
men Hugh Hefner har alltid varit min 
store idol, säger Mikael med en glimt i 
ögat. Jag skulle vilja ge honom lite euro-
peisk konkurrens. 

– Skämt å sido, jag ser framför mig att 
jag skapar ett liv som passar mig som 
hand i handske. Det är viktigt med en 

Mikael Särnmark anser sig ganska bra på att drömma, och förverkliga drömmar. 
”Jag har aldrig brytt mig om förutsättningarna och oddsen”, säger han.
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vettig sysselsättning, som den jag har in
om Särnmark Assistans. 

Mikael funderar över att byta ut sitt 
sommarställe på Möja till en större villa 
nära havet eller en sjö, eftersom han äls
kar båtar. 

– En villa vid havet, med brygga och 
motorbåt vore perfekt. Man måste ha 
drömmar annars finns inget att förverk
liga. Jag är faktiskt bra på både och, att 
drömma och förverkliga. Jag har aldrig 
brytt mig så mycket om förutsättningar
na och oddsen. Det fixar sig!

Hur vill du utveckla företaget? 
– Det ska inte byggas ut för utbyggna

dens egen skull, utan det ska fortsätta 
”vara Särnmarks”. Grundtryggheten för 
våra kunder är det viktigaste för mig.  
Samtidigt har konkurrensen hårdnat på 
senare år. Nu måste man växa, vare sig 
man vill eller inte, för att ha stordriftsför
delar och för att överleva i ett längre per
spektiv. Idag har vi kontor i Uppsala, 
Visby och Stockholm med nära 300 kun
der och ett par tusen assistenter sysselsat
ta. Vi har kunder över hela landet och det 
kan mycket väl hända att vi startar fler fi

lialer. Det är också jätteviktigt att kunna 
attrahera rätt typ av kompetent personal. 

Många uppköpta
Många konkurrenter har köpts upp de 
senaste åren, bland annat av stora riskka
pitalbolag som numera äger bland annat 
Frösunda, Assistansia och Olivia. Även 
Mikael Särnmark och Cecilia Ek holm 
har fått bud på sitt Särnmark.

– På kontoret skulle de få hjärnblöd
ning om de fick veta vilka bud vi fått, sä
ger Mikael som svar på frågan vad riskka
pitalbolagen velat betala.

Har du känt dig frestad att sälja?
– Inte så länge Särnmark As sistans ger 

mig så mycket som det gör idag. Jag tyck
er också att jag har mycket att ge verk
samheten så därför vore det fel att sälja. 
32 år av mitt  liv har gett erfarenheter 
som jag gärna delar med mig av. Jag kom
pletterar våra anställda specialister med 
mina perspektiv. Att spendera pengarna 
på annat nu vore osmart. För mig är det 
mycket bättre att fortsätta ha en förank
ring inom assistans.

Hur tror du att assistansen rent all-
mänt kommer att utvecklas i framti-
den?

– Jag tror faktiskt att det kommer att 
bli lättare att få assistans! Nu har vi en re
gering som är bra på att förvalta pengar 
och då skapar man även förutsättningar 
för att kunna ge bra assistans.

Att assistansen idag är hotad klandrar 
han varken Försäkringskassan eller poli
tikerna för.

– Det finns företag som nagelfar lag
stiftningen för att utnyttja kryphålen i 
socialförsäkringen. Samhället måste för
svara sig om någon försöker pungslå hela 
systemet. Det är detta som har gjort det 
svårare för handikappade att få assistans. 
Ju mer kryphålen utnyttjas, ju mindre 
blir rörelsefriheten när Försäkrings kas
san försvarar sig. 

Slätar över
Mikael Särnmark säger gärna kontrover
siella saker, men lika snabbt slätar han 
över det mest utmanande.

Han hyllar regeringen, trots att den får 
låga betyg för sin handikappolitik, åt
minstone av handikapporganisationer
na. Men så tillägger han snabbt att han 
tror att Cecilia Ekholm (medgrundaren) 

är miljöpartist/socialdemokrat och ”vår 
verkligt jätteduktiga vd Hanna Kauppi 
uppfattar jag som rödstrumpa”.

– Hanna tvingade mig ta bort politiska 
inlägg jag skrivit på Facebook.

Mikael tycker dock att det blivit mer 
rumsrent att vara borgerlig även i handi
kappbranschen efter hand som Sverige 
vant sig vid en borgerlig regering. Men 
han är absolut inte nöjd med vare sig po
litik eller samhällsutveckling.

– Det är kul att vara svensk. Det går 
bra för Sverige. Det är eufori, framåt
anda, optimism. Det är bra att det går bra 
för Svensson, men det saknas empati i 
samhället. Det råder brist på civilkurage. 
Annars vet jag inte vad de orden betyder. 
Det är något som både regeringen och 
samhället i stort saknar.

Svårt vara borgerlig
– Det är svårt att vara borgerlig i tider 
som dessa, om man är funktionshindrad. 
Man får nästan skämmas för andra per
soners beteende. Man ställer sig inte upp 
för gamla på bussen, man skapar inte jus
ta förutsättningar för handikappade, sä
ger Mikael Särnmark. 

– Det är för mycket ego och för lite ci
vilkurage, om ni frågar mig. Och mitt ego 
är ju ändå inte litet. +

Läs mer om Patric Melins kamp för att 
få behålla sin assistans på www.
foraldrakraft.se  

Överlevaren

”Det är bra att det går bra för Svensson, men 
det saknas empati i samhället. Det råder brist 
på civilkurage. Annars vet jag inte vad de  
orden betyder. Det är något som både rege
ringen och samhället i stort saknar.”

Slutar röka, kanske ...
Ålder: 56 år.
Bor: Lägenhet på Östermalm, 
Stockholm
Familj: Mamma, syster och 
syskonbarn
Nyårslöften: Sluta röka... kanske.
Om Mikaels funktionsnedsätt-
ning: Skador efter en blödning i 
hjärnstammen som lett till skak-
ningar, nedsatt syn och kraftigt 
nedsatt motorisk koordinationsför-
måga. En skada efter en blödning i 
höger hjärnhalva orsakade förlam-
ning i vänster kroppshalva. 

FK_1102_s092-95_mikaelsarnmark_v04.indd   95 2011-03-08   10.26



Ekebyholmsskolan utan-
för Rimbo tränar Rånäs 
4H:s Special Olympics-
lag inomhusfotboll. 
Skrat  ten och de glada 
tillropen avlöser varan-

dra, och trots högt tempo och hårda när-
kamper hör jag inte ett enda negativt ord 
under de 90 minuter som träningen på-
går. Det är uppenbart att grabbarna trivs 
med såväl varandra som med tränaren 
Somchat Logren. 

– Alla kommer bra överens och pratar 
med varandra. Det finns inga gruppe-
ringar eller liknande, berättar 20-åriga 
målvakten Dan ”Danne” Gustafsson ef-
ter träningspasset.

Ska till Aten
I sommar ska han åka ner till Aten och, 
tillsammans med fyra lagkamrater och 
58 andra idrottare från hela landet, re-
presentera Sverige i Special Olympics 

World Summer Games. Själv ska 
han stå i mål i unified-fotbollsla-

get, och att döma av insatsen 
på träningen så kommer 

motståndarna att få jobba 
hårt för att göra mål på 

Danne. Det är svårt att 
tro att han bara varit 
målvakt sedan 2006. 

