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Vi träffar Ludvig Strigeus

”Den uteblivna 
normaliteten blir 

en livslång sorg 
för många unga.”
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Utbildningarna sker inom ramen för daglig verksamhet.

Läs mer på www.misa.se eller ring 08-714 33 30 alternativt

maila en intresseanmälan till arc@misa.se

Sista anmälningsdag den 15 september 2011.

Misa – arbetar främst med daglig verksamhet och har unikt goda
resultat i att slussa personer med funktionshinder ut i arbetslivet.

IT-kurser
Databashantering
Kursen lär dig hur en databas är uppbyggd och hur den
administreras. Du lär dig använda SQL samt att förstå
skillnaderna mellan olika databgaser såsom My SQL,
MS SQL och Oracle. En fördjupning görs i någon av
dessa databaser.dessa databaser.

Programmering i C#
Under kursens gång kommer du lära dig hur man
programmerar i C# samt om dess olika användningsområden.

Kurs i ekonomi
Under kursen får du kunskaper
som innebär att du kan arbeta
som ekonomiassistent. Du
kommer bland annat att få
grundläggande kunskaper om
bokföring, löne- och faktura-bokföring, löne- och faktura-
hantering samt momshantering.
Du kommer även att få bekanta
dig med de vanligaste systemen
inom områdena.

Misa erbjuder unika kurser för dig med Aspergers syndrom. Du får 10 veckors teori och 10 veckors
praktik på ett företag. Kurserna är skräddarsydda för dig med Aspergers syndrom och vi på Misa
handleder dig under hela perioden. Målet är att öka dina möjligheter att få ett riktigt jobb.

’’Jag har tidigare gått ett antal kurser
men aldrig lyckats slutföra dem.
Upplägget på denna  kurs passade mej
utmärkt. Vi var få deltagare på kursen
och fick det stöd vi alla behövde. Med
Misas stöd att finna praktikplatser

under kursens gång, vågade jag tro
på en yrkesframtid. Detta är min första
anställning, utan de kunskaper jag  fått
på kursen hade jag inte klarat av att
göra mina arbetsuppgifter och aldrig
fått en anställning.’’

’’Tack vare databasutbildningen blev jag anställd på Eniro som systemutvecklare’’

Jessica, 28 år

Inom ramen för daglig verksamhet;
Arbetsinriktade utbildningar för dig med
Aspergers syndrom under hösten 2011
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08-505 920 00

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

Har ni valt  
rätt assistansanordnare?

Hos Särnmark Assistans får vi alltid ett bra 
bemötande, personalen är lättillgänglig och ger 
snabb respons på våra frågor och kommer med 
förslag på lösningar vid behov. Det är vi glada för!
 Vi trivs med den öppna insynen i assistans-
ekonomin och att vi som kund har tillgång
 till en bra utbildningsbas. Vi valde Särnmark 
för att det kändes som ett seriöst företag 
med en genuin värdegrund.
                                                pappa Jonas
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Här når du oss!
Redaktionen

Valter Bengtsson
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08-4100 5636, 0709-560852

Postadress
FaktaPress AB, Backebogatan 3

129 40 Hägersten
Telefon 08-4100 5636

Besöksadress
Maria Bangata 6, Södermalm

Stockholm

Prenumerationsärenden, projekt
och kundtjänst

Annette Wallenius
annette.wallenius@faktapress.se 
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Telefon 08-228203

Prenumeration inom Sverige
Ett år, 6 utgåvor, 363 kr inkl moms 
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världen (alla adresser utanför Sverige) 
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1 278 kronor (12 utgåvor).
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webbsida www.foraldrakraft.se

 
För beställning av annons kontakta 

Frida-Louise Vikman
tel 08-4100 5637

mobil 0709-560 780
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sidbredden 
210+3,5 = 213,5 mm 
bredd

ridbilden saknas

”Jag är mer än min 
dotters mamma, jag är 

människa också.”
”Den uteblivna 

normaliteten blir 
en livslång sorg 

för många unga.”
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I detta nummer:

FOTO OMSLAG: LINNEA BENGTSSON

21 böcker att känna igen sig i.  Anneli Khayati 
berättar om hur hon fi ck idén till de tre böckerna om Vilma 
och Loppan. Vi träffar även Sören Olsson som äntligen ger 
sin  Vincent en huvudroll. Dessutom: Två kapitel ur  Inger 
 Utholms nya bok Besvärliga fl ickor.

Anneli, 
Vilma och 
Loppan

62

Anneli Khayati. FOTO: ANNA PELLA
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Kan du rita var på kroppen det olika sitter?

Hur är du olik?

På vilket sätt är katterna olika?På vilket sätt är de lika?

Vi är alla lika, men också olika

På vilka sätt är de här barnen olika?

På vilka sätt är de lika?

Hallå där ....... Eva Cim von Greyers, aktuell med ”Det här är boken som handlar om dig”!
Vad handlar din bok om?Den här boken är ett sätt att hjälpa barn att prata om sig själv och sina svårigheter. Alla barn har en egen his-toria och rätt att berätta den. Här kan barnet få hjälp att göra sin egen berättelse, genom att rita eller skriva precis som hon eller han själv vill. Man kan ta några sidor i taget eller alla på en gång, antingen själv eller tillsammans med en vuxen.

Vem riktar den sig till?Från början var den tänkt till barn med språkstörning, då den bygger på teckningar som kommit till tillsam-mans med min egen son som har denna diagnos, men jag tror att den kan hjälpa många barn som har svårt att uttrycka sina tankar och känslor i ord.  
Varför behövs denna bok?Den ger föräldrar möjlighet att kommunicera med sitt barn, och den ger barnet en möjlighet att på sitt eget vis prata om det som är svårt. Jag gjorde boken till min son, men habiliteringen tyckte att den var så bra att den kunde hjälpa andra. Jag kontaktade tio förlag och fick napp direkt hos Nypon förlag som ger ut böcker om språkutveckling. 

Vad hoppas du att den ska bidra till?Jag hoppas att boken kan hjälpa så många barn och föräldrar som möjligt att förstå varandra, och på så vis komma varandra närmare. För barnet är det också skönt att få bekräftelse på att den vuxna vet, och att det svåra är något man kan hjälpas åt med. Jag upplever att min egen son har blivit mycket lugnare sen vi började prata om hans svårigheter.
Vem är du?
Jag är formgivare och illustratör, mamma till tre barn, bor i Stockholm och är extremt envis. Jag funderar just nu på att göra en uppföljare som riktar sig till syskon.Text: anna Pella

Böcker aTT känna igen sig iBilderböcker  
för barn

Pia Sandlin på 
Habiliteringen 
& Hälsa  
i Stockholm 
tipsar om 
bilderböcker 
för barn. 

ahlbom Jens,  
Jonatan på 
Måsberget, 
2008
En symbolisk saga om människor utan vingar som har publicerats på flera språk och hjälpt till att förändra attityden gentemot barn med funktionsnedsättningar i många länder.

kullberg Tove, 
Tove va-va, 
2007 
Toves mamma och 
pappa brukar kalla henne för Tove Va-va, 

eftersom hon nästan aldrig lyssnar och alltid säger: Va? Men det är stor skillnad på att lyssna dåligt och att höra dåligt! 

stark Ulf,  
Pojken,  
flickan och 
muren, 2011 
Syskonen Adham och Sulafa bor på fel sida av muren. Varje morgon hoppas de att den ska vara försvun-nen. En poetisk berättelse om Adhams uppfinningsrikedom och Sulafas dikter. 

Bergström, 
gunilla, stora 
boken om Bill 
& Bolla: han så 
klok och hon en stolla, 2007

Bill får en lillasyster. Bolla växer för var dag, men inte till 
förståndet. Hon blir på sitt eget vis och inte lik någon annan. Berättelsen handlar om Gunilla Bergströms egna barn Pål och Boel. 

Polleryd kicki, 
rut och randi,  
2006
Tvillingarna Rut och 
Randi går i första klass. Rut är alltid snabb och kommer ofta först. Randi är långsam och blir för det mesta sist. Tur att Fröken Fräken och Magnus Magister kan hjälpa till när vissa saker blir krångliga. 

rey Margret,  
Pricken, 1995
Det var en gång nio 
små kaniner. Åtta av 
dem såg ut som alla andra i familjen, men den nionde var alldeles olik! Tänk om morfar inte kunde tycka om honom? Men när Pricken ger sig ut i världen upptäcker han att det finns fler som är olika!

lidbeck Petter, 
en dag i 
prin sessan 
Victorias liv, 
2004

Victoria, familjens prinsessa, berättar om en helt vanlig dag i sitt liv. Dagen då hon letade rätt på sin mammas borttappa-de förstånd. En berättelse om en flicka med Downs syndrom.

Tourville 
amanda 
doering,  
My friend has 
autism, 2010Min vän Zack har en funktions-nedsättning som heter autism. Men det gör det samma. Vi pratar om flygplan, bygger modeller och gillar att vara tillsammans.

Moore-
Mallinos 
Jennifer,  
My Friend  
Has down synd rome, 2008

En berättelse om två barn som träffas på ett sommarläger och vänskapen som uppstår mellan dem. Ett av barnen har Downs syndrom. Båda 
upptäcker att alla är bra på något.

elder  Jennifer, 
autistic 
planet, 2007
”Autistic planet” är 
en magisk värld där alla tåg kommer i tid och där alla barn drömmer om att vinna schack-världsmästerskapet Kom med på en resa till denna alternativa verklighet där det är normalt att vara annorlunda.

Fler barn-  
och ungdomsböcker

 

gunilla linn 
Persson, 
Märtas saga, 
2008 
Finurligt och 

frimodigt utforskar Märta livet. I boken blir det många bus med vännerna katten Herr Persson och dockorna Bill och Elwin. Att förstå och bli förstådd är en resa för oss alla med olika förutsättningar. 

Mark Haddon, 
den besynner-
liga händel-
sen med 
hunden om natten, 2004 

Om en pojke med Aspergers syndrom. Han kan alla 
världens länder och deras huvudstäder utantill. Men han förstår sig inte på människor. 

Mia Molin  
och Magne 
Medhus, 
Martes bok, 
2009

Marte är en flicka på åtta år. Hon och hennes klasskompis Johanna och Martes äldre kusin Frida planerar en resa som de ska göra under 
sommarlovet. Marte – som har diagnosen autism - vill 
egentligen inte åka.

aksel selmer, 
Vår lilla syster, 
2000
Att älska en syster 
som mest ställer till besvär både för sig själv och andra, genomsyrar hela boken. En morgon när syskonen för första gången är ensamma hemma så kan de inte hitta Linda någonstans.

annette 
skåhlberg, 
Jag älskar dig 
så mitt hjärta 
brister, 2009Selma älskar Hugo. Hugo är det vackraste som Selma vet. De ska vara med varandra för alltid i hela livet. Men varför vill Selmas mamma och pappa att Selma slutar leka med Hugo? 

Per nilsson, 
inte som alla 
andra,  1999
Davids klasskompis 
Oskar är lite 

speciell. En dag berättar fröken att Oskar har nåt som heter Aspergers syndrom. David undrar om inte han också har något sånt där syndrom, eftersom han också känner sig annorlunda.

kathy 
Hoppman, 
Mysteriet med 
den blå 
flaskan – ett asper geräventyr, 2004Ben har det inte så lätt. Det är ofta struligt i skolan, och ibland hemma med en pappa som inte heller förstår. Det är tur att farmor och Andy finns! 

kathy 
Hoppman, 
Möss och 
utomjording-
ar: ett 

aspergeräventyr, 2005När vännerna Ben och Andy upptäcker att ett rymdskepp kraschlandat i trädgården, tror de först inte sina ögon.
Rymdvarel sen som kommer ut ur skeppet kallar de Zack. 

21
eva cim von 

greyerz
det här är 

boken som 
handlar om dig

Nypon förlag 2011
Boken kommer i 
augusti och kan 
köpas på nätet.

Eva Cim von Greyers.

”Jag 
gjorde 

boken till 
min son.”
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>> Nyheterna om 
 skolan, assistans, 
handikapppolitik, 
jobben och ekono-
min! 

Aktuellt just nu på 
foraldrakraft.se

Utspelet som kan ge 
en ny arbetsmarknad
Hjälpmedelsinstitutets chef Jan Grönlund fick 
positiva reaktioner på sitt förslag om att söka en 
överenskommelse mellan staten, arbetsgivarna 
och de fackliga organisationerna om fler jobb till 
personer med funktionsnedsättningar. /16

”Ingen papperstiger”
Läs kommentarerna till regeringens nya strategi 
för funktionshinderspolitiken. /10

Intervjun. 
Ludvig Strigeus
Datanörd och underbarn. Spotifys stjärnutveck-
lare Ludvig Strigeus har många beteckningar. 
Föräldrakraft har hälsat på honom på kontoret 
i Göteborg för ett samtal om det mesta, från 
datateknik till sin sjukdom SMA. /24

Självständig i skolan
Tema hjälpmedel. Vi träffar Erik, 
Kevin, Melvin, Andreas och Tim som klarar 
mycket själva tack vare hjälpmedel i skolan, på 
fritiden och på jobbet. Dessutom: En stor guide 
om rätten till hjälpmedel. /30

Ridlycka – för en del 
Idrott. Vi träffar Madelene och Petra i stallet 
där de förbereder en ridtur. Ridning har många 
läkande egenskaper, men landstingens syn på 
ridterapi går isär. Alltför dyrt, säger en del. En 
mycket god investering, säger andra. /80

”Vår dotter biter på allt”
Ågrenskas expert Åsa Mogren ger svar. /88

”

Läs Föräldrakraft 
på iPad eller din 

dator eller lyssna 
i mp3-spelaren!

Användarna 
är nöjda med 
sin service. 
Ett krav på 
en grundut-
bildning kan 
inte tolkas på 
annat sätt än 
att en assis-
tent måste 
ha kunska-
per som hon 
eller han inte 
kan få av 
den assis-
tansberät-
tigade eller 
den som 
företräder 
honom eller 
henne. 
Debatt /87

Cecilia Blanck
verksamhetschef
Föreningen JAG

Krönikor i detta nummer:

Susanna  
Lalanda Rydh 
om att plötsligt inte 
kunna vara med alla, 
på allt. /79

Sören 
Olsson

 Om att  
försvaga  

sitt barn. /8 

Besvärliga flickor:
Lisa var känslig och 
uppfattades som blyg. 
Men med de yngre  
barnen och med sina 
föräldrar var hon  
pratsam. /71
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en 5 juli 2011 samlades 15 av de viktigaste 
aktörerna för att diskutera arbetsmarknaden 
för personer med funktionsnedsättningar.

Arbetsmarknadsministern var där, 
liksom Socialdemokraternas talesperson. 
De viktigaste berörda myndigheterna 

deltog. Det gjorde även fackförbund och arbetsgivare. 
Därutöver fanns sex olika företag och organisationer på 
plats för att berätta om framgångsrika exempel.

Under nästan tre timmar i Almedalen i Visby utbyttes 
erfarenheter, idéer och utmaningar. ”Ett otroligt framsteg 
att diskussionen hålls här idag. Jag hoppas att vi samlas här 
igen om ett år”, var omdömet från en av debattörerna.

Många frågar sig varför Föräldrakraft anordnar ett stort 
seminarium om arbetsmarknad. Vi är ju trots allt bara en 
vanlig facktidning, ingen organisation.

Men det finns goda skäl. För det första måste alla få 
rättvisa möjligheter i arbetslivet. Alla kan 

jobba till 100 procent av sin arbetsför-
måga. Att ha ett jobb är avgörande för 
levnadsvillkoren. Arbete för alla är en 
hjärtefråga för oss som gör tidningen.

För det andra är det nu uppenbart 
att det krävs nya grepp och en 

helhetssyn, efter många år av 
försämringar på arbetsmarkna-
den. Om detta har vi skrivit i 
många artiklar, men genom 
seminariet fick frågan onekligen 
massor av extra skjuts. 

Det viktiga är vad som nu händer. 
Hur går det med de höga målen och 
utmaningarna? Följ utvecklingen i 
Föräldrakraft. +

Ledaren: Alla kan jobba 
till sin fulla förmåga

D

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

Ingrid Burman, 
ordförande, 
Handikapp-
förbunden HSO

Cecilia 
Kennerfalk, 
avdelnings -
chef LIF

Agnetha 
Mbuyamba, 
v ord förande
Lika Unika

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

)) TRE TIMMAR I ALMEDALEN
BLEV ETT OTROLIGT FRAMSTEG
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För de flesta är rörelse en 
självklarhet, men för några  
en omöjlighet utan rätt hjälp.

VI ÄR SKAPADE  
FÖR RÖRELSE!

Vi ger möjlighet 
till rörelse, frihet 
och självstän-
dighet till dem 
som behöver det 
bäst, när rörelse 
är livsviktigt!

Du träffar oss på Hjälpmedel 
Öresund 28-29/9 i monter B1

Du hittar mycket mer  
om våra produkter och 
oss på vår hemsida  
madeformovement.com
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Vårt projekt “Alla ska fram!” om tillgängligheten på restauranger i Göteborg och Varberg blev 
en succé. Vi fick in mängder av tips och många restauranger valde att förbättra tillgängligheten 
efter vårt påpekande. Tack alla ni som deltog och ni som gjorde förbättringar!

Nu fortsätter vi vår tillgänglighetskampanj. Denna gång tar vi en titt på butiker i Göteborg. Varje 
vecka från och med den 15 augusti och hela hösten publicerar vi namnet på fyra butiker med 
enkelt avhjälpta hinder på vår hemsida, www.gil.se. Läs mer där.

GIL är en ekonomisk förening som med ideella värden anordnar personlig assistans sedan 
1989. GIL har inget vinstintresse. 

Vill du veta mer om vad vi gör eller välja oss som assistansanordnare, besök vår hemsida.

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!

Stoppa eller shoppa?

Personlig assistans utan vinstintresse.
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m människan hade en 
aning om vilket ansvar 
det innebär att bli 
förälder, så skulle det 
sannolikt födas betydligt 
färre barn i vår värld.

Att vara förälder är ingen enkel 
uppgift. Ständigt upplever jag det som 
att jag lär mig nya saker om mig själv när 
jag ser mitt föräldraskap.

Bland annat det här med att jag, och 
många med mig försvagar våra barn 
genom att tro att de inte klarar av vissa 
saker. Vi vill barnen så väl att vi genom 
vårt agerande låter barnen bli allt mindre 
företagsamma. 

För en tid sedan hörde jag talas om en 
pojke som var sju år gammal och som 
fortfarande matades av sina föräldrar. 
För de trodde inte att pojken klarade av 
det själv. Detta hade gjort att han 
vägrade äta själv på skola och fritids. Han 
var inlärd att inte klara av det. Men 
personalen på skolan upptäckte att han 
både kunde och var duktig på att äta 
alldeles själv. Det var bara att han 
vägrade göra det, för han trodde att det 
var så man skulle göra. Det var 
helt enkelt föräldrarna som 
hade sett till att göra honom 
svagare än vad han i själva 
verket var. Kanske hade de 
fastnat i en idé om att barnet 
var ett offer, och att de 
behövde hjälpa honom mer än 
nödvändigt.

Och visst är det ofta så vi gör, högst 
omedvetet. För vi vill ju så väl!

Vi vill inte se våra barn misslyckas med 
det de ska ta sig för, så vi hjälper dem att 
klara av minsta småsak. Det är viktigt att 
komma ihåg att detta inte är något vi gör 
för att vilja försvaga våra barn. Det är för 
att vi älskar dem så mycket! Vi vill inte 
att de ska behöva utstå livets prövningar 
i onödan. Men blir de hjälpta av det? 
Eller är det så att vi genom vårt överbe-
skyddande beteende skapar mer hjälplö-
sa individer?

Jag minns en episod där jag själv blev 
uppmärksam på att jag inte trodde att 
min son klarade av vissa saker.

Det var i Grekland för ett antal år 
sedan. Familjen hade haft en skön stund 
vid stranden och skulle nu gå tillbaka till 
rummet på hotellet. Först fick jag bära 
sonen över sanden, eftersom han inte 
tyckte om att få sand på fötterna. 
Därefter skulle jag gå tillbaka till de 
andra och hämta barnvagn och övrig 
packning. Sonen sa att han skulle gå före 
till hotellrummet. Men jag sa att han 
absolut inte fick göra det, utan skulle stå 

kvar där och vänta på oss andra. När jag 
därefter kom tillbaka med packning och 
den övriga familjen så var sonen borta. 
Han var försvunnen. Ett intensivt 
letande inleddes och vår panik ökade för 
varje minut han var försvunnen. Han 
fanns ingenstans. Alla tankar på vad som 
kunde ha hänt honom var fruktansvärda 
och vi fick till slut inse att vi behövde åka 
till polisen och rapportera honom som 
försvunnen. Jag skulle bara snabbt lämna 
in vår strandutrustning på vårt rum på 
tredje våningen. När jag öppnade dörren 
till rummet så upptäckte jag att inne på 
sängen satt sonen glatt leende.

– Hej, jag har gjort kaffe, sa han.

Han hade med andra ord gjort som han 
sa att han skulle. Han gick från stranden 
till hotellet och hittade rätt rum på rätt 
våning och dessutom hade han lyckats få 
någon att öppna dörren åt honom. Väl 
inne på rummet hade han satt vatten på 
spisen för att brygga kaffe. Min första 
spontana reaktion var att jag blev arg. Jag 
hade svårt att hantera den rädsla jag 
kände när han var försvunnen. Rädslan 
släppte långsamt taget och då insåg jag 

att det är lätt att förvänta mig 
för lite av mina barn.

Jag hade satt taket för lågt i 
mina förväntningar om vad 
jag trodde han skulle klara av. 
Han klarade betydligt mycket 
mer än vad jag hade trott. 

Läxan av händelsen måste 
tillskrivas oss föräldrar. Det var vi som 
inte trodde att han klarade av detta. Han 
själv tvivlade inte på sin egen förmåga.

Våra barn klarar av mycket mer än vi 
anar.

Vi måste låta dem få försöka, och 
ibland misslyckas, för att de ska lära sig 
att göra på ett annat sätt.

Det är ju en del av att vara människa. 
Ibland blir det rätt och ibland blir det fel. 

Varje dag inträffar små händelser då 
jag upptäcker att jag vill hjälpa min son 
med saker som han egentligen klarar av 
på egen hand. 

Och min förståelse av detta är att det 
är jag som måste lära mig att ha mer 
tillit. Inte han.

Han är oftast på det klara med vad han 
klarar och inte klarar av. Ibland undrar 
jag om han låter mig få hjälpa honom, 
för min skull.

Han tycker kanske synd om mig om 
jag inte får hjälpa honom, och därmed 
känna mig betydelsefull.

Föräldraskap är en briljant skola för 
ökat medvetande hos oss själva. Det är 
något att vara tacksam för.

Sören Olsson

ATT FÖRSVARA SINA BARN

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

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

3 höjdpunkter i nästa nummer

1. Hur man fixar jobb får man läsa om 
i nästa nummer av Föräldrakraft, då vi 
har en stor guide till praktik, daglig 
verksamhet och arbete. Det händer 
mycket på arbetsmarknaden just nu. 
Vi hoppas kunna ge dig bästa guiden 
till de stöd och hjälpmedel som står 
till buds för dig på jakt efter jobb. 

2. I nummer 5 får du även läsa ett 
stort tema om sorg. Vi möter en pojke 
vars prognos är mycket osäker. Och vi 
försöker ge svar på de frågor man 
ställer sig, både som anhörig och 
professionell. 

3. Det tredje temat handlar om hur 
man skapar en positiv fritid med 
vänner och goda sociala relationer.

O

Har du den personliga 
assistans du har rätt till?

2314-Ass-Ann-Jurist-Foraldrar_1210x144.indd   12314-Ass-Ann-Jurist-Foraldrar_1210x144.indd   12314-Ass-Ann-Jurist-Foraldrar_1210x144.indd   1

Teman på gångSören Olsson

Missa inte Assistansguiden 
på foraldrakraft.se

Han var 
inlärd att inte 
klara av det

”
Almedalen 2011:
Oavsett vad statistiken 
visar kommer de myn-
digheter, partier och 
organisationer som 
deltog i diskussionen 
i Visby att lägga in en 
extra växel för att
vända den negativa 
utvecklingen. Se sid 16
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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 fler 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. Tryggt och personligt
är ledorden. 

Kontakta oss på 020-30 31 00 eller
info@assistansia.se för att boka ett möte.

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

Vi erbjuder chans att utvecklas utöver det vanliga
Alla våra tränare har 4-årig högskoleutbildning 

på neurologiska funktionshinder 
Välkommen att växa hos oss

Personlig Assistans: med konduktiv pedagogik i vardagen

Träning: 2 - 4 veckor anpassat för att varje individ ska ta nya steg

Skola: kroppslig och mental utveckling i samverkan

 Move & Walk står under Socialstyrelsens och Skolverkets tillsyn och har 
behandlingsavtal med många landsting

GÖR LIVET MÖJLIGT
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
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Gå på föreläsning i soffan!

www.skl.se/psynk

Modellområdesprojektets 
filmbibliotek 
– öppet när du vill

... klicka på TV:n

Modellområden psykisk hälsa, barn och unga är ett synkroniseringsarbete inom Sveriges Kommuner och Landsting

SKL fk 1103 180x66.indd   4 2011-04-27   16.25

trategin för åren 2011-
2016 går ut på att ställa 
upp mål som följs upp 
varje år. Samtidigt ska 
tillsynen förbättras på 
många områden.

Därmed hoppas regeringen att till-
gängligheten ska öka snabbare än med 
den gamla handlingsplanen som hade full 
delaktighet som ett övergripande mål.

Utvecklingen ska redovisas varje år i 
regeringens budgetproposition. Myndig-
heter na ska rapportera till regeringen 
varje år. Handisam kommer att göra en 
samlad rapport.

– Det är ett stort steg framåt, säger 
Carl Älfvåg, generaldirektör för Handi-
sam. Tidigare hade alla olika uppfatt-
ningar om vad målen var. Nu kommer vi 
att kunna mäta framstegen.

Sanktioner inte med
Förslaget till ny diskrimineringslag är in-
te med i strategin. Några förslag om 
sank tioner mot brister i tillgänglighet 
finns alltså inte.

Barn- och äldreminister Maria Lars-
son, som har samordningsansvaret för 
strategin, förklarar detta med att diskri-
mineringslagen behandlas separat.

– Det är en lagstiftning som ligger hos 
Erik Ullenhag och som han arbetar med 
just nu, säger Maria Larsson.

Bland målen i den nya strategin finns 
många försiktiga formuleringar som att 
”tillgängligheten i skolan ska öka”, utan att 
det anges mer konkret vad som ska göras.

– Myndigheterna har själva formulerat 
målen men vi har möjlighet att revidera 
dem om vi tycker att takten är för lång-
sam. Den möjligheten kommer att finnas 
under hela perioden, säger Maria 
Larsson.

Varför står det inte att ”skolan SKA 
vara tillgänglig”?

– Myndigheterna har tagit fram sina 
egna mål utifrån förutsättningen att det 
måste vara realistiskt. Den årliga uppfölj-
ningen gör att det går att driva på arbetet. 
Jag har stora förhoppningar om att det le-
der till aktivt arbete, säger Maria Larsson.

Lägre ambition
Det kan tolkas som en lägre ambition, 
jämfört med den tidigare handlingspla-
nen och målet att Sverige skulle vara till-
gängligt 2010.

– Man sa att Sverige skulle vara till-
gängligt, men man sa aldrig hur och man 
följde aldrig upp. Det är det som är hem-
ligheten. Att få till stånd ett aktivt arbete 
genom att hela tiden ha pressen – vad har 
ni gjort senste året och vad gör ni nästa 
år, säger Maria Larsson.

– Detta får inte bli en papperstiger. 
Man kan givetvis inte återkomma år efter 

år utan att redovisa några positiva resul-
tat. Uppföljningen är det absolut mest 
kraftfulla instrumentet för att få aktiv 
handling.

På arbetsmarknadsområdet presente-
rades flera satsningar till glädje för ar-
betssökande som har funktionsnedsätt-
ningar.

Regeringens femårsplan

”Det här får inte bli en   papperstiger”
Konkreta mål som 
ska följas upp
Regeringens strategi för 
funktionshinderspolitiken åren 
2011 till 2016 omfattar nio 
områden:

n Arbetsmarknadspolitiken
n Socialpolitiken
n Utbildningspolitiken
n Transportpolitiken
n IT-politiken
n Ökad fysisk tillgänglighet
n Rättsväsendet
n Folkhälsopolitiken
n Kultur, medier och idrott

Syftet är att ta ett helhetsgrepp 
som inkluderar många aktörer på 
olika nivåer. Det nationella målet 
är en samhällsgemenskap med 
mångfald som grund.

Läs mer om strategin på  
www.regeringen.se

Förbättringar på arbetsmarknaden står i fokus för regeringens  
strategi för funktionshinderpolitiken de närmaste fem åren. Men  
strategin har redan mött stark kritik. Konkreta åtgärder för jobb
politiken och sanktioner mot bristande tillgänglighet saknas.

S
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Nyheter

Elektrodress

Inerventionsmetoden
- en unik behandling mot 

spasticitet och muskelstelhet

Vi kan utan biverkningar se 
förbättrad rörlighet, avslappning 

och minskad spasticitet för 
Cerebral Pares, Parkinsons 

sjukdom, ALS, spasticitet efter 
stroke, förvärvade hjärnskador 

och MS. För andra nervsjukdo-
mar erbjuder vi terapitest.