– Jag började i laget 
2005 och började stå i 
mål året efter. Sedan 
dess har jag försökt 
vidareutveckla mitt 
spel och nu får jag 
en del kommen-
tarer från tränar-
na om att jag är 
rätt duktig.

Undertecknad 
kan bara hålla 
med. Förutom att 
han är reaktions-
snabb och place-
ringssäker så spri-

der han ett lugn i 
hela försvarslinjen. 
– Jag försöker att ha 

koll ute på planen, och se var 
de andra är och inte bara titta 
på bollen. Jag försöker att få 
en helhetsbild av spelet.

Tränaren Somchat, som 
är en av tre Rånäs 4H-ledare 
som ska med till Aten, be-

skriver Danne som något av en tankelä-
sare på planen.

– Dessutom är han pålitlig, lugn och 
rolig. Man har aldrig tråkigt i sällskap 
med honom. 

Danne går sista året på Roslagens 
Naturbruksgymnasium, som är en gym-
nasiesärskola alldeles intill träningshal-
len. På fritiden idrottar han mycket, vil-
ket han har gjort sedan elvaårsåldern då 
han började träna karate.

Innebandy och fl oor hockey
Idag spelar han fotboll, innebandy och 
floor hockey med Rånäs 4H och tränar 
dessutom golf och bowling på egen hand. 
Lägg till 4-5 pass i veckan i löpspåret eller 
på träningscykeln så förstår du att idrot-
ten betyder en hel del för honom.

– Jag gillar att arbeta med kroppen och 
att utmana mig själv. Det är roligt att se 
hur man hela tiden utvecklas som spelare 
och person.

Har spelat utomlands
Tillsammans med laget har han åkt på 
en rad turneringar både i Sverige och ut-
omlands. I somras var de i Finland och 
kammade hem Helsinki Cup i fotboll. 
Och det brukar gå väldigt bra för laget, 
som också har vunnit bland annat SM i 
fotboll och de nationella spelen i floor 
hockey – fem år i rad.

– Det är otroligt egentligen. När jag 
började i laget trodde jag aldrig att vi 
skulle få vara med om så mycket fram-
gångar och häftiga upplevelser. Som att 
till exempel få gå inne på Nya Ullevi 
under Gothia Cup-invigningen inför 
50 000 på läktarna. Men det bästa är att 
bara vara ute med grabbarna. Och att 
sparka boll!

Nu väntar alltså en resa till Aten och 
Special Olympics World Summer Games, 
vilket säkerligen blir ytterligare en häftig 
upplevelse för Danne och de andra i den 
svenska truppen. +

Danne klar för Aten
Dan ”Danne” Gustafsson vaktar buren i det unifi ed-fotbollslag som 
ska representera Sverige i Special Olympics World Summer Games.

lag inomhusfotboll. 
Skrat  ten och de glada 
tillropen avlöser varan-

dra, och trots högt tempo och hårda när-
kamper hör jag inte ett enda negativt ord 
under de 90 minuter som träningen på-
går. Det är uppenbart att grabbarna trivs 
med såväl varandra som med tränaren 
Somchat Logren. 

– Alla kommer bra överens och pratar 
med varandra. Det finns inga gruppe-
ringar eller liknande, berättar 20-åriga 
målvakten Dan ”Danne” Gustafsson ef-
ter träningspasset.

Ska till Aten
I sommar ska han åka ner till Aten och, 
tillsammans med fyra lagkamrater och 
58 andra idrottare från hela landet, re-
presentera Sverige i Special Olympics 

World Summer Games. Själv ska 
han stå i mål i unified-fotbollsla-

get, och att döma av insatsen 
på träningen så kommer 

motståndarna att få jobba 
hårt för att göra mål på 

Danne. Det är svårt att 
tro att han bara varit 
målvakt sedan 2006. 

– Jag började i laget 
2005 och började stå i 
mål året efter. Sedan 
dess har jag försökt 
vidareutveckla mitt 

der han ett lugn i 
hela försvarslinjen. 
– Jag försöker att ha 

koll ute på planen, och se var 
de andra är och inte bara titta 
på bollen. Jag försöker att få 
en helhetsbild av spelet.

Tränaren Somchat, som 
är en av tre Rånäs 4H-ledare 
som ska med till Aten, be-

I
Text och foto:Tomas Tirén
info@faktapress.se
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”Jag trodde inte 
att vi skulle få 
vara med om 
så häftiga 
upplevelser.”

Dan Gustafsson 
trivs bra i sitt 
fotbollsag, och han 
är en mycket duktig 
målvakt.
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Idrott

pecial Olympics är en in-
ternationell organisation 
som bedriver idrottsverk-
samhet för personer med 
utvecklingsstörning. Och 
även om namnet för tan-

karna till OS så riktar sig organisationen 
främst till idrottare på bredd- och mo-
tionsnivå. Totalt sett samlar man nästan 
3,5 miljoner aktiva i 170 länder.

– Målsättningen är ”idrott åt alla”. Det 
handlar inte om att bli absolut bäst, utan 
mer om att använda idrott som ett socialt 
verktyg, säger Stig Carlsson, generalsek-
reterare på Svenska Handikappidrotts-
förbundet och Sveriges Paralympiska 
Kommitté (SHIF/SPK).

Förvaltar ett varumärke
För två år sedan tog SHIF/SPK över rätt-
ten att förvalta varumärket Special 
Olym pics i Sverige. Tidigare drevs verk-
samheten som en egen förening.

– Vi hade delvis samma målgrupp och 
det kändes viktigt att samarbeta istället 
för att göra samma sak på olika håll. Efter 
ett gemensamt projekt så var vi överens 
om att Special Olympics-verksamheten 
skulle bli en del av SHIF/SPK och där-
med ha rätt till stöd och uppbackning 
från Riksidrottsförbundet.

Och med SHIF/SPK i ryggen hoppas 
man nu kunna nå ut till ännu fler. Förra 

året hade man cirka 3 000 aktiva utövare, 
och i år är målet att öka den siffran med 
ytterligare 500 personer. För att värva nya 
medlemmar försöker man att sprida va-
rumärket såväl inom det egna förbundet 
som bland övriga idrottsförbund och 
FUB, Föreningen för barn, unga och vux-
na med utvecklingsstörning.

Lokalt och globalt
Organisationen arrangerar tävlingar på 
lokal, nationell och internationell nivå. 
Störst är Special Olympics World Games, 
som anordnas ett år före sommar- respek-
tive vinter-OS. 

Men till skillnad från till exempel Para-
lympics, som endast är för elitidrottare, 
riktar sig Special Olympics evenemang 
främst till idrottare på bredd- och mo-
tionsnivå. Så därför ser uttagningarna lite 
annorlunda ut.

– Den aktive ska träna och tävla konti-
nuerligt inom sin idrott. Dessutom bör 
man ha deltagit i ett nationellt spel innan 
man får åka utomlands. De som inte tidi-
gare har varit med i ett Europa- eller 
världsspel prioriteras framför dem som 
redan har varit med, berättar Jonatan 
Sand berg, som arbetar med Special 
Olym pics-verksamheten på SHIF/SPK.

I sommar, ett år innan OS och Para-
lym pics, arrangeras Special Olym pics 
World Summer Games i Aten. Ett enormt 

evenemang med idrottare från hela värl-
den, och som även inkluderar andra as-
pekter än själva tävlandet. 