Inerventions AB erbjuder terapi-
starter och assistansutbild-

ningar i Inerventionsmetoden

Intresserad?

 info@inerventions.se
Telefon 08 - 410 277 01
www.inerventions.se

Både näringslivet och handikapprörel-
sen kritiserar regeringens nya strategi 
för funktionshinderspolitiken. 

Enligt DHR:s egen tidning Svensk Han
di kapptidskrift anser Maria Johans son 
att strategin är “ett tydligt tecken på av
saknad av politisk vilja och tydliga ställ
ningstaganden”.

– Jag hade förväntat mig kraftfulla 
markeringar och ställningstaganden, ty
värr känns det mesta som gammal skåp
mat och det värsta är att det saknas mät
barhet och tydliga mål, säger Maria 
Johansson till tidningen.

Uppföljning välkomnas
Initiativet att ha en årlig uppföljning av 
myndigheternas arbete får beröm av 
Maria Johansson. Men en sådan revision 
räcker inte, enligt henne.

– Hur kan man som regering så lätt
vindigt skylla ifrån sig på och hänvisa till 
myndigheternas ansvar och vilja när det 
gäller att sätta mål? Det är inte myndig
heterna som är folkvalda! Vad vill reger

ingen? säger Maria Johansson till Svensk 
Handikapptidskrift.

Handikappförbundens ordförande 
Ingrid Burman säger att ”det är häpnads
väckande” att strategin inte har ett enda 
ord om otillgänglighet som diskrimine
ringsgrund.

Saknar konkreta förslag
– Strategidokumentet innehåller mycket 
form, men saknar konkreta förslag och 
mätbara målsättningar. Ett mål är exem
pelvis att sysselsättningsgraden för perso
ner med funktionsnedsättning och ned
satt arbetsförmåga ska öka. Men inga mät
bara siffror nämns, skriver Ingrid Burman.

Regeringens handikappolitik saknar 
jobbprofil, skriver Li Jansson, Svenskt 
Nä ringsliv i en kommentar.

– Strategin räcker bara halva vägen. Det 
kan vara lätt att förblindas av den för när
varande goda sysselsättningstillväxten i 
svensk ekonomi. Men uppgången är en 
återhämtning efter krisen, och de jobben 
går huvudsakligen till personer med stark 
förankring på arbetsmarknaden. +

– Detta får inte bli en pappers -
tiger. Man kan givetvis inte

 återkomma år efter år 
utan att redovisa några 

positiva resultat, sa Maria 
Larsson när hon presenterade 

strategin tillsammans 
med Hillevi 
Engström.

Kritiska till regeringens strategi. Maria Johansson, DHR, Ingrid Burman, 
Handikappförbunden, och Li Jansson, Svenskt näringsliv är alla missnöjda 
med regeringens nya strategi för funktionshindersspolitiken.

Regeringens femårsplan

”Det här får inte bli en   papperstiger”

”Inte ett ord om diskriminering”
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Vi gör det möjligt!
Möt oss i Samspel - ett projekt för musikaliska möten. 

                                                                                                            www.projektsamspel.se

www.furuboda.se

Försäkringskassan bör ta hela ansvaret 
för personlig assistans. Det har SKL, 
Sveriges Kommuner och Landsting, och 
Försäkringskassan nu enats om.

Ansvaret för assistans delas 
idag mellan kommunerna 
och Försäkringskassan. 
Om behovet är mindre 
än 20 timmar per 
vecka hanteras det av 
kommunen. Om be
hovet är större fattas 
besluten av Försäk
rings  kas san. Nu har 
Försäk rings  kas san och 
SKL föreslagit att För
säk  rings kas san ska ta 
över. I en skrivelse till re
geringen föreslår man att en 
utredare tillsätts för att göra klart 
för en sådan förändring.

Brister kända länge
– Bristerna i dagens system har varit kän
da länge och nu tycker vi att det är dags 

för regeringen att rätta till problemet. Det 
vinner både de som behöver assistans och 
skattebetalarna på, säger Anders Kna pe, 

ordförande för Sveriges Kom
muner och Landsting.

Enhetlig styrning
Genom förslaget 
hoppas man kunna 
få en mer enhetlig 
styrning av assis
tansen. Kost na der
na för administra
tionen väntas min
ska. Men man anser 

även att rättssäker
heten blir bättre.

Lag till sin rätt
–  Med Försäkringskassan 

som ensam huvudman för personlig 
assistans kan rättighetslagstiftningen 
komma till sin fulla rätt, säger Stig 
Orust  fjord, För säkringskassans överdi
rektör. +

assistansfusk

Misstanke om brott

Dottern kan få 
miljonskuld
En nioårig flicka hotas av en skuld på 
en halv miljon kronor på grund av att 
hennes pappa har fuskat med assis
tansersättning, rapporterar Ekot.

Flickan har beviljats personlig assis
tans på grund av sin funktionsnedsätt
ning. Båda föräldrarna har varit hen
nes assistenter och fått betalt för det.

I sitt hemland
Pappan har dock vistats i sitt hem
land under långa perioder samtidigt 
som han fått betalt som assistent, 
medan mamman har skött all assis
tans på egen hand.

Nu riskerar barnet att bli den som 
blir ansvarig för återbetalning.

Enligt polisen behöver flickan inte 
mer än en assistent och det är därför 
hon blir återbetalningsskyldig.

– Om pappan kan vara utomlands 
och hans hustru klarar av att sköta 
barnet behöver ju barnet bara en as
sistent, säger polisen till Ekot. +

Tungviktare överens

Försäkringskassan  
kan ta över all assistans

försäkrings kassan 
beredd ta på sig 

mer jobb.
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Vi utmanar i
assistansbranschen!

Vill du också ha en smartare lösning på din 
assistans? Kontakta oss!

Solweig Gejler & Jeff Carling
grundarna av Smart Assistans

www.smartassistans.se

ntalet ansökningar om 
tillstånd för att bedriva 
personlig assistans har 
blivit betydligt fler än 
Socialstyrelsen räknat 
med.

Cirka 1 150 ansökningar hade inkom-
mit i juni, vilket kan jämföras med en ti-
digare bedömning om att det handlade 
om cirka 800 verksamheter.

En stor del av branschens aktörer pro-
testerar mot att Socialstyrelsen kräver att 
tillstånd ska sökas för verksamhet i varje 
län där en viss anordnare har verksam-
het. Det räcker inte med att söka för hela 
verksamheten var den än bedrivs.

– Socialstyrelsens krav saknar rättslig 
grund, skriver en rad branschorganisa-
tionern i ett gemensamt uttalande som 
stöds av KFO, Föreningen JAG, PARO, 
Vårdföretagarna, Assistansanordnarna, 
KFS och STIL.

Enorm begränsning
– Om anordnarna måste söka för varje 
län innebär det en enorm begränsning 
för individen och stora problem för fö-
retagen. Om man har ansökt för ett visst 
län och sedan får ta emot brukare från 
ett annat län kan man i princip inte göra 
det. Om en brukare vill flytta med kort 
varsel kan han eller hon bli tvungen att 
byta anordare, säger Hanna Kauppi, vd 
för Särnmark Assistans AB och repre-
sentant för Assistansanordnarna och 
KFS.

Enligt Kristina Söderborg, ansvarig 
för handläggningen av assistanstillstån-
den, kommer Socialstyrelsen att besvara 
skrivelsen, men kan inte säga något om 
när så sker.

– Jag har ingen kommentar till skrivel-
sen, mer än att Socialstyrelsen gjort be-
dömningen att man ska söka för varje län.

Vad baseras bedömningen på?
– I LSS-kommitténs utredning finns 

synpunkter på hur man ska bedriva 
verksamhet. Men just nu vill jag inte 
svara på fler frågor om detta eftersom vi 
måste processa detta inom myndigheten 
först, säger Kristina Söderborg.

Ett oväntat problem för Socialstyrelsen 
har varit att hundratals ansökningshand-
lingar har begärts ut, i många fall troligen 

av konkurrenter inom assistansbran-
schen.

– Under perioder har vi haft en utreda-
re som nästan arbetat heltid med att se-
kretessgranska handlingar som begärts ut. 
Begäran om att ta del av handlingar måste 
hanteras skyndsamt och går före allt an-
nat, berättar Kristina Söderborg. +

Nya regler för assistans

Tillståndsplikt 
skapar ny oro
Problem har hopat sig hos Socialstyrelsen sedan nya regler 
om tillståndsplikt för personlig assistans införts.
1. Socialstyrelsen och assistansbranschen är oense om 
vilka regler som ska gälla. 2. Hundratals handlingar som kan 
innehålla rena affärshemligheter har begärts ut. 3. Antalet 
ansökningar blev dessutom långt fler än väntat, och de flesta 
måste nu kompletteras.

Fler ärenden än väntat har landat hos 
Socialstyrelsen. Foto: Istock

A
Sekretess 
ifrågasatt
Socialstyrelsen 
har nu bett 
Social depar
tementet se över 
lagstiftningen för 
att se om man kan 
göra något åt 
problemet, som 
innebär risk för att 
affärshemligheter 
avslöjas.

– När det gäller 
offfentlig upp
handling är det 
bara det vinnande 
förslaget som 
man kan ta del av, 
men i det här fallet 
betraktas alla 
ansökningar som 
offentlig handling 
och det är svårt 
att få något 
sekretessbelagt, 
säger Kristina 
Söderborg på 
Socialstyrelsen. +
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15-16 oktober
Utan oss – inget RBU!

Konferens för ungdomar och unga vuxna 
med egen funktionsnedsättning, Ädelfors.

18-19 november
Med syskonen i fokus

Att ha syskon med funktionsnedsättning, 
Quality Hotel Nacka, Stockholm.

Information, program och anmälan på
www.rbu.se

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.

•
•
•

avid Lega fortsätter upp-
åt i den politiska världen. 
Han valdes nyligen in i 
partistyrelsen för Krist-
demok raterna.

– Det ska bli roligt att 
få möjlighet att påverka ännu mer, säger 
David Lega till Föräldrakraft.

Varför blev just du nominerad?
– Jag tror att valberedningen har letat 

efter människor med nya perspektiv och 
jag har erfarenhet både som företagare, 
idrottare och handikappad, säger han.

David Lega gav sig på allvar in i politi-
ken i den senaste valrörelsen. Efter valet 

utsågs han till kommunalråd i Göteborg, 
där han varit aktiv med mängder av nya 
förslag de senaste månaderna.

– För mig har lagarbetet alltid varit 
hörnpelaren i de framgångsrika projek-
ten. Jag är helt övertygad om att det är 
vägen till framgång även för Krist-
demokraterna.

Som politiker har småföretagande och 
föräldrastöd varit hjärtefrågor för David 
Lega.

– Mina kopplingar till idrott och funk-
tionshinder är delar av min identitet, vil-
ket gör att jag aldrig kan eller vill släppa 
de frågorna. +

Nytt föräldrastöd 
kan dröja flera år

Nya stöd till föräldrar som har barn 
med funktionsnedsättningar är en 
av de insatser som regeringen lyfter 
fram i strategin för funktionshin-
derspolitiken.

Men det kan ta flera år innan de 
nya stöden blir verklighet.

Många föräldrar och handikapp-
organisationer är missnöjda med att 
föräldrastöd fortfarande dröjer. 

Men regeringens nya funktions-
hindersstrategi ger inga förhopp-
ningar om snabba förbättringar.

– Vi måste börja från grunden och 
att ta fram metoder som fungerar 
och som har evidensstöd, säger 
Maria Larsson, barn- och äldremini-
ster, till Föräldrakraft.

Hon hänvisar till två utvecklings-
projekt som nu pågår i Göteborg och 
Jönköping. Men dessa blir inte klara 
förrän våren 2014.

– Det finns massor av ”trial and er-
ror” på området men det finns inga 
metoder med evidens. Självklart ska 
organisationernas kunskaper tas till 
vara, säger Maria Larsson. +

POLITISK KARRIÄR
UTVALD AV DE EGNA

Lega fortsätter uppåt inom politiken

D

David Lega lycka-
des inte ta sig in i 
Riksdagen i senaste 
valet, men blev 
istället kommunal-
råd i Göteborg. 
Nu dyker han 
dessutom upp i 
Kristdemokra ternas 
partistyrelse.
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Assistans på dina villkor
för ökad livskvalite

Verksamhetsansvarig Tord Bylander Brukarstödjare Isabel Steneros

TEBY Assistans är medlem i KFO
och har kollektivavtal med SKAF.

Godkänd IfA-verksamhet.

Assistans Bronsgatan 14 • 253 61 Helsingborg • Tel/Fax 042-29 84 00 • Mobiltel 073-244 23 71 • E-mail:teby@teby.se

TEBY assistans är ett privat bolag och startade sin verksamhet, som assistansbolag, januari 1998, 
sedan hustrun blivit skadad 1996.

För våra kunder har vi hand om arbetsgivaransvaret, med allt det innebär.

Vi skapar och bistår med kompetens vid ansökan, överklagan,
byte av administratör, personalfrågor, rådgivning och stöd.

Varje medlem bestämmer och har kontroll över sin egen assistanssituation
och egen och assistenternas utbildning. De väljer sina egna assistenter.

Bronsgatan 14 • 253 61 Helsingborg • Tel/Fax 042-29 84 00
Mobiltel 073-244 23 71 • E-mail:teby@teby.se

Assistans på dina villkor
för ökad livskvalite

Verksamhetsansvarig Tord Bylander Brukarstödjare Isabel Steneros

TEBY Assistans är medlem i KFO
och har kollektivavtal med SKAF.

Godkänd IfA-verksamhet.

Assistans Bronsgatan 14 • 253 61 Helsingborg • Tel/Fax 042-29 84 00 • Mobiltel 073-244 23 71 • E-mail:teby@teby.se

TEBY assistans är ett privat bolag och startade sin verksamhet, som assistansbolag, januari 1998, 
sedan hustrun blivit skadad 1996.

För våra kunder har vi hand om arbetsgivaransvaret, med allt det innebär.

Vi skapar och bistår med kompetens vid ansökan, överklagan,
byte av administratör, personalfrågor, rådgivning och stöd.

Varje medlem bestämmer och har kontroll över sin egen assistanssituation
och egen och assistenternas utbildning. De väljer sina egna assistenter.

Teby Assistans är ett privat 
bolag som startade sin 
verksamhet 1998. För våra 
kunder har vi hand om arbets-
givaransvaret med allt vad det 
innebär. 

Vi skapar och bistår med 
kompetens vid ansökan, 
överklagan, personalfrågor, 
rådgivning och stöd.

Varje medlem har kontroll 
över sin egen assistanssitua-
tion och egen och assistenter-
nas utbildning. De väljer sina 
egna assistenter. 

Assistans på dina villkor
för ökad livskvalite

Verksamhetsansvarig Tord Bylander Brukarstödjare Isabel Steneros

TEBY Assistans är medlem i KFO
och har kollektivavtal med SKAF.

Godkänd IfA-verksamhet.

Assistans Bronsgatan 14 • 253 61 Helsingborg • Tel/Fax 042-29 84 00 • Mobiltel 073-244 23 71 • E-mail:teby@teby.se

TEBY assistans är ett privat bolag och startade sin verksamhet, som assistansbolag, januari 1998, 
sedan hustrun blivit skadad 1996.

För våra kunder har vi hand om arbetsgivaransvaret, med allt det innebär.

Vi skapar och bistår med kompetens vid ansökan, överklagan,
byte av administratör, personalfrågor, rådgivning och stöd.

Varje medlem bestämmer och har kontroll över sin egen assistanssituation
och egen och assistenternas utbildning. De väljer sina egna assistenter.

Tord Bylander, 
verksamhets-
ansvarig

Malin Hallberg, 
brukar stödjare

Assistans på dina villkor
för ökad livskvalite

Verksamhetsansvarig Tord Bylander Brukarstödjare Isabel Steneros

TEBY Assistans är medlem i KFO
och har kollektivavtal med SKAF.

Godkänd IfA-verksamhet.

Assistans Bronsgatan 14 • 253 61 Helsingborg • Tel/Fax 042-29 84 00 • Mobiltel 073-244 23 71 • E-mail:teby@teby.se

TEBY assistans är ett privat bolag och startade sin verksamhet, som assistansbolag, januari 1998, 
sedan hustrun blivit skadad 1996.

För våra kunder har vi hand om arbetsgivaransvaret, med allt det innebär.

Vi skapar och bistår med kompetens vid ansökan, överklagan,
byte av administratör, personalfrågor, rådgivning och stöd.

Varje medlem bestämmer och har kontroll över sin egen assistanssituation
och egen och assistenternas utbildning. De väljer sina egna assistenter.
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Vi tar emot barn 
med särskilda behov. 
Individanpassad 
helhetsplan utifrån 
den antroposofi ska 
människosynen.
Elevhem 3-18 år.
Korttidshem 3-13 år.
Förskola/särskola 1-13 år.
Vi fi nns i Järna i Sörmland.

Telefon: 08-551 700 34
Mejl: info@morapark.se
www.morapark.se

Välkommen till

mora park fk 1103.indd   4 2011-04-19   10.05

Professor om 
feberkramper
Är feberkramper hos små 
barn en varningssignal om 
funktionsnedsättning? Den 
frågan ska professor 
Christopher Gillberg 
försöka besvara med en 
studie som drar igång nu.

Feberkramper hos små 
barn betraktas ofta som en 
bagatell

– Det kan vara dags att ta 
kramperna på lite mer 
allvar, säger Christopher 
Gillberg till tidningen GP. +

”Lyckat stöd” 
kan skrotas
Är det mest framgångsrika 
stödet på väg att skrotas?

Två stora organisationer 
hävdar att så är fallet. De 
protesterar mot nedskärning 
av verksamhet med person
liga ombud.

Nedskärningar görs 
samtidigt som köerna till 
personliga ombud är längre 
än någonsin, skriver Schizo
freni förbundet och RSMH, 
Riksförbundet för Social och 
Mental Hälsa, i ett gemen
samt uttalande. +

Folksam tänker nytt

Regler för  
barnförsäkringar 
kan ändras

Folksam kan göra en helomvändning när 
det gäller reglerna för barnförsäkringar.

– Vi kommer att göra en total översyn 
av Folksams barnförsäkringar med målet 
att rätta till de brister som finns, säger 
Daniel Eriksson, produktdirektör på 
Folksam.

Folksam har fått hård kritik för att 
man nekat en femårig flicka en barnför
säkring. I det aktuella fallet motiverades 
avslaget med att barnet var överviktigt.

Nekats försäkringar
I andra sammanhang har många andra 
barn nekats försäkringar hos olika för
säkringsbolag på grund av sjukdomar 
och funktionsnedsättningar.

Folksam lovar idag att göra en total 
översyn av reglerna för barnförsäkringar. 
Översynen ska presenteras i augusti.

– Vi ser allvarligt på den kritik som 
riktats mot oss och att regelverket i vår 
barnförsäkring ifrågasätts av våra kunder 
och andra, säger Daniel Eriksson. +

Vellinge kommun måste betala skade
stånd till två bröder som pla cerades i 
särskola på felaktiga grunder. Det har 
Malmö tingsrätt slagit fast i en dom som 
är den första i sitt slag.

Domen kan få bety
delse för hundratals an
dra elever runt om i lan
det som placerats i sär
skola utan korrekta ut
redningar.

– Det här visar att det 
finns en möjlighet att få 
skadestånd om andra 
kommuner agerat på liknande sätt, sä
ger Lennart Johansson, chefsrådman 
vid Malmö tingsrätt, till Svenska Dag
bladet.

Enligt domen i Malmö tingsrätt ha
de Vellinge kommun inga rutiner för 
särskoleplaceringar. Kommunen hade 

inte tagit reda på vilka regler som gäller. 
Frågan diskuterades inte heller tillräck
ligt med föräldrarna, anser tingsrätten.

För att placeras i särskola krävs att 
eleven har en utveck
lingsstörning, men 
de båda bröderna 
som stämde Vellinge 
kommun hade bara 
haft läs och skriv
svårigheter.

Enligt domen kan 
det ”inte uteslutas” 
att Vellinge kommun 

haft ekonomiska motiv till särskolepla
cering.

Nu blir kommunen dock skyldig att 
betala skadestånd till bröderna. Stor
leken på skadeståndet återstår att fast
ställa. Bröderna måste starta en ny 
process om det, enligt TT. +

Skadestånd för felaktig 
särskoleplacering
Domen kan få betydelse för hundratals elever.

2
bröder är 
direkt berörda 
av domen, 
som kan få 
betydelse för 
hundratals 
elever.
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De utlovar en 

ny
arbetsmarknad
– men räcker de nya tagen?

Toppmöte i 
Almedalen. 
För äldra 
krafts se
minarium 
om jobb 
präglades  
av viljan att 
skapa en 
ny arbets
marknad.

1

2
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4
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et blev ingen pajkastning 
utan många var självkri
tiska och lovade nya tag. 
Det blev mycket erfaren
hetsutbyte och lärorikt 
diskuterande. Under se

minariet ”Vägen till arbete” togs flera nya 
steg mot en ny arbetsmarknad.

Ett av förslagen kom från Jan Grön
lund, direktör för Hjälpmedels institutet: 
Tillsätt en förhandlare som ser till att ar
betsmarknadens parter och regeringen 
enas om hur man gemensamt tar ansvar 
för att anställa många fler personer med 
funktionsnedsättningar.

Förslaget fick positiva reaktioner. Ar

bets marknadsministern Hillevi Eng
ström lyssnade uppmärksamt.

– Vi har diskussioner med arbetsmark
nadens parter på tjänstemannanivå och 
detta är en intressant fråga att lyfta när vi 
träffas i höst. Det måste finnas en vilja 
från alla inblandade och det finns det nu, 
sa Hillevi Engström.

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

Början på en tradition? Flera av talarna och debattörerna på seminariet ”Vägen till arbete” i 
Almedalen uttryckte en önskan om att återses i Almedalen nästa år för en uppföljning. På bilden ser du: 1. Stefan Jansson, 
Frösunda, 2. Mikael Klein, Handikappförbunden, 3. Wanja Lundby-Wedin, LO, 4. Samuel Löfgren, Furuboda, 5. Ylva 
Johansson, Socialdemokraterna, 6. Stefan Lahti, Misa, 7. Anders Tegnell, Socialstyrelsen, 8. Jan Grönlund, 
Hjälpmedelsinstitutet, 9. Emma Lyrdal, Bräcke diakoni, 10. Henrietta Stein, Arbetsförmedlingen, 11. Stig Orustfjord, 
Försäkringskassan, 12. Hanna Kollberg, Bräcke diakoni, 13. Hillevi Engström, arbetsmarknadsmi-
nister, 14. Göran Fredriksson, Frösunda, och 15. Ingela Gardner 
Sundström, SKL. Talade på seminariet gjorde även: Li Jansson, 
Svenskt Näringsliv, Elisabeth Sandlund, moderator, Pär Larshans, 
Max Hamburger restauranger, Carin Götblad, länspolismästare 
och Peter Molin, länsstyrelsen. Foto: Linnea Bengtsson
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Hillevi Engström berättade även att 
hon har tittat på de ”inkluderingsavtal” 
som används i Norge, en lösning som 
hon tror att även den svenska arbets
marknaden kan dra nytta av.

Olika initiativ
Ministern presenterade de olika initiativ 
regeringen tar för att öka sysselsättning
en, men betonade också att det var viktigt 
att ”ha stora ögon och liten mun” för att 
ta vara på kunskapen hos personer som 
har egna erfarenheter.

– Det har inspirerat mig att göra för
bättringar i anställningsstöd och påver
ka näringslivets företrädare. Jag har träf
fat Svenskt Näringslivs styrelse, Teknik
företagen och mindre arbetsgivare och 
mötts av intresse. Alla vill göra mer om 
de har de rätta verktygen. Det är nu 
jobb chan serna finns och det gäller att 
bryta ned fördomar och unkna värde
ringar.

Ylva Johansson, Socialdemokraternas 
talesperson i arbetsmarknadsfrågor, kom 
med ett par av de mest radikala förslagen.

– Slå samman Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen när det gäller perso
ner som har komplexa behov för att 
komma in på arbetsmarknaden. Idag fal
ler människor mellan stolarna, sa hon.

Socialdemokraterna vill att det blir ”en 
påse pengar” som följer den enskilda per
sonen och används där den gör mest nytta. 

– Idag avsätts resurser till åtgärder 
men av någon anledning kommer man 
aldrig åt pengarna när de behövs. De är 
alltid någon annanstans, på en annan åt
gärd än där de egentligen behövs. Ge en 

påse pengar som kan anpassas för rehabi
litering, hjälpmedel, utbildning eller vad 
man nu behöver, sa Ylva Johansson.

– Se till att man som individ kan vara 
med och styra så att pengarna används 
till det som man själv vet behövs. Idag 
träffar inte pengarna de personer de är 
avsedda för, och det är ett väldigt slöseri.

Hennes tredje uppmaning till regering
en var att ”tillsammans med Handikapp
förbunden vända trenden” med sjunkande 
sysselsättningsgrad för personer med 
funktionsnedsättningar.

Hon pekade på de framgångar som 
uppnåtts i de goda exempel som presen
terats under seminariet.

– Vi har sett vad som händer när man 
har en eldsjäl som bestämmer sig. Vi 
måste se många fler sådana exempel, sa 
Ylva Johansson.

Förslaget fick stöd
Socialdemokraternas förslag om en påse 
pengar fick stöd av Svenskt Näringslivs 
representant Li Jansson.

– Jag förstår inte hur man orkar hålla 
reda på alla olika insatser man kan ha 
som funktionshindrad. Förslaget om en 
påse pengar kan vara ett smart sätt att få 
ihop stöden så att de blir smidiga att an
vända, både för individen och arbetsgiva
ren.

Li Jansson kritiserade att man ofta kan 
få vänta länge på att få rätt hjälpmedel. 

– Jag träffade nyligen en kvinna som 
fått vänta sex månader på att få rätt ar
betshjälpmedel. Det är absurt. Vi borde 
kunna använda de resurser som finns på 
ett smartare sätt, sa Li Jansson.

Hennes viktigaste förslag var dock att 
satsa på ökat företagande.

– Svensk företagsamhet är väldigt låg 
jämfört med andra länder. Ju fler företag 
vi får fram desto fler jobb kan det bli, sa 
Li Jansson och hänvisade till undersök
ningar som visar att små och medelstora 
företag är bäst på att anställa personer 
med funktionsnedsättningar. 

– Det handlar om en arbetskraftsre
surs som är ofantlig. Minst 200 000 per
soner med arbetsförmåga står utanför 
arbetsmarknaden.

Separat grupp
Wanja LundbyWedin varnade för att se 
personer med funktionsnedsättningar 
som en separat grupp.

– Vi måste se att det handlar om oss och 
att vi alla har människor i vår närhet som 
har svårigheter, sa LOordföranden.

LO håller på att bredda sitt arbete så 
att det även omfattar de som inte kom
mer in på arbetsmarknaden idag.

– Det är viktigt att se till att jobben ge
nerellt sett är väl anpassade för de flesta 
människorna. Då behöver en funktions
nedsättning inte vara ett hinder på job
bet, sa Wanja LundbyWedin.

De ekonomiska villkoren är viktiga för 
att anställningar ska bli verklighet, beto
nade LOordföranden.

– Pengarna spelar större roll än vad re
geringen medger. Annars skulle vi inte se 
att så många arbetsgivare hellre anställer 
personer ur Fas 3, anställningar som inte 
kostar arbetsgivaren en enda krona. Man 
får bidrag och behöver inte ta något ar
betsgivaransvar. Om man anställer med 

Tuffa tag – och glada skratt. Mikael Klein, Handikappförbunden, gjorde tappra 
försök att bli osams med övriga talare genom att utdela kritik till både politiker, 
arbetsgivare och fack. Men enigheten var stor om att det behövs nya tag.

Länspolismästare Carin Götblad kom 
till seminariet med sin syster Ann-Marie 
Dehlin som också är engagerad i frågor 
om funktionsnedsättningar.
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lönebidrag så täcks inte hela lönekostna-
den och företaget måste ta på sig ett ar-
betsgivaransvar. 

Wanja Lundby-Wedin efterlyste en 
stors atsning för att skapa en bestående för-
ändring.

– Vi har gjort liknande satsningar på 
att få in män i kvinnodominerade jobb 
och vice versa. Man måste vara beredd att 
göra en massiv satsning, så att det kan bli 
en naturlig del i arbetslivet.

Försvarade Fas 3
Hillevi Engström försvarade Fas 3-job-
ben men betonade samtidigt att de inte 
får tränga undan vanliga anställningar.

– Tyvärr har en liten del av Fas 3-job-
ben hamnat hos oseriösa företag, men nu 
plockas de bort. Vi ska ha hårda tag mot 
företag som inte sköter sig, sa hon.

SKL:s representant Ingela Gardner 
Sundström avslöjade att SKL höjer ambi-
tionerna för kommunernas och lands-
tingens arbete med sysselsättning för per-
soner med funktionsnedsättningar.

– Vi ska göra bättre ifrån oss än hittills, 
lovade Ingela Gardner Sundström.

Som talesperson för SKL represente-
rade hon arbetsgivare med mer än en 
miljon medarbetare.

– Även vi ska sätta upp mål för oss 
som arbetsgivare, sa hon och hänvisade 
till Försäkringskassans nya plan att ha 
två procent anställda med funktions-
nedsättningar.

– Vi kanske också ska ha ett mål på 
minst två procent. Vi har inte diskuterat 
det internt ännu, men jag tror att vi mås-
te sätta ett mål.

Ingela Gardner Sundström framhöll 
också att kommuner och landsting har 
mycket att förbättra på flera andra områ-
den. Till exempel inom skolan.

– Vi måste se till att tidigt fånga upp de 
elever som kan få problem på arbets-
marknaden, bland annat genom bättre 
samverkan mellan skola och socialtjänst.