– Det är inte bara en idrottstävling, och 
det finns en mängd kringaktiviteter knut-
na till arrangemanget. Man försöker att 
göra det till en fest och upplevelse för alla 
inblandade. Det finns speciella mötesplat-
ser för de anhöriga och alla deltagare er-
bjuds en så kallad ”health screening”, sä-
ger Jonatan Sandberg.

Vid denna frivilliga och omfattande 
hälsoundersökning före själva spelen 
kontrolleras bland annat deltagarnas syn, 
hörsel och tänder. Tanken är att de aktiva 
direkt ska få hjälp med till exempel tand-
lagning eller glasögon, vilket kan betyda 
oerhört mycket främst för deltagare från 
fattigare länder. 

Själva tävlingarna inleds med ett slags 
kval eller nivåanpassning som kallas för 
divisionering. Det är ingen utslagning ut-
an handlar istället om att dela in delta-
garna i grupper med en jämn nivå, så att 
finalerna blir roliga för alla.

Flera fi nalheat
– Om vi tar till exempel 100-meterslöp-
ningen. Då springer alla ett lopp där man 
mäter deras tid. Sedan delas deltagarna in 
i olika finalheat beroende på deras för-
måga, så de som springer på runt 15 sek-
under har en final och de som springer 
på runt 20 sekunder en annan. Det vikti-
gaste är inte att vinna och alla får medalj, 
även om det också delas ut guld, silver 
och brons till de som placerar sig bäst i si-
na finaler, berättar Stig Carlsson.

Sverige kommer att delta i friidrott, 
fotboll, simning, basket, bowling, rid-
ning, golf och judo. Truppen består av 63 
aktiva och 23 ledare.

Danne klar för Aten Special Olympics 
vill nå ut till fl er
I sommar arrangeras Special Olympics World 
Summer Games i Aten. Ett jätteevenemang för 
idrottare med utvecklingsstörning. Sverige skickar 
en stor trupp med målsättningarna att ha roligt och 
att locka fl er utövare till idrotten.

Dan Gustafsson läser spelet. Här gör han en räddning under träningspasset i Ekebyholmsskolan.

S

>

”Det är 
inte bara 
en tävling.”
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– Den största sporten är fotbollen. Där 
kommer vi att delta med två olika lag. 
Dels ett rent tjejlag, dels ett unified-lag, 
säger Jonatan Sandberg. 

I unified-sport, som är en relativt ny 
företeelse, så tävlar personer med och ut-
an en utvecklingsstörning tillsammans.

– Om ett unified-lag spelar sjumanna-
fotboll så får de ha max tre spelare i laget 
som är partners, det vill säga personer 
som inte har en utvecklingsstörning. De 
är med och spelar men ska inte ha en 
framträdande roll utan är främst med i 
spelet för att lyfta de andra. Det handlar 
mycket om attitydförändringar, och om 
att själv kunna ta ett steg tillbaka för att 
låta en kompis i samma ålder växa. Uni-
fied ger båda parter möjlighet att lära 
känna en grupp som de kanske inte hade 
träffat i andra sammanhang. Det är oer-
hört positivt, säger Stig Carlsson.

 
Får nya kompisar
Just de sociala aspekterna är något som 
Stig återkommer till flera gånger under 
vårt samtal. Han poängterar betydelsen 
av att deltagarna träffar nya kompisar 
och får uppleva roliga saker med dem. 

– Sen finns även signaler från under-
sökningar som visar att personer med 

olika typer av funktionsnedsättningar 
kan behöva röra sig ännu mer än andra.

Staten, kommunerna och idrottsrö-
relsen har som uttalat mål att stimulera 
personer med funktionsnedsättning till 
fysisk aktivitet. Men en ny studie av 
Stockholms idrottsförvaltning visar att 
idrottsrörelsen har en lång väg kvar när 
det gäller att nå ut till ungdomar med 
utvecklingsstörning. 

Färre än en femtedel av ungdomarna 
med utvecklingsstörning är med i en 
idrottsförening, trots att de undersökta 
kommunerna under de senaste åren har 
satt in extra resurser för att stimulera den 
här gruppen till ökad aktivitet (se artikel 
här intill).

Hoppas locka fl er
På SHIF/SPK har man förhoppningar 
om att Special Olympics ska locka fler till 
handikappidrotten.

– De som åker ner och deltar i Special 
Olympics World Summer Games är de 
bästa ambassadörer vi kan få. Vi ska göra 
allt för att resan ska bli en minnesvärd 
upplevelse för alla inblandade. Vi vill 
verkligen att deltagarna ska ha roligt och 
att de i sin tur kan inspirera andra att 
börja idrotta, säger Jonatan Sand berg.+
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Fakta 
Special Olympics
 Världsomspännande organisation 
som bedriver idrottsverksamhet för 
personer med utvecklingsstörning.
 Finns idag i 170 länder och samlar 
nästan 3,5 miljoner idrottare.
 Med ett system kallat divisione-
ring möjliggör man att aktiva på alla 
olika nivåer kan delta.
 I Sverige finns cirka 3 000 aktiva 
inom Special Olympics.
 Anordnar tävlingar på lokal, 
nationell och internationell nivå.
 Största tävlingarna är Special 
Olympics World Summer Games och 
Special Olympic World Winter 
Games, som arrangeras vart fjärde 
år (alltid ett år före OS och 
Paralympics).
 Ingår sedan 2009 i Svenska 
Handikappidrottsförbundets verk-
samhet.
 2011 års sommarspel äger rum i 
Aten 20 juni-4 juli.

”De bästa ambassadörer vi kan få”
>

Grabbarna i Rånäs 4H som ska till Aten: Emra Bylbyli, Dan Gustafsson, Magnus Carlsson, 
Keith Segerblad, Kristian Brorsson och Somchat Logren (tränare).
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Kim Källström tog själv kontakt med 
Gothia Cup och förklarade att han vill 
sponsra en klass för spelare med utveck-
lingsstörning.

– Jag vill gärna ge barn och ungdomar 
med en utvecklingsstörning en chans att 
få spela fotboll på samma sätt som jag själv 
fått. Det här är något jag funderat på och 
velat göra under många år. Den som in-
spirerat mig till detta är min farmor som 
arbetade med barn och ungdomar med 
utvecklingsstörning under en lång tid. 
Min vilja är att så många som möjligt skall 
få chansen att ta del av den gemenskap 
och glädje som fotbollen ger. Att delta i 
världens största ungdomsturnering i fot-
boll, Gothia Cup, är ett minne för livet!

Sjumannaturnering
Turneringen, som kommer att kallas Kim 
Källström Trophy, ska spelas i mixade 
sjumannalag.

Turneringen blir en del av Gothia Cup 
och sker i samarbetet med Special Olym-

pics. En internatio-
nell organisation 
som enbart riktar 
sig till ungdomar 
med utvecklings-
störning.

–  Vi är jättegla-
da och det känns 
som ett riktigt kul samarbete, säger 
Jonatan Sandberg på Special Olympics 
Sweden. Gothia Cup är världens största 
fotbollsturnering för ungdomar och 
samlar varje år 35 000 spelare från hela 
världen.