Hon flaggade för krafttag inom daglig 
verksamhet för personer med funktions-
nedsättningar.

– Man kan fråga sig om vi i kommu-
nerna reflekterar över om det finns något 
mål för verksamheten. Ska en person va-
ra kvar i daglig verksamhet för alltid eller 
gå vidare till jobb? Vi måste se till att 
kommunerna sätter upp mål. Vi borde 
höja vår ambition. 

Mikael Klein, Handikappförbunden, 
gladde sig över det stora engagemanget 
från de olika talarna. Han berömde ar-
betsmarknadsministern för att ha visat 
ett engagemang som överstiger företrä-
darens. Men det räcker inte, menade han.

– Jag får en väldigt positiv känsla när 
jag lyssnar. Men har vi hört det förut? Ja. 
Den goda viljan har vi hört förut. Vad är 
det som säger att det kommer att bli an-
norlunda nu? Många talar om konjunk-
turläget och goda exempel. Men frågan 
kvarstår, vad är det nu som gör faktisk 
skillnad?

Investerar i hinder
Mikael Klein hade en direkt uppmaning 
till Hillevi Engström:

– Ta mer stöd av Erik Ullenhag så att vi 
får en diskrimineringslagstiftning som 
undanröjer bristande tillgänglighet. Vi 

Henrietta Stein och Hillevi Engström fick var sin ros som tack för sin medverkan i 
seminariet. I mitten skymtar även landshövding Cecilia Schelin Seidegård som 
även välkomnade till Föräldrakrafts mingel.

Se hela seminariet 
på webben

Seminariet samlade 15 politiska 
partier, myndigheter, arbetsgiva-
re, fackförbund och viktiga 
organisationer. 
På dessa sidor fokuserar vi på 
den avslutande paneldebatten 
med regering, opposition, 
arbetsmarknadens parter och 
handikapprörelsen.

På seminariet presenterades 
även goda exempel på hur man 
öppnar arbetsmarknaden. 
Arbetsmarknadsminister Hillevi 
Engström gav en översikt över 
regeringens nya initiativ.

De viktigaste myndigheterna 
deltog för att svara på frågan om 
vilka verktyg som behövs för att 
klara utmaningarna.

Titta på filmen med hela semina-
riet på foraldrakraft.se
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Myndigheterna

Anders Tegnell, 
Socialstyrelsen: Vi 
kommer att vara mer 
aktiva och bland annat 
få skolan att tidigt ge 
stöd.

Jan Grönlund, 
Hjälpmedels
institutet: Det finns 
höga ambitioner men 
tiden är mogen att bli 
mer konkret. Utse två, 
tre personer med 
uppdrag att nå en 
överenskommelse 
mellan staten, arbets-
givarna och de fackliga 
organisationerna. Då 
kan vi se konkreta 
resultat om ett år.

Carin Götblad, 
länspolischef i 
Stockholm: Vår 
satsning startade för 
1,5 år sedan och har 
gått alldeles strålande. 
Om man tar upp 
mångfaldsfrågorna i 
lönesamtalen händer 
det saker.

Henrietta Stein, 
Arbetsförmed
lingen: Vi måste bli 
betydligt snabbare på 
att identifiera behov 
och ge stöd. Andelen 
som får arbete ska 
årligen öka. 

Stig Orustfjord, 
Försäkrings
kassan: Det fattas 
varken pengar eller 
kunskap. Själva tar vi 
på oss att fördubbla 
andelen anställda med 
funktionsnedsättning 
till två procent av den 
egna personalen.

fortsätter investera i otillgänglighet som 
skapar hinder på arbetsmarknaden.

Han uppmanade också regeringen att 
själv anställa personer med funktions-
nedsättningar.

– Anställ på regeringskansliet, både ut-
ifrån yrkeskompetens och kompetens 
som följer med att ha en funktionsned-
sättning.

Mikael Klein kritiserade arbetsmark-
nadens parter.

– Det har inte varit självklart att före-
träda de som står utanför arbetsmarkna-
den. Där kan vi från handikapprörelsen 
hjälpa till. 

På den punkten fick han medhåll av 
Wanja Lundby-Wedin, som medgav att 
LO inte har gjort tillräckligt för att öppna 
upp arbetsmarknaden. Nu tar man dock 
frågorna på större allvar.

– Vi ska se till att vi får en öppen atti-
tyd på hela arbetsmarknaden. Vi har ett 
starkt engagemang för mänskliga och 
fackliga rättigheter och då måste vi även 
jobba för dem som ännu inte fått en 
chans, sa Wanja Lundby-Wedin.

Vad händer sedan?
Den avslutande frågan till talarna löd: 
När vi ses om ett år, vad har hänt?

Mikael Klein, Handikappförbunden, 
uttryckte en önskan om att seminariet 
ska bli en tradition i Almedalen.

– Det är ett otroligt framsteg att dis-
kussionen hålls här idag med alla spän-
nande medverkande. Jag hoppas att vi 
samlas här om ett år, sa Mikael Klein, 
som också hoppades att regeringens am-

bitioner och utredningar då ska ha lett 
till konkreta förslag.

– Ända sedan 1998, när man började 
mäta sysselsättningsgraden för personer 
med nedsatt arbetsförmåga, har den 
sjunkit. Under de här tio åren har vi haft 
både en historisk lågkonjunktur och hög-
konjunktur, men utvecklingen har sett li-
kadan ut, en sakta sjunkande kurva. Det 
krävs konkreta reformer som ändrar 
strukturerna och det som kommit hittills 
räcker inte. Jag hoppas ni har mer i bak-
fickan, sa Mikael Klein.

Ingela Gardner Sundström hoppades 
att Sveriges kommuner och landsting om 
ett år kan peka på en rad förbättringar.

– Jag tror att vi inom Sveriges kommu-
ner och landsting har inlett ett mera sys-
tematiskt arbete mot ett mer inkluderan-
de arbetsliv och att vi har gjort insatser i 
skola och daglig verksamhet, sa hon.

Hon hoppades dessutom att landets 
alla kommuner och landsting ska börja 
arbeta mer strukturerat.

– Varför ska alla kommuner och lands-
ting uppfinna samma sak hela tiden? Vi 

Hillevi Engström, arbetsmarknadsminister: Alla vill göra mer. Det är nu jobbchan-
serna finns och det gäller att bryta ned fördomar och unkna värderingar.
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talar om att sprida goda exempel men det 
är sällan någon som tar upp dem, utan de 
stannar i cyberrymden någonstans. Vi 
måste fundera över strukturen och hur vi 
för tillbaka erfarenheterna.

LO:s ordförande Wanja Lundby-We-
din tror att LO och Svenskt Näringsliv 
nästa sommar har en gemensam plan för 
att öka sysselsättningen för personer med 
funktionsnedsättningar.

– Jag hoppas att det även blir startskott 
för att vi ska jobba mer tillsammans med 
våra förbund och våra lokala fackliga för-
troendemän och arbetsgivare.

Wanja Lundby-Wedin tror att det kan 
bli en trepartsöverenskommelse mellan 
LO, Svenskt Näringsliv och regeringen. 

– Men då måste regeringen tillsätta de 
resurser som behövs. Det behövs i ett ini-
tialskede, sa LO-ordföranden.

Även Svenskt Näringslivs representant  
Li Jansson trodde på ökad aktivitet på lo-
kal nivå.

– Vi har testat ett seminarium lokalt, i 
Örebro, där företag och handikappför-
bund träffades för att diskutera hur man 
kan jobba lokalt. Det hoppas jag att vi har 
genomfört på fler ställen om ett år, sa Li 
Jansson.

Ändrade attityder
Ylva Johansson (S) tror att attityderna till 
personer med funktionsnedsättningar 
kommer att förändras till det bättre det 
närmaste året. Inte minst tack vare Carin 
Götblads mångfaldsarbete inom Stock-
holms polisen och de andra goda exempel 
som presenterades under seminariet.

– Arbetsgivare blir taggade och inspi-
rerad av de goda exempel vi hört här. Jag 
tror att myndighetschefer känner sig ja-
gade av Carin Götblad, sa Ylva Johansson. 

– När det gäller regerinens arbets-
marknadspolitik är jag dock mer pessi-
mistisk, tillade Ylva Johansson.

Betydligt fler
Arbetsmarknadsminister Hillevi Eng-
ströms prognos för det närmaste året är 
att betydligt fler med funktionsnedsätt-
ningar kommer i sysselsättning.

– Men det krävs att både ni och vi gör 
hemläxan, sa hon.

Hon uppmanade alla att ifrågasätta 
arbetsgivares attityder. 

– Ställ frågor: vad gör ni på ert företag 
för att anställa personer med funktions-
nedsättningar? Det är väldigt få som vill 
säga att de inte gör något. Det är så vi kan 
påverka attityder. Alla kommer att vinna 
på det, sa Hillevi Engström som tillade 
att även det egna partiet, Moderaterna, 
har en hemläxa.

– Jag har redan pratat med vår partise-
kreterare om vad vi kan göra mer för att 
anställa, berättade Hillevi Engström.

Dagen före seminariet i länsstyrelsens 
trädgård i Visby hade TCO och SCB 
släppt en larmrapport om utvecklingen.

På bara ett år hade många fler arbets-
givare blivit negativt inställda till anställa 
personer som är sjukskrivna.

Det var en markant försämring av ut-
sikterna för en öppen arbetsmarknad. 

Kanske bidrog larmrapporten till att få 
deltagarna att inse att det behövs nya 

grepp. Under sommaren skulle SCB även 
ha släppt sin rapport om sysselsättnings-
graden. Trots ovanligt stort intresse för 
rapporten är den nu försenad och dröjer 
till hösten. 

Oavsett vad den visar kommer i alla 
fall de myndigheter, partier och organisa-
tioner som deltog i diskussionen den 5 
juli i Visby att lägga in en extra växel för 
att vända den negativa utvecklingen. +

Myndigheterna Politiker, arbetsmarknadens parter och handikapprörelse

Ingela Gardner 
Sundström, 
Sveriges kommu-
ner och lands-
ting, utlovade höjda 
ambitioner både som 
arbetsgivare och inom 
skola och daglig 
verksamhet.

Ylva Johansson 
(S) vill göra det 
enklare för individen 
att komma åt de olika 
stöden genom ”en 
påse pengar”.

Wanja Lundby-
Wedin, LO, efterlys-
te en storsatsning för 
att skapa en beståen-
de förändring.

Li Jansson, 
Svenskt 
Näringsliv: Det är 
absurt att man måste 
vänta på hjälpmedel. 
Använd resurserna 
smartare.

Mikael Klein, 
Handikapp -
förbunden: Vi 
fortsätter att investera 
i otillgänglighet som 
skapar hinder på 
arbetsmarknaden.

Filmen om ”Vägen till arbete”. 
Se alla presentationer i 14 
olika avsnitt på www.
foraldrakraft.se
� Sex goda exempel.
� Vad gör regeringen?
� Hur klarar myndigheterna 
utmaningarna?
� Hur ska politiker, fackför-
bund och arbetsgivare 
vända utvecklingen?

Läs även intervjun med 
arbetsmarknadsminister 
Hillevi Engström: ”Hennes 
mål är att alla ska få 
möjlighet att jobba” 

Detta och mycket mer hittar du på 
www.foraldrakraft.se/topics/
Arbete

Om du inte var där...
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Moderator för semi
nariet var tidningen 
Dagens opinionsre
daktör Elisabeth 
Sandlund.

Hon blev själv så 
inspirerad av diskus
sionen att hon samma 

vecka publicerade en 
ledare i Dagen under 
rubriken ”Arbetslinjen 
för alla”.

”Alla är i princip 
överens om att målet 
måste vara att varje 
person ges möjlighet 

att arbeta till 100 
procent av sin arbets
förmåga, vare sig det 
handlar om 40 timmar 
i veckan eller fyra. 
Enigheten är stor om 
att det är bråttom om 
högkonjunkturen ska 

kunna utnyttjas så att 
de personer det 
handlar om hinner få 
fotfäste på arbets
marknaden innan det 
ekonomiska läget på 
nytt försvagas”, 
skriver hon. +

Goda exempel på seminariet.  

Göran Fredriksson, 
Frösunda.

Pär Larshans, Max 
Hamburger
restauranger.

Samuel Löfgren, 
Furuboda.

Hanna Kollberg, 
Bräcke diakoni.

Peter Molin, länsråd 
och vice landshöv

ding.

Stefan Jansson, 
Frösunda.

Stefan Lahti, 
Misa.

Se deras presentationer  
i filmerna om Vägen till arbete 

på foraldrakraft.se

Talade på 
mingel.
Helena Höij, 
ordförande för 
Hjälpmedels
institutet, talade 
inför drygt 200 
personer på 
Föräldrakrafts 
mingel i Läns
styrelsens 
trädgård i Visby. 
Även Göran 
Fredriksson, 
ordförande för 
Vårdföretagarna 
och vd för 
Frösunda, talade 
på minglet. 

Moderatorn motiverad av debatten
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Så ska staten  
bli ett föredöme
Regeringen har tröttnat på att myndig-
heter, kommuner och landsting pekas 
ut som skräckexempel när det gäller 
att anställa personer som har funk-
tionsnedsättningar.

Staten bör vara ett föredöme, slår 
regeringen fast i den nya strategin för 
funktionshinderspolitiken.

Hela den offentliga sektorn bör ta ett 
större ansvar för att anställa, skriver re
geringen i strategin.

Strategin innehåller en rad insatser för 
att förvandla offentlig sektor till ett före
döme.

n Regeringen ska inleda överläggning
ar med SKL, Sveriges Kommuner och 
Landsting, om hur den offentliga sektorn 
tillsammans kan ta ett större ansvar.

n Handisam har fått i uppdrag att 
analysera vilka åtgärder som myndighe
terna har vidtagit för att anställa. Ana
lysen kan leda till att ytterligare insatser 
ska göras.

n Ett praktikantprogram för personer 
med funktionsnedsättningar ska prövas i 
statliga myndigheter.

Öka anställningarna
Regeringen satsar även på åtgärder som 
ska öka anställningarna både inom of
fentlig och privat sektor:

n Försök genomförs med ”coacher 
över tröskeln”. Dessa coacher ska hjälpa 
både arbetstagaren och arbetsgivaren un
der en längre period, inte bara vid själva 
anställningen.

n Satsningar på bättre och mer sam
ordnad information, bland annat från 
Arbetsförmedlingen.

Tillsätter utredare
Men regeringen tror inte att detta kom
mer att räcka. Man har även tillsatt en ut
redare, Cristina Husmark Pehrsson, som 
ser över alla arbetsmarknadspolitiska in
satser för personer med nedsatt arbets
förmåga. +

”Privata företag 
bäst för unga”
Med stor andel privata företag 
kan fler unga med funktionsned-
sättningar få praktik och jobb.

Det hävdar Svenskt Näringsliv 
i rapporten ”Det livslånga 
utanförskapet”.