– Vi på Gothia Cup är mycket entusias-
tiska och laddade inför den nya klassen. 
Stödet från Kim är fantastiskt och gör det 
möjligt för fler internationella lag att delta. 
På så sätt kommer klassen att bli en natur-
lig del av hela turneringen. Att få möta lag 
utanför Sverige är också en av många po-
sitiva händelser som gör Gothia Cup så 
unikt, säger Roger Andersson, marknads-
ansvarig på Gothia Cup. +

Kim Källström Trophy 
för spelare med 
utvecklingsstörning 

Idrottsrörelsen når inte ungdomar 
med utvecklingsstörning

Världens största fotbollsturnering för ungdomar, Gothia Cup, 
 får en klass för fotbollsspelare med utvecklingsstörning från 
hela Europa. Initiativtagare är fotbollsstjärnan Kim Källström.

Kim Källström

�  Ungdomar med utvecklingstörning 
motionerar mycket mindre än övriga 
ungdomar. Omkring 65 procent av dem 
är fysiskt inaktiva. Det är dubbelt så 
många som bland övriga ungdomar, vi-
sar en färsk rapport.

Stockholms stad, Jönköping, Haninge 
och Tyresö har undersökt i vilken grad 
ungdomar med utvecklingsstörning är 
med i en idrottsförening och är fysiskt 
aktiva. Resultaten är nedslående.

Mindre än 20 procent av ungdomar 
med utvecklingsstörning är med i en 
idrottsförening. Detta trots att de fyra 
kommunerna sedan några år tillbaka 
har satt in extra åtgärder för att både sti-
mulera ungdomar att gå med i en 
idrottsförening och få idrottsföreningar 
att arbeta hårdare för att attrahera ung-
domar med utvecklingsstörning.

– Bergfoten i Tyresö är ett av många 
goda exempel där man stöttat personer 
med utvecklingsstörning mellan 16 och 
35 år, dels genom att hjälpa dem att dra 
igång en innebandyförening, dels ge-
nom att fritidsledare i kommunen är 
med som tränare och i styrelsearbetet, 
säger Ulf Blomdahl, forskningsledare på 
idrottsförvaltningen i Stockholm. 

Flickor mindre aktiva 
Av rapporten framgår att flickor med 
utvecklingsstörning mindre ofta är med 
i en idrottsförening än pojkar.

– Den här forskningsrapporten visar 
att det behövs mycket omfattande, rikta-
de och varierade insatser för att stimulera 
ungdomar med utvecklingsstörning till 
både deltagande i idrottsrörelsen och an-
nan fysisk aktivitet, säger Ulf Blom dahl.

Träna 
din reaktion

Reaktionsboll är ett roligt sätt 
att träna reaktionsförmåga, 
koncentration, att kasta med 
lagom kraft och precision, 
att fånga olika sorters bol-
lar – samt att samarbeta med 
lagkamrater.

Så här gör du: 
� Dela in spelplanen i två lika stora de-
lar. Avgränsa med något, till exempel en 
kantställd tjockmatta, som gör att spe-
larna inte kan se vad som försiggår på 
andra planhalvan. 
� Spelplanen anpassas efter antal del-
tagare och rörelseförmåga.
� Spelet genomföres stående eller sit-
tande. Spelet går ut på att kasta bollen 
eller bollarna över muren på motstå-
ende planhalva. Varje boll som träffar 
golvet, inom spelplanen, ger ett poäng 
till det lag som kastat bollen. Man får 
kasta bollen när och hur man vill –
dock måste man stå eller sitta inom 
eget spelområde när bollen kastas!
� Du får använda alla kroppsdelar för 
att förhindra bollen att träffa golvet. 
Du kan fånga den, boxa bort den eller 
stoppa den med knät för att sedan ta 
den med händerna. Boll som hamnar 
utanför spelplanen får hämtas in på 
egen planhalva. 
� Boll som kastas i muren och sedan 
faller tillbaka på egen planhalva räknas 
inte som självmål utan nytt kastförsök 
får göras – det är alltså bara bollar som 
kastas av motståndarsidan som kan ge 
poäng.
� Då spelet är mycket koncentrations-
krävande bör matcherna vara korta – 
tre minuter kan mycket väl räcka.
� Om man har få deltagare med bara 
en eller två bollar igång räcker det 
med en poängräknare som står vid 
murens kortsida och räknar alla golv-
träffar. Deltagarna får själva hämta 
bollar som kommer utanför spelplan. 
Är man många deltagare med tre eller 
flera bollar i spel bör man ha en po-
ängräknare per sida samt medhjälpa-
re som rullar in bollar som hamnat 
utanför spelplanen. 

Fler roliga tips kan du hitta på: 
www.hh.se/hos/samverkan/snafa/
tipsinomafa
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Tuffa förberedelser har redan 
börjat för Anna och Göran 
 Johansson. Målet är Tjörn 
 Triathlon i augusti.
– Det här är något vi kan göra 
ihop, säger pappa Göran.

Anna Johansson, snart 23, och pappa 
Göran från Åmål har en diger uppgift 
framför sig. I slutet av sommaren ska de 
simma två kilometer, cykla nio mil och 
springa drygt 21 kilometer.

Anna är blind och rullstolsburen  – 
och tycker om att tävla med pappa. 
Tidigare har de ställt upp i löparlopp till-
sammans.

– När vi gjorde det här första gången 
blev hon otroligt förtjust, hon vinner ju 
över mig, då jag puttar henne över mål-
linjen, säger Göran. 

Även triathlon
Men den som fått mycket vill som bekant 
ha mer. När pappa Göran började ägna 
sig åt triathlon kröp det snart fram att 
Anna gärna ville vara med även där.

– Dum som man är så sa jag att ”visst, 
du får vara med nästa sommar”..., säger 
Göran.

Göran, som redan är engagerad inom 
handikappidrotten, har hunnit tänka 
över sitt löfte och funnit goda skäl till att 

lägga sig i hårdträning tillsammans med 
dottern Anna. 

– Ungdomar med funktionsnedsätt-
ningar har ofta en ganska torftig fritid, 
med mycket soffmys. Det här är ett sätt 
att göra något tillsammans, som berikar 
tillvaron. Jag tänkte att det här samtidigt 
är en chans att visa vad du kan göra med 
ett barn som sitter i rullstol, säger Göran.

Alla kan testa sina gränser
Självklart kan inte alla simma och samti-
digt dra sin dotter i en båt. 

– Men man kan testa gränserna, och 
gå så långt som man vill och kan. Jag har 
en käpphäst: har du en grav funktions-
nedsättning så är risken liten att du ska-
dar dig, men risken är stor att du aldrig 
får skada dig. Begränsningarna för vad 
vi erbjuder våra barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning sitter mindre 
i deras förmåga än i huvudet på oss, sä-
ger han.

Göran har genomfört flera triatlon ti-
digare. Skillnaden nu är att han under 
simmomentet får dra Anna, som sitter i 
en gummibåt, i ett snöre. Under löpning-
en sitter Anna i en anpassad ”babyjog-
ger”, och under cykelmomentet på en tre-
hjuling.

Kan Anna vara med och trampa?
– Nej, men hon hejar på och undrar 

varför jag låter så konstigt i uppförsback-
arna, säger Göran. +

Triathlon nästa för 
Anna och pappa Göran

För många som 
vill och försöker 
övergå till en 

mer aktiv livsstil infinner sig en 
mängd stora och små hinder. För 
att inte ge upp och förbli passiv är 
det viktigt att man förbereder sig 
för alla de små saker som är 
förknippade med att ge sig iväg på 
en aktivitet.