Kommunerna kan själva förbättra 
möjligheterna till jobb på den lokala 
arbetsmarknaden, menar Li Jans
son, nationalekonom på Svenskt nä
ringsliv.

– Det krävs ett medvetet reform
arbete. Exempel på reformer kan 
vara att öka andelen verksamheter 
som utförs på entreprenad, att kor
ta handläggningstider för bygglov 
och tillståndsärenden samt att för
bättra kommunernas service till fö
retagen. Även förbättrade kontak
ter mellan näringsliv och skola kan 
underlätta övergångar i arbete och 
trygga företagens kompetensför
sörjning, skriver Li Jansson.

I Älmhult arbetar 63 procent i 
privat sektor och andelen ”förtids
pensionerade” ungdomar är bara 
1,55 procent. I Eksjö arbetar bara 
39 procent i privat sektor. Där är 
andelen unga förtidspensionärer 
3,31 procent, dubbelt så hög som i 
Älmhult.

– Att minska utanförskapet krä
ver nytänkande. Det räcker inte med 
fler arbetsmarknadspolitiska åtgär
der eller tuffare krav i ersättnings
systemen. Arbetsmarknaden måste 
förbättras strukturellt så att nya och 
enklare jobb kan växa fram, skriver 
Li Jansson.

Älmhult är inget undantag, en
ligt Svenskt näringsliv. Andelen 
unga förtidspensionärer varierar 
mellan knappt 1 till nästan 5 pro
cent av befolkningen.

– Det är helt orimligt att ungas 
ohälsa skulle variera så mycket 
mellan olika landsändar, skriver Li 
Jansson. +

Nytt mål:

Halvera 
arbetslösheten 
bland unga 
Försäkrings kassan har lanserat ett 
nytt mål.

Halverad arbetslöshet bland unga 
med funktionsnedsättningar.

– Vi börjar nu, säger Adriana Lender, 
generaldirektör.

Det hand lar om de cirka 26 000 ungdo
mar i åldern 2030 år som har aktivitets
ersättning istället för jobb på grund av 
olika funktionsnedsättningar.

Har växt kraftigt
Gruppen har växt kraftigt och arbetslös
heten bland unga med funktionsnedsätt
ningar har bara förvärrats – även när ar
betsmarknaden i övrigt har förbättrats.

Försäkringskassan har länge velat av
skaffa aktivitetsersättningen, eftersom 
man anser att den leder till att unga auto
matiskt stängs av från arbetsmarknaden.

Man vill istället ha dels ökade insatser 
på arbetsförmedling, dels en ny sjuker
sättning för dem som har så allvarliga 
funktionsnedsättningar att de aldrig vän
tas kunna arbeta.

– Många av ungdomarna har bristfäl
lig utbildning och kommer att behöva 
mycket stöd och anpassningar. Men det 
finns också en grupp som har bra utbild
ning men ändå sorteras bort av arbetsgi
varna. Vi kan starta med den lättaste 
gruppen och se till att arbetsmarknaden 
öppnas för de som har adekvat utbild
ning men behöver en del stöd eller an
passningar. Vi kan göra skillnad idag, sa 
Adriana Lender. 

Försäkringskassan ska också börjar 
ställa krav på sina leverantörer att de ska 
anställa personer som har funktionsned
sättningar. +

De närmaste fem åren ska 5 000-7 000 
ungdomar med aktivitetsersättning få 
hjälp att komma ut på arbetsmarkna-
den, anser Adriana Lender, 
Försäkringskassan.

Li Jansson är nationalekonom 
på Svenskt näringsliv.

Hillevi Engström vill ha ett nytt 
praktikantprogram inom statliga 
myndigheter.
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Från det att jag fick min 
första dator har jag försökt 
lära mig hur det funkar inuti.”
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Intervjun

udvig Strigeus, 30, hittar på 
saker som gör att användarna 
bland annat kan lyssna på 
nästan vilken musik de än 
önskar och göra egna listor 
att skicka runt och dela med 
varandra. Ludvig Strigeus är 
ett namn känt av alla med 
intresse för programutveck-

ling. Datanörd och underbarn i en person.
Fråga vilken ung människa som helst, och äldre 

musikälskare också, i Sverige och sex andra europeis-
ka länder, om de vet vad Spotify är. De inte bara vet: 
många använder dagligen programmet Spotify, de 
har slutat köpa skivor, eftersom de får musiken gratis 
om de accepterar reklam. Betalar de en tusenlapp per 
år slipper de reklamen och får tillgång till det mesta 
man kan drömma om i musikväg.

– Jag har alltid hållit på med programmering, sä-
ger Ludvig. Från det att jag fick min första dator har 
jag försökt lära mig hur det funkar inuti.

Vi möts på Spotifys kontor i hans hem-
stad Göte borg. Det är några rum i en mo-
dern skrapa bakom Nya Ullevi, tio minu-
ters promenad från Centralen. Här sitter 
han tillsammans med fyra andra pro-
grammerare, men snart ska de flytta till lo-
kaler nära Avenyn och bli tio anställda i 
hans grupp. I Stockholm vid Sture plan har 

företaget 150 anställda, i London sitter ett 30-tal.
– Jag har bäst koll på hur programmen fungerar och 

tycker om teknik och programmering, inte att hantera 
människor.  Men mycket som rör Spotifyklientens ut-
veckling ska gå genom mig och godkännas.

Han ser pojkaktig ut, nästan rörande ung, i randig 
skjorta och gråsvarta dockers. Skulle kunna tas för att 
vara 22-23 år. Har en muskelsjukdom, spinal muskel-
atrofi, SMA, och använder elektrisk rullstol. Är låg-
mäld men bestämd. Fint blänk i ögonen.

Ojämförligt kreativ
Trots ett svårt rörelsehinder har han förverkligat det 
som många unga i dag ser som en eftersträvansvärd 
och ouppnåelig dröm: han har lyckats få en ställning 
och ett namn som en ojämförligt kreativ och skicklig 
programutvecklare i en värld med stenhård konkur-
rens. Vilken omvärldsparameter man än använder för 
att beskriva framgång, må det vara den alldeles vanliga 
världen, handikappvärlden om uttrycket tillåts eller 
datavärlden, så är Ludvig en framgångssaga.

L

Text: Renée Höglin
info@faktapress.se

Han har kallats för Spotifys stjärnutvecklare och 
har till uppgift att fördjupa och föra den framgångs-
rika musiktjänsten vidare mot nya höjder. Föräldra-
kraft har träffat honom på kontoret i Göteborg.

Namn: Ludvig Strigeus
Yrke: programutvecklare 
på Spotify

Familj: pappa Gunnar, 
arkitekt, mamma Birgitta, 
marknadsförare, tre bröder: 

Kim, 40, som har byggfirma, 
Nick, 38, art director, Viktor, 28, 
driver en uppfinnarfirma

Stjärnan 
bakom 
succén
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– När jag var jätteliten på 
80-talet hade vi en gammal VIC-
20 hemma. Mina storebröder 
spelade alltid spel på den. Jag satt 
med och tittade på. När jag blev 
lite äldre försökte jag program-
mera på den. Få olika effekter på 
skärmen, spela ljud.

– Vi hade en massa böcker om 
programmering, för den där da-
torn, som jag lusläste. Senare, vid 
tio år, fick jag en gammal avlagd 
dator som pappa tog hem från sitt 
jobb. Med den började jag pro-
grammera mer på riktigt. Jag lå-
nade böcker på bokbussar och 
bibliotek, knappade in långa listor 
med programmeringskod så att 
det skulle bli något spel. Sen rulla-
de det bara på.

Han gjorde sharewarepro-
gram, en programvara som kan 
vara fri att använda eller som 
man kan testa kostnadsfritt en period innan den ska 
betalas. Ludvig konstruerade tidigt sådana program 
för olika spel och lade ut på internet. De blev mycket 
populära. Han blev ett namn för de invigda. Ibland 
träffade han killar som till hans förvåning kunde säga 
att de hade drömt om att få möta honom. Andra följ-
de honom på internet genom att skicka supportfrå-
gor och be om hjälp och stöd.

Du måste ha slagit omvärlden med häpnad?
– Jaa. Det har varit svårt för många av mina kom-

pisar att hänga med på vad jag gör. Mina syskon för-
står nog vad jag har åstadkommit, men de kan ju inte 
själva göra det jag gjort.

Han vet inte vad han har som andra inte har, vari-
från den här förmågan kommer. Bara att han sedan 
han var liten har gillat att plocka isär grejer och förstå 
hur de fungerar inuti. Många pojkar gör det, men alla 
som tar isär saker kan inte sätta ihop dem igen. Det 
kunde Ludvig.

Under tonåren höll han på med sina olika projekt. 
– Det fanns ett gammalt system, SCUMM, som var 

en spelmotor för olika slags peka-och-klicka spel, ex-
empelvis Monkey Island eller Day of the Tentacle. 
SCUMM gick inte att köra på moderna datorer. Jag 
listade ut hur SCUMM funkade inuti och byggde 

min egen version som fick heta ScummVM. Med 
hjälp av den kan man spela alla de där gamla spelen 
på dagens moderna datorer eller telefoner.

– Ett annat spel som fanns när jag var liten och 
som jag tyckte om var Transport Tycoon Deluxe. Det 
var en järnvägssimulator, där man byggde järnvägar 
och fraktade varor mellan olika städer i spelet. Jag 
gjorde min egen version som fick heta OpenTTD 
som funkar på dagens datorer. Där utökade jag även 
spelet och lade till en massa nya funktioner, som stör-
re karta, nya växlar, stoppljus och sådant.

Civilingenjör i datateknik 
År 2000 började han på Chalmers och läste till civil-
ingenjör i datateknik. Han minns  sommarloven som 
att han ibland satt inne hela dagarna och program-
merade på spelen ScummVM eller OpenTTD. Solen 
sken ute, han var inomhus. Nu lever bägge spelen vi-
dare. Andra har tagit över dem, uppger han, och de 
fortsätter utveckla dem.

Sista året på Chalmers letade han efter ett lämpligt 
examensjobb och fick napp på ett företag som heter 
ATI. Uppgiften blev att göra ett dataprojekt med pro-
grammering på vad han beskriver som en låg nivå 
men lite liknande som det han gjort med spelen, en 

Vi erbjuder kurser om

Aspergers syndrom, ADHD och autism 

•  Studio III- hantera utmanande beteenden med lågaffektivt bemötande

•  Grundkurs i autism, Aspergers syndrom och ADHD

• Neuropsykiatriska diagnoser i skolan

•  Specialassistentutbildning

•  Pedagogiska hjälpmedel

•  Bemötande

08- 768 20 26
www.enigmaeducation.se

För mer info och anmälan:

www.enigmaomsorg.se

Vi skräddarsyr gärna utbildning 
efter er verksamhet

Ludvig satt inomhus och programmerade stora delar av sommarloven.
 FOTO: LINNEA BENGTSSON

08-514 201 50 • www.oliviapersonligassistans.se 

Välkommen till oss!
personlig assistans med kunskap och känsla

Besök oss under 
Hjälpmedel Öresund 
den 28-29 september 

så berättar vi mer.

08-514 201 50 • www.oliviapersonligassistans.se 

Hjälpmedel Öresund 
den 28-29 september 

Personlig Assistans
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vidareutveckling av ett befintligt program, men den 
här gången en bilstyrenhet.

Vad var det för uppgift?
– I motorn på bilar sitter en liten dator som kallas 

för styrenhet. En biltillverkare köper ofta in denna 
som ett färdigt paket från något annat företag. Men 
möjligheterna för biltillverkaren att ändra saker i den 
är begränsade. Med hjälp av det verktyg jag vidareut-
vecklade kunde man gå in i styrenheten och liksom 
kroka in sig i koden som körde där och ändra på in-
ställningar och uträkningar som man egentligen inte 
skulle kunna ändra på.

– Tanken var att jag skulle hålla på ett halvår med 
examensjobbet, men fyra-fem dagar efter att jag bör-
jat kom en chef över från ett amerikanskt företag för 
att introducera mig för uppgiften. När han anlände 
hade jag kommit igång väldigt bra. Han blev impone-
rad och tyckte det var fantastiskt att jag hunnit så 
långt. Jag blev anställd på företaget efter en månad, 
jag hade grejat examensarbetet men själva rapporten 
till Chalmers hade jag inte börjat på. Den blev för-
dröjd ett och ett halvt år.

Blev du kaxig?
– Folk var sjukt imponerade, men jag har aldrig 

varit kaxig. Jag är ganska så modest. Jag gillar inte att 
synas egentligen eller skryta om mig själv.

Men man kan ju säga hur det är!
– Ja, absolut… alltså, när jag sökte examensjobbet 

hade de en intervju. De hade intervjuat flera olika 
personer. Intrycket av mig efteråt var att alla de andra 
hade försökt sälja sig själva, men jag hade inte varit, 
vad ska man säga, så på, utan bara förklarat sånt som 
jag faktiskt hade gjort. Det fanns substans bakom.

Det är en omodern men trots allt slagkraftig metod.

– Ja, de föll för den och se-
dan visade det sig att det gick 
bra. Under den här tiden med 
examensarbetet började jag 
med uTorrent, ett annat av mi-
na projekt. Det var en helg, jag 
hade lite tråkigt och letade ef-
ter ett nytt projekt. Då upp-
täckte jag BitTorrent, ett fildel-
ningssystem för piratkopierat 
material på internet. Jag ut-
vecklade en variant som var 
väl digt liten, bara några hund-
ra kilobyte stor, men ändå ha-
de minst lika mycket funktio-
ner som de andra.

2006 kom Ludvig i kontakt 
med Spotify och när hela pro-
grammet sjösattes 2008 var 
han navet, stjärnutvecklaren, 
av programvaran. Grundaren 
Daniel Ek och hans kompan-
jon Martin Lorentzon är 

huvud ägare, och de har låtit de fem största musikbo-
lagen köpa in sig för en billig penning, riskkapitalis-
ter har också tillkommit med sammanlagt flera 
hundra miljoner, det har uppgetts i media att Spotify 
värderas till 2 miljarder kronor och Ludvig antas ha 
en andel på några procent av aktierna. 

– Jag vill inte kommentera något av det där.

Tid till annat
Hela skoltiden gick han i vanlig klass.

– I lågstadiet kom mamma och förklarade hur 
hjälpmedlen skulle användas och talade med klassen 
så att de skulle förstå lite mer. Alla mina kompisar 
har varit gående. Till och med högstadiet gick jag i 
skola i Onsala, där vi bodde då, söder om Göteborg. 
Gym nasiet gick jag i Kungsbacka. Mamma bodde i 
Onsala, pappa hade flyttat till Kungsbacka. De skilde 
sig nån gång där. Jag bodde omväxlande hos dem och 
åkte taxi till skolan.

Det måste ha gått bra för dig i skolan.
– Ja, alltså jag gjorde nästan inga läxor och fick 

femmor nästan på allting. Jag har alltid haft lätt för 
mig. Det var väl i princip inför proven som jag läste 
två, tre dagar. Sedan gjorde jag provet och fick en 
femma och så var det bra med det.