– Du ska klara av att packa 
väskan, planera din resa till aktivi-
teten, resa dit, hitta rätt när du är 
på plats och klara av det som 
behöver göras där. Sedan ska du 
klara av själva aktiviteten, därefter 
göra efterarbete som till exempel 
duscha, resa hem och sedan göra 
efterarbete i hemmet, som att 
hänga upp träningskläder, säger 
Linda Junker, projektledare för 
Livsstils projektet.

Packa väskan
Så vad gör man då för att övervin-
na alla dessa små utmaningar? 

– Det kan vara trixigt att fixa alla 
stegen. Sats har som träningstips att 
alltid ha en träningsväska packad. 
Det är ett tips som gäller alla, med 
eller utan funktionsnedsättning. 
Men har man dessutom ett rörelse-
hinder eller kognitiva bekymmer 
som försvårar vardagen blir man 
extra känslig för alla små steg 
runtomkring och måste därför 
kanske förbereda sig extra för dem, 
säger Linda Junker.

Ta hjälp i starten
Det kan också vara viktigt att få stöd 
och hjälp i förberedelsearbetet och 
planeringen, till exempel av anhöri-
ga, personal eller hjälpmedel. 

– Hjälpmedel kan vara en lapp 
med saker som ska ligga i tränings-
väskan, en påminnelse om att 
packa ur väskan när man kommer 
hem, en påminnelse att packa 
väskan dagen innan träningen –  
arbetsterapeuterna är duktiga på 
sådana här saker och kan tipsa om 
lämpligt hjälpmedel. En annan sak 
att tänka på är att någon följer med 
de första gångerna på aktiviteten så 
man lär sig hitta och får in rutiner-
na där, säger Linda Junker. +

2Linda Junkers andra 
kom igång-tips

Se till att 
ha väskan 
packad

Anna och Göran Johansson i Karlstad stadslopp 2010. 
 Foto: Ingela tullIn Johansson, mamma tIll anna
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lätt att underskatta hur mycket 
tid man som förälder lägger ned 
på att hjälpa sitt barn
Det gäller inte minst sådant som barn utan funktionsnedsättning klarar av på egen hand.

in son är 11 år och har 
diagnoserna utveck-
lingsstörning och 
autistiska drag. Idag har 
vi korttidsvistelse och 
några timmar ledsagar-

service per vecka, har han rätt till 
personlig assistans?

Elisabeth, mamma

svar: Det är inte lätt att enkelt förklara 
vem som har rätt till personlig assistans. 
Det som avgör är vilka funktionsnedsätt-
ningar det handlar om och hur omfat-
tande de mest grundläggande hjälpbeho-
ven är. Grundläggande hjälpbehov är i 
detta sammanhang att äta, kommunice-
ra, klä på och av sig, sköta sin hygien och 
sina toalettbesök. 

Även ”annan hjälp som förutsätter 
ingående kunskap” om personen kan 
bedömas som grundläggande hjälpbe-
hov om det är fråga om kvalificerat 
motiveringsarbete för att alls fungera i 
vardagen. Då kan en aktiv tillsyn bedö-
mas vara grundläggande behov för att 
personen inte kan lämnas ensam då det 
skulle innebära fara för liv och hälsa. 

När det gäller flera av de grundläg-
gande behoven har bedömningarna 
blivit mer strikta de senaste åren, till 
exempel brukar måltider bara räknas om 
personen inte själv kan föra mat och 
dryck till munnen. 

handläggare bedömer
Det första som sker när man söker om 
insatsen personlig assistans är att en 
handläggare bedömer om man tillhör 
någon av LSS tre personkretsar. I din 
sons fall är det inga tveksamheter att han 
tillhör personkrets 1 (autism och 
utvecklingsstörning) och omfattas av 
LSS. Även personkrets 2 är väl definierad 
och omfattar personer som fått en 
hjärnskada i vuxen ålder medan person-
krets 3 är klurigare eftersom handlägga-
ren ska bedöma om funktionsnedsätt-
ningen är stor, varaktig, förorsakar 
betydande svårigheter i vardagen och gör 
att man utifrån sina svårigheter har ett 
stort hjälpbehov.

Man kan bli beviljad personlig assis-
tans av både Försäkringskassan och 
kommun. Det är hur stora de grundläg-
gande behoven är som avgör vem som ska 

betala för insatsen. Ibland är det uppen-
bart att de mest grundläggande behoven 
överstiger 20 timmar och då räcker det att 
skicka ansökan till Försäkringskassan. 
Om behoven är mindre kanske det är 
kommunen ni ska kontakta. I många fall 
är det svårt att veta och då är det säkrast 
att skicka ansökningar till både kommun 
och Försäkringskassan så att ni slipper 
förlora tid. Fråga om handläggarna kan 
komma tillsammans så slipper ni att 
vända ut och in på er själva och er familjs 
privatliv mer än en gång.

grundläggande behov
En handläggare från Försäkrings kassan 
utreder först de grundläggande behoven 
och om de inte uppgår till 20 timmar per 
vecka avslås ansökan. Visar utredningen 
på över 20 timmar kommer insatsen att 
beviljas och handläggaren fortsätter 
utreda övriga behov som kan vara att 
kunna komma iväg till sina kompisar, 
fritidsaktivteter, sjukgymnastik, hjälp vid 
förflyttningar eller annat man utan 
funktionsnedsättning skulle klarat av på 
egen hand. 

Kommunen har ingen gräns på 20 
timmar så din son kan bedömas ha till 
exempel 10 timmar av de mest grundläg-
gande behoven och få insatsen. Sam tidigt 
har kommunen fler insatser som kan 
kombineras och formuleringen ”om 
deras behov inte tillgodoses på annat 
sätt” som återfinns i LSS kan göra att 
handläggaren bedömer att behoven 
visserligen finns men tillgodoses av 
insatser som korttidsvistelse, avlösarser-
vice och ledsagarservice. 

inget exakt svar
Var går då gränsen för hur stora de mest 
grundläggande behoven måste vara för 
att assistans ska beviljas från kommu-
nen? Det finns inget exakt svar på denna 
fråga, men när jag tittar på hur domsto-
lar resonerar när personer överklagat 
sina beslut är min bedömning att i de fall 
där de grundläggande hjälpbehoven 
överstiger tio timmar per vecka får 
kommunen svårt att neka personlig 
assistans. Visar handläggarens utredning 
på mindre än fem timmar grundläggan-
de behov är det svårt att få insatsen 
beviljad. 

När behoven bedöms ligga på mellan 
fem och tio timmar kommer vi till 

gränsfallen. Ett beslut om personlig 
assistans ersätter vanligtvis ledsagarser-
vice och avlösarservice medan korttids-
vistelse mycket väl kan komplettera den 
personliga assistansen eftersom korttids-
vistelse fyller andra funktioner. 

Handläggaren gör hembesök och har 
med sig ett detaljrikt frågeformulär och 
har den otacksamma uppgiften att 
fastställa hjälpbehovet i timmar och 
minuter. Som förälder är det viktigt att 
du förbereder dig inför detta möte och 
funderar igenom vilket stöd och hjälp 
ditt barn behöver under hela dygnet så 
du kan ge ett rimligt svar på hur lång tid 
olika moment faktiskt tar. 

rutiner i vardagen
Det är lätt att underskatta hur mycket tid 
man som förälder lägger ner. Många 
situationer har blivit så mycket rutin i 
vardagen att man inte längre tänker på 
dem som ett hjälpbehov som finns på 
grund av en funktionsnedsättning.