– Jag hade mycket tid att göra annat, som att pro-
grammera på kvällarna. På Chalmers slutade man 
ofta ganska tidigt, runt klockan tre och jag hade hela 
kvällarna på mig att göra roliga program. Det var 
samma sak där, jag behövde inte läsa mycket, bara in-
för tentorna, och de gick jättebra. Jag fick medalj på 
Chalmers, en John Ericsson-medalj för dem med 
bäst studieresultat. Det var totalt två, tre från data-
teknik som fick medaljen det året.

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

Birgitta Strigeus 
Brandt, säljchef och 
projektledare på ett 
läkemedelsföretag, 
berättar om sin son 
Ludde.

– Som barn ogillade 
han leksaker, men var 
extremt intresserad av 
teknik. Släktingar kom 
med gamla apparater 
som kaffekokare och 
brödrostar. Han 
öppnade dem och 
satte ihop dem. Redan 
på dagis lagade han 
en trasig diskmaskin. 
De hade ringt efter en 

reparatör som fick 
vända i dörren.

– Han satt med 
mekano, byggde olika 
saker och fick en 
Vic-20 som han 
började program-
mera med.

– Det var som 
om han kom-
penserade det 
han saknade i 
benen med sitt goda 
huvud. Vi tog med 
honom överallt, på 
badsemestrar och fjäll-
veckor, ända tills det 
var orimligt att bära 

honom. Han har fått 
pröva på allt. I tonåren 
gjorde han och jag 
årligen en resa till 
någon storstad. Vi var 

bland annat i 
Berlin, Paris, 
New York 
och 
utforskade 
städerna. Vi 

hade väldigt 
roligt.

– Han är inte bar-
skrapad men är 
extremt opretentiös 
med kläder och grejer 
i sitt hem. +

Mamma: På dagis lagade han en diskmaskin

Intervjun
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Vad tänker du om att du har så lätt att lyckas? 
Många unga med omfattande rörelsehinder kan 
ha kognitiva problem och därmed stora svårighe-
ter i skolan. Har du sett eller förstått det?

– Ja, jag har sett det och förstått det och är glad att 
jag inte har samma problem.

Det är fantastiskt att ha den talang, den begåv-
ning du har. Hur tänker du om det?

– Ja, jag är samtidigt sån att om det är nånting jag 
inte tycker är kul har jag inget tålamod. Vissa ämnen i 
skolan som jag tyckte var pest och pina hade jag svårt 
att orka intressera mig för. I religion en gång hade vi 
ett prov som jag bara fick ett rätt på. Jag var så totalt 
ointresserad av det. Det var de ämnen jag var intres-
serad av som det gick bra i. Alla tekniska ämnen, men 
även språk och svenska.

Du tycker om att resa. Hur reser du? Har du as-
sistans?

– Ja, det har jag. Jag flyttade hemifrån 2007. I sam-
band med det fick jag personlig assistans. Innan dess 
hade jag bara bott hemma och mamma och pappa 
hade hjälpt mig med allting. Då, när jag flyttade, var 
jag 26 år. Nu har jag assistans flera timmar varje dag. 
Främst morgon, kväll, helger och när jag är ledig eller 
är ute och reser.

– På jobbet behövs oftast ingen assistent. Det är så 
mycket folk runt omkring, så jag kan alltid få hjälp 
om jag behöver. Det är mer när jag är själv som jag 
behöver assistans.

Tillbaka till plugget. Har du känt dig utsatt eller 
utpekad?

– Nej, aldrig faktiskt. Alla har alltid försökt se till 
att jag ska vara med, på idrotten också. Men i och 
med att jag varit så intellektuellt framåt har andra 
sett mig som en tillgång. 

– Det står i beskrivningen av SMA att personer 
med SMA ofta är mer intelligenta än genomsnittet. 
Det kanske är något i hjärnan som kopplas om och 
kompenserar.

Du berättade förut att SMA är progressiv. 
– Mm. Men det är säkert olika från fall till fall. Jag 

vet ju själv att jag är mycket svagare nu än för femton 
år sedan. Sjukdomen går utför, men jag kan träna upp 
musklerna som är kvar, så jag simmar och stretchar en 

del för att bibehålla rörligheten. Fast det är som med 
skolan. Det jag inte tycker är kul slarvar jag med.

Det rör sig om mycket pengar i din bransch och 
jag föreställer mig att du har tjänat ett antal miljo-
ner och har en bra lön. Vad gör du för pengarna?

– Jag gillar att resa och var i Thailand i tre veckor i 
våras, i USA nyligen, sen ska jag på en kryssning i 
sommar. Resandet är nog mitt största intresse vid si-
dan av jobbet. Jag är inte den typen av människa som 
gillar att slösa pengar på onödiga grejer.

Är du inte det minsta galen? Ingenting du slösar 
pengar på?

– Nej, jag måste nog vara tråkig och säga att jag in-
te gör det. Men jag bor i en hyresrätt på tre rum och 
kök, 83 kvadratmeter i Olskroken, och vill gärna ha 
en lite bättre lägenhet. Det är svårt att hitta en, över-
allt är det problem med att komma in med rullstol.

Bio och dataspel
En bra helg, vad gör du då?

– Går på bio kanske. Kompisar kommer hem 
 ibland. Vi kan spela dataspel. Ibland tar jag det bara 
lugnt. Sitter med datorn en hel lördag, håller på med 
något projekt. Min yngre bror Viktor, som också har 
SMA, har en verkstad där han bygger en massa olika 
projekt och uppfinningar. Jag åker dit ibland och 
konstruerar någon liten uppfinning kanske.

– Vad gör jag annars? Går ut och käkar. Det tycker 
jag är kul. Jag gillar tapas eller bara en köttbit, det är 
aldrig fel. Maten blir kul på kryssningen jag ska göra 
elva dygn i juli i Medelhavet. Det blir en resa med mig 
och min assistent och min pappa och hans sambo. Då 
får man jättegod mat och det ser jag fram emot. 
Matlagning är kul. Jag hittar recept, assistenten ska-
lar, hackar och steker.

Pomona Assistans  
 – ditt medvetna val!
Vi förmedlar personlig assistans till dig som vill:
• Få ut mer av sin personliga assistans
• Veta vad schablonen går till 
• Vara kund i ett svenskt bolag med ägare som sätter kunden i centrum

Det finns en plats för alla – din hittar du på www.pomonaassistans.se  
eller ring telefon 073-033 09 90.

15 000 000 000 kronor
 Musiktjänsten Spotify är värd ungefär 15 

miljarder kronor, enligt en analys i Dagens 
Industri i juni i år. DI skriver att Spotify har en 
miljon betalande kunder och troligen en 
omsättning på 2 miljarder kronor per år. 
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Så Spotify-delägare han är har Ludvig egentligen 
inget intresse för musik. Lite halvengagerat förklarar 
han att han lyssnar på blandad svensk, modern musik 
men också utländska artister som Regina Spektor och 
Coldplay.

– Jag lyssnar väldigt lite faktiskt. Jag är nöjd om jag 
får höra en topplista som nån annan har gjort. Den 
kan gå på utan att jag bryr mig. Men ska jag kunna 
koncentrera mig vill jag ha tyst.

Vad har du för drömmar?
– Kanske en stuga i Spanien, där det är varmt. Jag 

blir mindre stel när det är varmt.
– Jag vill alltid hitta på nya coola grejer. Jag är väl 

lite så att när jag håller på med det jag gör nu kan jag 
inte tänka på annat. Nu är jag djupt engagerad i 
Spotify. Men om jag skulle sluta här kommer jag sä-
kert på en massa nya idéer som jag vill realisera.

Hur långa dagar arbetar du?
– Det beror på. I går jobbade jag till midnatt. Jag 

brukar gå hem fem, sex men sitter ofta och jobbar 
hem ifrån sent på kvällen. På morgonen börjar jag vid 
nio- tiotiden eller ibland senare.

Har du tänkt på att engagera dig i handikapprö-
relsen? Eller i vissa handikappfrågor?

– Jag har ju GIL, Göteborgskooperativet för Inde-
pen dent Living, som assistansanordnare. De är soci-
alpolitiskt aktiva och där skulle det vara kul att enga-
gera sig i fler saker, men jag är inte inblandad i något 
särskilt i dagsläget.

Han kan ångra att han aldrig var ute på roliga fester 

och andra upptåg när han gick på Chalmers. Kanske 
fokuserade han för mycket på sitt intresse för datorer.

– Det är bra om man hinner med lite annat också, 
men möjligen var det det som gjorde att jag blev duk-
tig på mitt område.

– Vill man bli riktigt bra på något är enda vägen att 
man hittar ett område man verkligen är intresserad av. 
Man ska ha det i sig att man lägger ner jättemycket tid 
på det även på fritiden. Brinna för det man gör och 
tycka det är jättekul. Då blir man nån sorts expert.

Att ha en käresta, en familj. Hur ser du på det?
– Ja, det vill jag så klart, men jag har inte ägnat mig 

åt det. Det ångrar jag väl också på något sätt. Det är så 
mycket som har kommit före.

Har du tjejkompisar?
– Ja, några stycken.
Är de också datanördar?
– Nä (skrattar).
Är de från skoltiden?
– Nej, från internet och så där. På Chalmers var det 

nästan inga tjejer, i alla fall inte på datatekniska lin-
jen. Men visst, jag vill ju så klart bilda familj.

Då måste du utsätta dig för att komma ut och 
träffa tjejer!

– Jag vet.
Du kan ju inte hålla på med datorer till tolv på 

kvällarna?
– Nej, jag vet. Jag får se. Brukar ta saker som de kom-

mer. Planerar inte i förväg. Det är skönt att inte vara 
uppbunden, bara kunna göra det som faller en in. +

Inom Riksgymnasiet för ungdomar med rörelse-
hinder, Göteborg, pågår ett elev- och föräldrastöds-
projekt. Fokus är ungdomarnas väg från tonår till 
vuxenliv. Vi skapar mötesplatser för samtal, stöd 
och vägledning.

Läs mer på www.brackediakoni.se/att-vaxa

Att växa  

– ett projekt om transition

1976
ISO/IEC 17025

SMA

Spinal 
muskelatrofi, 
SMA, 
or sakas av 
att motoris-
ka nervceller 
i mellanhjär-
nan, förläng-
da märgen 
och rygg-
märgen 
bryts ned. 
Följden blir 
muskelsvag-
het och 
muskelför-
tvining. 
Sjukdomen 
är ärftlig och 
förekommer 
i olika 
former, från 
lätta till 
allvarliga.

Intervjun
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HJÄLPMEDEL
Som styr oss rätt

Vill du också ha en skola för alla 

och en arbetsmarknad där alla kan 

bidra? Då behövs bra hjälpmedel.
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Tack vare en liten joystick 
klarar Kevin, 7, mycket mer 
än att köra sin elrulle.
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"
Vi har försökt att 

undvika rullstol så länge 

som möjligt.
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TEMA hjälpmedel för skola & arbete

istorien om Erik började 
för snart 10 år sedan. 
Syrebrist i samband med 
förlossningen ledde till att 
han fick en cp-skada som 
påverkar motorik och tal. 

Det visade sig snart också att Erik hade den 
mycket ovanliga sjukdomen PKU. Det är 
en ämnesomsättningssjukdom som gör att 
han måste äta speciell kost. 

Mamma Helene berättar att Erik var 
sen med att krypa och stå, hon minns 
att när han fyllde fyra fick han en lek-
saksspis för att han skulle kunna stå vid 
den och träna sin balans. När han bör-
jade gå använde han till en början rolla-
tor men snart kunde han ta sig fram ut-
an hjälpmedel kortare stunder. För 
längre sträckor använde familjen vagn, 
annars blev Erik för trött för att orka 
vara med när han väl hunnit fram till 
aktiviteten. Han cyklade också ett tag 
med stödhjul, men inte heller detta 
fungerade optimalt.

Inget alternativ
Rullstol har dock inte känts som något 
alternativ för Erik. Pappa Per förklarar 
varför:

– Vi har försökt att undvika rullstol så 
länge som möjligt, vi har sett så många 
exempel på barn som ”blir ett” med sin 
rullstol, trots att de kan gå.

Men så för ett par år se-
dan såg pappa Per en så 
kallad Segway på nätet, ett 
tvåhjuligt självbalanse-
rande elmotordrivet for-
don. Per kände direkt att 
detta kunde vara en lös-
ning – med den skulle 
Erik kunna hän ga med si-
na kamrater.

Förra våren var familjen på sommar-
stället på Öland och där fick Erik prova 
en Segway för första gången. Den passade 
honom perfekt.

Familjen började undersöka möjlig-
heterna för Erik att få en Segway som 
hjälpmedel, men den var varken god-
känd som transportmedel eller som 
hjälpmedel. När de kom hem till Växjö 
presenterade de idén för Hjälp medel-
centralen och fick då reda på att projektet 
Fritt val skulle bli permanent i Krono-
bergs län, och att det kanske kunde bli 
möjligt att välja en Segway istället för en 
el-scooter. Ännu var dock inte Segway 
godkänd som transportmedel, så de läm-
nade in en ansökan och väntade. 

De fick kontakt med försäljaren Cas-
bàr Anderson som arbetat länge för att 
få Segway godkänd och klassad som cy-
kel, och i oktober förra året ändrades 
lagen. Pengarna räckte nästan till halva 
Seg wayen, resten har familjen fått skju-
ta till.

 
Ett års väntan
Solen skiner på den asfalterade parke-
ringen i Saltsjö Duvnäs i Nacka söder om 
Stockholm denna fredagsmorgon i mit-
ten av maj. Ett års väntan är över. I en in-
tilliggande verkstad trängs en gammal 
Rolls Royce med gummibåtar av snabb 
modell och flera Segways. 

Erik ska få utbildning i vad som är 
viktigt att tänka på med en Segway, innan 
han får ta med sig den därifrån. 

Han får några korta instruktioner av 
Casbàr Anderson:

– Luta dig inte fram för mycket, speci-
ellt inte om du vill stanna, då fortsätter 
du framåt. 

Försäljaren frågar pappa vilken max-
hastighet han ska ställa in. ”Gångfart!”. 
Sen kliver Erik upp på fotplattan och så 
bär det iväg. 

Arbetet i verkstaden avstannar, spon-
tana hejarop hörs när mekanikerna följer 
Erik med blicken. 

Efter en minut utbrister Erik: ”Det här 
är ju skitlätt!”

Pappa Per fotograferar och mms:ar 
bilden till mamma, faster och andra nära 
och kära, på uppmaning från Erik.

Erik åker runt, runt på parkeringen, in 
i trånga prång mellan husväggen och 
parkerade bilar. Pappa springer efter för 
att kolla att Erik kommer igenom. 

Casbàr är imponerad över hur snabbt 
Erik lär sig att manövrera Segwayen. Han 
ändrar inställningarna så att Segwayen 
blir känsligare för Eriks rörelser och på så 
sätt lättare att styra. 