När det gäller personlig assistans till 
barn ska handläggaren jämföra med 
barn i samma ålder som inte har funk-
tionsnedsättning. Alla barn har ett 
omvårdnadsbehov och därför gör 
handläggaren ett avdrag för ett föräldra-
ansvar, vilket ska motsvara den tid 
föräldrar till barn i motsvarande ålder 
utan funktionsnedsättning hjälper sitt 
barn i olika situationer. +

M

ågrenskas expert anders   
sandegård ger svar på 
frågor om barn med sällsynta 
funktions hinder. Ågrenska är ett 
 nationellt kompetenscentrum med 
en webbsida på www.agrenska.se

Anders Sandegård, socionom.

Expertsvar
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Det är ingen självklar 
möjlighet för ungdomar idag 
med funktionsnedsättning att 
studera vidare. Det finns 
fortfarande många hinder, 
lokaler är inte tillgängliga och 
inläsning av tryckt material 
fungerar inte alltid.

Elever med ett funktions
hinder måste få möjlighet att 
praktisera under sin 
gymnasie tid och känna på 
hur det är att studera vid 
högskola eller universitet.

Det är fortfarande sällsynt 
att killar och tjejer med stora 
funktionshinder börjar 
studera vid universitet och 
högskola. Det måste bli ett 
lika naturligt val för dessa 
elever som för alla andra 
ungdomar att tänka sig en 
universitetsutbildning. Som 
andra gymnasieelever måste 
de komma fram till om de har 
möjlighet, orkar fysiskt och 
har fullständiga betyg för 
högre studier. Finns det ett 
lockande arbete i framtiden?

Tidigare generationer 
personer med funktionshin
der har inte alltid sett det som 
en möjlighet att plugga 
vidare. Men nu kommer det 
en helt ny generation av 
ungdomar som haft bra stöd i 

skolan av elevassis
tenter och special
lärare. De har haft 
möjlighet att plugga 
tillsammans med 
andra elever och för 
många av dem är 
det helt naturligt att 
läsa vidare.

Gymnasieelever 
med funktionshin
der måste få möjlig
het till en realistisk 
överblick över 
kommande universi
tetsstudier redan 
under gymnasietiden 
för att de ska klara 
sina framtida studier. 
De ska erbjudas 
praktik på högskola. Eleverna 
måste få uppleva vad ett högt 
studietempo innebär, att vara 
en bland många studenter, att 
ta sig mellan salar, att snabbt 
skaffa litteratur, och samar
beta med andra studenter och 
mycket annat som hör till 
högskolestudentens vardag.

Speciellt krävandet blir 
det vid grupparbeten, 
seminarier och kliniska 
övningar. Vi ska inte sticka 
under stol med att det är tufft 
att läsa vid universitet men då 
måste studenter med funk

tionshinder få möjlighet att 
förbereda sin framtid.

Då måste också universitet 
och högskolor vara redo att 
möta deras krav. Transporter 
till och från måste fungera till 
hundra procent.

Våra universitet har inte 
heller alltid en funktionshin
dervänlig miljö. Det finns 
alltför många traditionstyng
da byggnader med trappor, 
stora salar med fasta bänkar 
där det är och svårt att ta sig 
fram i rullstol. Studenter utan 
funktionshinder tar en väg 

genom byggnaderna, 
medan det blir en helt 
annan för den som 
använder rullstol. 
Därför måste studie
miljön förbättras, 
eftersom studier vid 
högskolan bygger på 
att studenter umgås, 
hjälps åt och samarbe
tar. Har du en synned
sättning säger det sig 
självt att inläsning av 
böcker, kopierat 
material, stenciler och 
lärarnas föreläsnings
material fungerar 
perfekt.

Tyvärr blir kraven 
på studenter med 

funktionshinder högre än för 
andra. Inte nog med att de ska 
klara en krävande studiegång, 
de ska hantera sitt funktions
hinder också. Därför måste 
tillgängligheten i universitets 
och högskolemiljön förbätt
ras. +

Per Olof Larsson
Institutionen för socialt
arbete vid Göteborg
universitet

Emma Lyrdal
Projekt praktikplatser vid
Riksgymnasiet Göteborg

SJ har lanserat sin 
utökade tjänst ”handikapp
platser”. På hemsidan berättar 
man om möjligheten att välja 
plats utifrån handikapp. 
Begreppet har fått våra 
medlemmar, ungdomar med 
olika funktionsnedsättningar, 
att reagera väldigt 
starkt.  Ordet handikapp 
signalerar problem och att 
man är annorlunda mot 
majoriteten. Socialstyrelsen 
rekommenderar att begreppet 
handikapp inte längre bör 
användas överhuvudtaget. De 
föreslår att man istället 
använder funktionshinder 

eller funktionsnedsättning.  
Vi vill hellre prata om 

tillgänglighet. Unga Hörsel
skadade påpekade redan i 
september månad i ett möte 
med SJ att detta begrepp inte 

bara är olyckligt att använda, 
utan att det inte löser de 
problem som många ställs 
inför på sin tågresa.  

Alla funktionsnedsättning
ar syns inte, till exempel 
aller gier orsakade av luftburna 
partiklar. Genom att titta mer 
på tillgänglighet ur ett mer 
flexibelt perspektiv än handi
kappsanpassning tror vi man 
kan lösa fler problem. Man ska 
kunna sitta var man vill, men 
trots det ha en bekväm och 
tillgänglighetsanpassad resa.  

För många kan det kännas 
väldigt främmande att boka 

så kallade ”handikapplatser”. 
Dels ser man inte sig själva 
som handikappade, dels 
tänker man ofta att det finns 
andra som kan behöva 
platserna bättre.  

Idag går det inte att på 
hemsidan fylla i exakt vilket 
behov man har. En reserverad 
plats kommer inte lösa detta. +

Svenska 
celiakiungdoms förbundet
Sveriges Dövas
Ungdomsförbund
Unga Allergiker, 
Unga Hörselskadade
Unga Synskadade

”Handikapplatser” löser inte 
de problem som många står 
inför. Foto: Kasper DuDziK, sJ

”Det måste bli ett lika 
naturligt val för dessa 
elever som för andra 
att tänka sig en uni-
versitetsutbildning.” 

De måste få en chans att studera
”Kraven på studenter med funktionsnedsättning blir högre än för andra.”

Emma Lyrdal Per Olof Larsson

Unga ifrågasätter SJ:s tjänst ”handikapplatser”  
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Debatt

Jag brukade drömma om dig  

ag har läst en roman av Petra Holst, 
”Jag brukade drömma om dig”. Den 
handlar om hur det är att få ett barn 
som är ”annorlunda”.

Jag är medveten om att det är en 
roman, men för att kunna skriva en 

bok som denna ”måste” det finnas kunskap om att just 
få ett ”annorlunda” barn.

Min son, Alexander 14 år, har Aspergers, adhd, 
dyslexi, depression samt albinism i sina ögon. 
Alexander är mycket begränsad av sina funktionsned-
sättningar.

Jag önskar att jag hade läst Petra Holst bok när 
Alexander var en liten pojke (den fanns inte då) – då 

hade jag fått det stöd jag behövt 
för att fortsätta att lägga fram 
min mycket starka känsla av att 
Alexander var annorlunda för 
BVC, förskoleklassen, skolan och 
alla andra som aldrig trodde på 
mig.

 Istället blev jag som 
ensamstående förtidspensione-
rad mamma till Alexander 
klappad på huvudet gång på 
gång och sedd som en mycket 
jobbig och irriterade mamma. 
Skolan ansåg att felen ”natur-
ligtvis” var i vår lilla familj (jag, 
Alexander och hund) och så höll 
det på år efter år... tills 
Alexander varit hemma från 
skolan, djupt deprimerad på 

grund av sitt utanförskap och av att ingen förutom jag 
förstod hans upplevelser av kränkningar, skäll, klagan-
de, mobbning i många månader (det blev 20 månader 
totalt). Då sa rektorn att det känns som om de sitter i 
en båt på Atlanten och inte vet vad de ska göra med 
Alexander och hans lärande!

Idag går Alexander på på internatskola för ungdo-
mar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, en 
skola som jag letade fram och kämpade hårt för. Han 
började där 2009 
och hade mycket 
att ta igen. Det 
tog nästan två 
terminer innan 
han litade på de 
vuxna i skolan 
och på internatet 
eftersom hans 
erfarenheter av 
skolpersonal och 
de flesta vuxna var mycket dåliga. Nu har min son fått 
den hjälp han behövt hela tiden och han är nu samar-
betsvillig och intresserad av att lära sig de olika skoläm-
nena. Jag är så otroligt tacksam över skolan och dess 
personal!

Jag skriver för att jag tycker att Petra Holst bok, ”Jag 
brukade drömma om dig”, kan hjälpa många föräldrar 
som kämpar och kämpar och kämpar...

 
Lisbeth Roos, en stolt mamma

Petra Holst: 
Jag brukade 
drömma om dig
ISBN:
9789137136011

Jag är en mamma till en 
snart åttaårig dotter med 
autism och talstörning och en 
snart tioårig pojke med 
Asperger och mild adhd.

Anledning till att dottern 
kommer först är för att hennes 
diagnos kom först. Båda 
behöver uppmärksamhet på 
olika vis.

 Föräldrakraft och andra 
instanser pratar en del om 
stöd till det ”glömda” sysko-
net, det ”diagnosfria” sysko-
net, men jag saknar artiklar 
eller information om stödet 
till syskonet som har funk-
tionsnedsättning också. Stödet 
riskerar ju att bli nischat.

Båda mina barn visar att 
det är krävande med den 
andre och möjligen kan det 
bli aktuellt med syskongrup-

per om några år. Det är bara 
frågan om den möjligheten 
finns där vi bor.

Jag saknar också artiklar 
om föräldrar som fått ”full 
pott”, som jag väljer att 
uttrycka mig. Hur de klarar 
den utmaningen, motpolerna 
i funktionsnedsättningarna, 
umgänge med vänner och 
släkt, eventuella kval inför 
framtiden, hur de hittar 
stunder och former för att få 
ny energi att klara de extra 
intensiva perioderna, har de 
möjlighet att förverkliga sig 
själv på något vis och också 
kontakterna med olika 
instanser? Vår familj har 
kontakt både med Bup och 
habiliteringen. +

Camilla Hansson

Jag är själv mamma i 
rullstol, med en ovanlig 
muskelsjukdom (enda 
vuxen i Sverige) och har en 
dotter med samma 
muskelsjukdom, som är 
enda barnet i Sverige med 
denna sjukdom.

Jag har som funktions-
hindrad inte stött på så 
mycket problem i livet. Jag 
har fått bra hjälpmedel av 
hjälpmedelscentralen, fått 
bra hjälp i skolan, bra 
habilitering, både som 
barn och vuxen. 

Dock har jag idag som 
förälder stött på problem 
med att vara förälder med 
funktionshinder och ha ett 
barn med funktionshinder. 
Många gånger tänker inte 
omgivningen på att det 
finns denna kombination. 

Jag har stött på problem 
när det gäller lekplatser, de 
är ibland anpassade för 
handikappade barn men 
inte för föräldrar med 
funktionsnedsättning som 
har barn med det också...

Då vi åker till Drottning 
Silvias barnsjukhus i 
Göteborg, stöter vi på 
problem. Besöksrum på 
barnsidan utgår ifrån att 
barnet är sjukt och inte 
föräldern. När vi har legat 
inne för att göra undersök-
ningar på min dotter så har 
det varit stora problem då 
det inte funnits bra rum där 
jag som mamma kan vistas 
på ett okej sätt i min rullstol 
med mitt barn. Jag har haft 
svårigheter att använda de 
sjukhussängar som varit till 
min dotter och framförallt 
avdelningarna har sällan 
kunnat erbjuda höj- och 
sänkbar säng till mig som 
förälder, vilket jag behöver.

Jag har svårt att tro att 
jag skulle vara helt ensam i 
Sverige om detta bekym-
mer. +

Anna Hallgren

J
Vilket stöd finns för syskon som  
själva har funktionsnedsättning?

Det bekymret hade de  
aldrig mött tidigare

”Det tog nästan 
två terminer innan 
han litade på de 
vuxna i skolan och 
på internatet.
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”Värdefull” 
Föräldrakraft är tid-
ningen för Dig som är 
förälder eller anhörig 
till barn med funktions-
nedsättning och 
särskilda behov. Varje 
nummer innehåller 
massor med tips och 
praktisk vägledning, 
intervjuer, teman och 
reportage. Beställ en 
helårsprenumeration 
(6 nr) för 363 kr  genom 
att fylla i kupongen 
här intill. Eller ta två år 
direkt (12  nr) för endast 
726 kronor så missar 
du ingenting!

läsning för dig som 
förälder & professionell!

Ja tack, jag beställer:
6 nummer för 363 kronor inkl moms

12 nummer för 726 kronor inkl moms
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Klipp ut & posta kupongen 
i ett kuvert till FaktaPress, 

Backebogatan 3, 129 40  Hägersten. 
Eller mejla till:

 pren@faktapress.se
}

För Dig som har barn i behov av särskilt stöd! Ljud- & 
iPad-tidning 

utan extra 
kostnad

Välj ett   alter nativ!
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ÅRGÅNG 6

Möt mannen bakom 

superdräkten, 

Fredrik Lundqvist 

på Inerventions. 

Dessutom: 

30 sidor om

utställarna och 

produkterna

MÖTA DIG

Tävling
Så kan 
du vinna 
en iPod!

Lena Maria

Klingvall

Tjejen som
vågade
drömma

Sören Olsson

När kartan som vi ger 

våra barn inte räcker till

OFFICIELL MÄSSTIDNING FÖR LEVA & FUNGERA

Om barn och unga i behov av särskilt stöd

MÖTA DIG

Om barn och unga i behov av särskilt stöd

MÖTA DIGMÖTA DIGMÖTA DIGREDO ATT
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SYNS DU INTE SÅ FINNS DU INTE.
PÅ TORGET SYNS DU TILL LÅG KOST-
NAD I EN UPPLAGA PÅ MINST 20 000 EX 
Modulannons, 1 modul, 92 x 61 mm: 4 330 kr.
2 moduler, 92 x 130 mm: 7 260 kr.
3 moduler, 92 x 183 mm: 10 200 kr.
4 moduler, 190 x 130 mm: 13 000 kr. 
(Priser exkl moms.) 
Beställ din modulannons genom ett mejl till 
frida-louise@faktapress.se eller genom att ringa till Frida-
Louise-Vikman på 08-4100 5637.

26/6 - 2/7     från 8 år och uppåt

STF_Grovel_1101.indd   4 2010-11-29   20.09

� Du har väl 
inte missat 
Föräldrakrafts 
digitala nyhets-
brev? Du får det 
varje vecka via 
mejl och det är helt gratis! 

Beställ på foraldrakraft.se eller mejla 

till info@faktapress.se

As A Parent:
What can I do to improve 
my child’s feeding skills 
and speech clarity?
En kurs för föräldrar till barn med  
munmotoriska problem som påverkar 
förmågan att tala och äta. 

Kursgivare: Renee Roy Hill, MS, CCC-SLP.
Tid: 22 september 2011. 
Plats: Mun-H-Center Ågrenska, Göteborg.
Kostnad: 700 kr (inkl lunch, kaffe).
Obs! Kursen ges på engelska.

Anmälan senast 13 juni 2011 till: Pia Dornérus, 
Mun-H-Center, Box 2046, 436 02 Hovås 
Telefon: 031-7509200 
E-post: mun-h-center@vgregion.se

För vidare information  
se Mun-H-Centers hemsida  
www.mun-h-center.se

mun-h-center_dubbelmodul fk 1102.indd   4 2011-02-15   14.35

Håll dig informerad 
– foraldrakraft.se
Vill du veta mer om föräldrastöd? Särskolan? Idrott? 

Kommunikation? Psykisk hälsa? Föräldrakrafts webb täcker in 

dessa och många fler ämnen. Många av artiklarna är endast öppna 

för dig som prenumererar på papperstidningen. Hör av dig med ett 

mejl till pren@faktapress.se om du saknar inloggningsuppgifter. 
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Krönika

ommy, du gav mig 
ledtrådarna. Vikten av att 
följa sitt hjärta, med 
mod. Vikten av närvaro, i 
glädje som i sorg. Vikten 
av närhet till det egna 

och cirkeln däromkring. Men kanske 
främst av allt, att välja verkligheten som 
den ser ut just nu. Så att vi därigenom kan 
göra mer konstruktiva val, förankrade i 
det vi lever. Att vara i direkt kontakt med 
vår verklighet, istället för i våra tankar om 
den. 

När sorgen långsamt öppnar upp för 
andrum börjar jag fiska efter, dra i, 
sanningarna jag fått till mig.

Jag anmäler mig, bland annat, till en 
kurs. Dess lärare betonar vikten av att lära 
sig vara uppmärksam – medvetet, i nuet 
och utan att värdera eller döma. Vi lär oss 
olika tekniker för att underlätta medveten 
närvaro, varav en kallas ”andningsanka-
ret”. Genom att fokusera på andningen, 
landar vi automatiskt i nuet. Vi upptäcker 
att det är omöjligt att tänka och samtidigt 
vara medvetna om varje andetag. 
Andningen tar oss tillbaka till just det här 
ögonblicket, här och nu.

Jag upplever hur jag, genom att vara i 
mitt varande, får ett större inre lugn inför 
livet självt. Känslan liknar den jag bär efter 
en semesterresa. En inre stillhet.

Tommy, du var expert på detta. Trots alla 
dina svårigheter, all din smärta och 
ångest, trots din grava utvecklingsförse-
ning, var du en mästare i mindfulness. Du 
var smartare än de flesta jag mött.  Jag 
förstår också att vi som föräldrar hade 
mått bra av din kunskap, även om du 
lärde oss stora delar av den. 

Men tid fanns inte till kurser. Vi var, 
ironiskt nog, för stressade för att kunna 
söka kunskapen. Jag drömmer om en 
framtida sjukvård som erbjuder hembe-
sök där mindfulness lärs ut, habiliteringar 
som utbildar sina kuratorer i ämnet.

Vi mediterar, kropps-scannar och gör 
yoga. Halvvägs in i kursen bokar jag tid på 
vår vårdcentral för min envetna hosta. 
Diagnosen blir astma. När jag försöker 
lära mig att andas får jag andnöd. Jag 
förstår att sinnesnärvaro är så enkelt att 
det blir svårt. Jag fortsätter ödmjukt 
vidare i mitt nya lärande.

Vår inspirerande lärare Peter Buchar ber 
oss lyssna ”mer medvetet” till de vi 
samtalar med, att inte avbryta och att 
behålla ögonkontakten. Samtal blir med 
ens vackrare och mer givande. Jag 
funderar på om det finns ledtrådar här, 
ledrådar till varför jag trivs med att umgås 
med personer som har teckenspråket som 
sitt modersmål. Språket kräver konstant 
ögonkontakt, full uppmärksamhet och 
”kulturen” rymmer inte oartigheter som 
att avbryta. Människor som är döva får en 
att känna sig lyssnad på. Än en gång blir 
det tydligt hur utmaningar i livet bär på 
stor potentiell skönhet.

Tommy, du var en Ljusets krigare. Nu tar 
jag facklan från din hand, tar ett så djupt 
och medvetet andetag jag kan och 
fortsätter mot målet.

Linda Forshaw
Driver företaget TomTom – creating beauty
www.tomtomsweden.se

AstmAns 
AndningsAnKAre

Vi var för stressade för att kunna söka kunskapen. 
Jag drömmer om en framtida sjukvård där 
mindfulness lärs ut, skriver Linda Forshaw.

T
”Människor som är 
döva får en att känna 
sig lyssnad på. Än en 
gång blir det tydligt  
hur utmaningar i livet 
bär på stor potentiell  
skönhet.”

Linda Forshaws son Tommy avled 
den 1 mars 2009 till följd av blödningar  
i hjärnan efter en akut operation. Fler 
krönikor av Linda Forshaw kan läsas på 
foraldrakraft.se

Linda Forshaw
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”Som kund får jag själv bestämma och 
HSA fi nns som support när jag behöver”

Hos Hela Sveriges Assistans får du 
ett  skräddarsytt  upplägg
Med lokal arbetsledning och hög behovsanpassning erbjuder vi personlig 
assistans till människor med olika funktionsmöjligheter, i hela Sverige.

Som kund hos oss bestämmer du vilka som ska vara dina assistenter och 
vem som ska vara deras närmsta chef, arbetsledare. Det kan vara du eller en 
person du utser.

Eftersom arbetsledaren finns ute i ditt uppdrag 
blir beslutsvägarna korta. Det innebär att du får 
en personlig assistans som utgår ifrån hur du 
vill ha det. Ring oss gärna så berättar vi mer: 
08- 55 77 19 00

Hela Sveriges Assistans AB, Svärdvägen 19, 182 33 Danderyd. Tel: 08-55 77 19 00. Hemsida: www.hsaab.se

Kom och 
träff a oss i 

monter B03:49 på 
Leva & Fungera 

så bjuder vi 
på fi ka!

helasverigesassistans_hsa_clouds_fk1102.indd   4 2011-02-16   14.09FK_1102_s106-107_kronika_linda_v02.indd   107 2011-03-07   14.39



Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

Frösunda erbjuder personlig assistans som utgår från dig som person. Somliga 
kunder önskar att vi tar ett helhetsgrepp om den personliga assistansen, medan 
andra vill sköta den mer självständigt. Oavsett, vi är en trygg arbetsgivare för 
dina personliga assistenter. 

Som kund får du också stöd i den juridiska processen kring personlig 
assistans och tillgång till vår kundombudsman, fritidsaktiviteter och mycket 
annat. Allt för högsta möjliga livskvalitet.

Kontakta oss. Oavsett.
Telefon: 0770-933 410 • E-post: kundkontakt@frosunda.se • frosunda.se

PErsOnlig
assisTans sOm 
du vill ha dEn. 
OavsETT.
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