Ett alternativ
Casbàr Anderson tror att Segway kan vara 
ett alternativ till rullstol för många och be-
rättar om alla funktioner och finesser; 
handtaget kan enkelt flyttas till valfri höjd 
så att Segway passar alla; den är en för-
längning av kroppen och saknar både gas 
och broms; den kan anpassas på flera sätt, 
till exempel kan man montera en sits på 
den så att det går att sitta och köra den; 
den kan användas både ute och inne; den 
kan köra i nästan 20 km/h, och en vuxen 
kan åka 3,5-4 mil på asfalt på en laddning. 

I stället för rulle
Det här är början på en ny fas för Erik 
Lagerlöf, 10, från Växjö. Erik och hans 
pappa Per har rest till Stockholm för 
att hämta ett hjälpmedel som kommer 
att förändra vardagen på många sätt. 
Ett alternativ till rullstol. Turerna har varit 
många men idag är det dags. Dags att 
hämta Eriks Segway.

H

Fakta Segway
Fordonsklass: Cykel 
Maxhastighet: 20 km/h
kapacitet: 118 kg 
Mått: 63 x 63 cm 
Vikt: 47,7 kg 
Batterityp: 2 Litium-jon-batterier 
körsträcka: Upp till 38 km (vuxen). 
Motorer: Två borstlösa motorer 
Hjul: 14" GF förstärkt plast (TP)
Däck: 19" punkteringsresistanta däck 
Plattformshöjd: 21 cm 
Markfrigång: 7,6 cm 
Display: Trådlös Infokey-kontroll Erik på första 

Segway-turen. 
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Andra finesser är att den också kan kö-
ras ner för trappsteg. För att ta sig upp för 
en trappa behöver man kliva av, dock 
räcker det med att hålla den med två fing-
rar så snurrar hjulen och den klättrar lång-
samt uppåt. Låga trottoarkanter är dock 
inga problem att komma uppför om man 
har lite fart.

På styret sitter en digital nyckel och i 
den finns alla Eriks personliga inställ-
ningar. När Erik har klivit av stänger den 
av sig automatiskt efter en minut. 

– Om den hakar i något och hjulen inte 
kan rulla fritt, ska du inte fortsätta, luta dig 
inte framåt då, då ramlar du, säger Casbàr, 
och joggar efter Erik som nu satt fart igen.

Till skolan
Pappa Per ler. ”Vilken dag!” utbrister han. 

Tanken har i första hand varit att Erik 
ska åka Segwayen till skolan, en sträcka 
på cirka två kilometer, men han kommer 
även kunna använda den på rasterna.

– Nu kommer Erik vara pigg när han 
kommer fram till en aktivitet, och han 
slipper gå tillbaka till klassrummet fem 
minuter innan klockan ringer in. Men 
han kommer nog ha stor nytta av den på 
fritiden också, nu behöver vi inte alltid 
använda p-tillståndet för att komma nä-

ra, när vi ska någonstans. Erik kanske till 
och med hänger med mig ut på en löp-
runda, skrattar Per.

Erik kan nästan stå helt stilla på stället 
nu, vilket Casbàr Anderson menar är näst 
intill omöjligt att göra på en Segway.

– Barn har lättare att åka Segway än 
vuxna, de är bättre på att balansera, de 
har inga förutfattade meningar. Mina eg-
na barn började när de var tre och ett 
halvt år, berättar Casbàr, som också har 
jobbat för att Transportstyrelsen inte ska 
sätta någon åldersgräns.

Sen säger Casbàr att det är viktigt att 
sakta in om man åker på en trottoar eller 
gågata eller inne i affärer och köpcen-
trum. Det är en ny produkt och därför är 
det viktigt att de som använder den också 
uppför sig artigt. 

Annat bemötande
Per tror att Erik kommer att bli bemött 
annorlunda nu än om han skulle använ-
da rullstol.

– Det blir något helt annat när man 
står upprätt. Man blir sedd och bemött 
på samma sätt som andra. Segwayen är 
inte heller så där grå och ful som många 
hjälpmedel är. Fritt val innebär ju också 
att det är Erik som äger den. Det är nog 

inga problem att sälja den om han inte 
skulle ha användning för den, det finns 
nog en större andrahandsmarknad för 
denna än för rullstolar, säger Per.

Innan det är dags för Erik och Per att 
tacka för genomgången och packa in 
Segwayen i bilen hämtar Casbàr en kar-
tong märkt ”Erik” med manual och ägar-
information. När Per frågar om tillbehör 
som lampor, väskor och ramper säger 
Casbàr att det är billigare att hitta egna lös-
ningar än att köpa originaltillbehör. Pappa 
nickar, som den ingenjör han är har han 
redan hunnit fundera ut ramplösningen. 

Inga branta backar
Casbàr skickar med Erik några ord på vä-
gen.

– Det som kan vara lite trixigt är bran-
ta backar. Någon gång kommer du att 
trilla, så är det bara.

– Det finns inga branta backar hemma 
i Växjö, skrattar pappa. 

En gång per år går Erik på Move & 
Walk-träning i Göteborg under några 
veckor. 

– Det ska bli roligt att visa denna för 
alla kompisar där. Erik har minst sex 
kompisar som skulle ha nytta av en sådan 
här, säger Per.

Carema Care erbjuder dig en stor variation av verksamheter 
där vi fokuserar på din trivsel, kommunikation och självstän-
dighet. Vi utgår alltid från dina speciella styrkor och förmå-

gor 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.

Det är det lilla 
i det stora som 
gör helheten

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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– Men vi får nog köpa en cykeltuta 
pappa!

– Jaha, och du, Segwayen kostar 25 öre 
per mil i driftskostnad. Det blir avdrag på 
veckopengen, Erik!

En vecka senare berättar mamma 
Helene att Erik har blivit imponerande 
duktig på Segwayen. De första dagarna 
körde han drygt tre mil, mestadels på 
trottoarer bland mycket folk, och helt 
utan några som helst svårigheter eller 
tillbud. Erik har även kört en del inne i 
butiker och andra offentliga ställen, och 
hon erkänner att det kändes lite riska-
belt när Erik körde omkring mellan 
glasburkarna i mataffären – men att det 
gick jättebra. 

”Seggan”, som de kallar den, är fak-
tiskt ännu smidigare än vad de hade vå-
gat hoppas på. Erik har kört till skolan 
varje dag och eftersom det går så bra har 
de redan justerat upp hastigheten. 

Mamma Helene avslutar med att be-
rätta att hjälpmedelskonsulenten som 
skrev ut rekvisitionen blev positivt över-
raskad över hur bra Segwayen är för Erik 
och hur bra han kör den, så härom kvällen 
kom hon och filmade när Erik körde för 
att kunna visa  kollegorna på ett möte.
 Text och foto: Anna Pella 

� Fritt val av hjälpmedel 
möjliggör för dig som 
användare att välja ett 
likvärdigt hjälpmedel från en 
annan leverantör än 
hjälpmedelscentralens. 
� Du får en så kallad 
rekvisition som du sen kan 
använda som betalning. 
Kontakta din arbetsterapeut 

eller förskrivare för att få 
hjälp. 
� När du köpt ditt hjälpme-
del, är det du som äger det, 
inte landstinget/kommunen. 
Konsumentköplagen gäller 
och du bör vara noggrann 
med att ta reda på vad som 
gäller för byte och retur hos 
den leverantör du väljer.
� Vilka hjälpmedel som ingår 

i fritt val av hjälpmedel kan du 
hitta information om på 
landstingens webbplatser.
� Fritt val finns än så länge i 
Stockholms läns landsting, 
landstinget Kronoberg och 
landstinget i Sörmland. 
Uppsala har fattat ett politiskt 
beslut att starta vid årsskiftet, 
och ett flertal andra landsting 
utreder frågan.

TEMA hjälpmedel för skola & arbete

Fritt val i flera län

Pappa Per och Erik på första Segway-turen. Uppe till höger, Casbàr.

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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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.

NORDSTRÖM ASSISTANS har sedan 1998 bedrivit 
personlig assistans med fokus på kunden och 
deras situation. Utifrån de möjligheter 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.
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amiljen Andersson har 
arbetat med dagbok som 
stöd för minne och kom-
munikation ända sedan 
Melvin började på för-
skola när han var två år. 

De skrev då ut bilder på en skrivare, 
klippte och klistrade och skrev för hand. 
De kände inte att det blev det optimala 
stöd som de hade hoppats. För två år se-
dan provade de istället att göra enkla 
dagboksblad i Powerpoint, och när 
Melvin fick se detta väcktes plötsligt hans 
lust att använda dagboken.

Familjen startade också ett nätverk där 
bland annat farmor och farfar, mormor 
och morfar, systerson och fru, stödfamilj 

och förskolepedagoger var med. De träffa-
des ungefär en gång i månaden de första 
åren och en hemsida skapades för att lägga 
ut sammanfattningar från mötena. 

– Syftet var och är att alla ska involve-
ras i vår vardag och veta vad som händer 
runt Melvin, för att kunna stödja honom 
bättre, berättar Anna.

Pekskärm
När Melvin började förskolan skaffade 
man en pekskärm och olika trycka-hän-
da-program. Melvin var väldigt intresse-
rad av spelen och lärde sig snabbt. Efter 
ett tag blev Melvin den som alla barn frå-
gade när de behövde hjälp med datorn. 
”Melvin? Det spelet, var finns det?”.

Två år innan Melvin skulle börja för-
skoleklass kontaktade Anna personalen 
på skolan, för att de skulle hinna gå teck-
enkurser och förbereda sig. 

När det så var dags att börja förskole-
klass köpte skolan in en egen dator till 
Melvin med alla program han kunde tän-
kas behöva. Han fick också en elevassis-
tent, Emma Bohman, som finns i närhe-
ten hela tiden men som också tar ett steg 
tillbaka när det är möjligt.

Med hjälp av bilder och filmer som 
Emma och Melvin tagit på dagen lägger 
mamma Anna in ett dagboksblad med 
det viktigaste från dagens händelser. Till 
en början tog Melvin med sig dagboken 
på ett USB-minne men det var krångligt 
att få med filmerna så nu har familjen 
köpt en dator som Melvin kan ta med sig 
fram och tillbaka.

Vill visa allt
Den här skoldagen är snart slut, och när 
mamma kommer för att hämta vill 
Melvin först visa allt han har i sin dator.  
Han hoppar upp på stolen och knappar 
snabbt in lösenordet. Skärmen blinkar 
till och skrivbordet visar sig. Först visar 
han dagboken. Den har olika färger för 
olika dagar, och i meningar tydliggörs 
ibland ordklasser också av olika färger. 
Melvin bläddrar bakåt och väljer ett gult 
blad, fredagen den första april, där det 
finns en film från dansen i klassen. 

Melvin öppnar programmet Sym-
Writer och en skrivmiljö där han sätter 

TEMA hjälpmedel för skola & arbete

Melvin tar med sin
dagbok till skolan
Melvin Andersson, 7, går i vanlig förskoleklass i Nyvångs-
skolan i Lödde köpinge utanför Lund, och ska följa med sina 
klasskamrater upp i ettan till hösten. Nästan varje kväll lägger 
mamma Anna in dagens händelser i en dagbok i Powerpoint 
som Melvin sedan har med sig till skolan. Nu ska erfarenhe-
terna användas i ett projekt att ta fram en digital kontaktbok för 
elever med utvecklingsstörning.

F

När Melvin inte är i skolan spelar han gärna Wii med storebror.

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.

NORDSTRÖM ASSISTANS har sedan 1998 bedrivit 
personlig assistans med fokus på kunden och 
deras situation. Utifrån de möjligheter 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.
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ihop ord som bildar en mening som sen 
läses upp med talsyntes. ”Med mina ögon 
kan jag se” skriver han. 

Sen vill han visa hur man gör när man 
ringer på Skype och letar upp sin kon-
taktfamilj i telefonboken. De är inte hem-
ma. Så då återstår att packa ned datorn 
och åka hem.

– Det är roligt att Melvin är så stark på 
det här med datorer. Jag kan inte förklara 
varför datorn är så bra för honom, men 
vid den gör han en massa framsteg, säger 
Anna.

Mamma Anna är utbildad lärare och 
när Melvin föddes kände hon ett stort 

behov av att vidareutbilda sig för att kun-
na hjälpa honom så mycket som möjligt. 
Hon utbildade sig därför till specialpeda-
gog samt certifierad handledare i språk-
träning enligt Karl stadmodellen. 

En hel del kvar
– Ju mer kunskap jag har desto lättare är 
det att hjälpa Melvin och säkerställa att 
han får det stöd han behöver. Även om 
Emma nu sköter allt i skolan, är det fortfa-
rande en hel del som behöver fixas runt 
omkring, säger Anna och tecknar omedve-
tet ”jobb” genom att knyta händerna och 
slå dem mot varandra upprepade gånger.

Anna är också med i Föreningen för 
barn, unga och vuxna med utvecklings-
störning, FUB, och när hon fick frågan 
om hon ville vara med att skapa en platt-
form för en digital kontaktbok, så tyckte 
hon att det passade bra, eftersom hon 
jobbat så intensivt med Melvins dagbok. 

– Melvin kommer att få testa plattfor-
men här hemma även om han inte kom-
mer att vara med i pilotgruppen. Den 
största skillnaden kommer att vara att vi 
lägger dagboken så att den blir lättill-
gänglig för alla runtomkring och att 
Melvin förhoppningsvis kommer att 
kunna skapa mer av dagboken på egen 

Så här kan det se ut i Melvins dagboksblad.

Öresund 2011
28 – 29 /9Hjälpmedel

Öresund 2011
28 – 29 /9Hjälpmedel

Mer information hittar du på www.hjalpmedel.se

gångträning | Maria blev hjälpt med sin rullstol | Daniel blev hjälpt med en tappningskateter | ÅRETS HJÄLPMEDELSMÄSSA | Anna blev hjälpt med en käpp Anders 

blev hjälpt med en arbetsstol | FRITT INTRÄDE | Carl blev hjälpt med att röra sig lättare | Bosse blev hjälpt med en duschvagn | Christina blev hjälpt med ett trådlöst 

larm | Viola blev hjälpt med bra vårdbäddar | Peter blev hjälpt med en ögonstyrning till sin dator | Nils blev hjälpt med en spisvakt | FRITT INTRÄDE | Marie blev hjälpt 

med en lättillgänglig duschkabin | Louise blev hjälpt med ett stödhandtag  | ÖVER 100 UTSTÄLLARE | Margareta blev hjälpt med en väldigt personlig assistent | Mi-

kael blev hjälpt med en sulkyvagn för lille 

Hampus | Ulla blev hjälpt med upphan-

dling av hjälpmedel | Olof blev hjälpt med 

enspeciallösning för sin favoritstol | Martin 

blev hjälpt med en mjuk ortos | Sara blev 

hjälpt med en kökslösning | Stefan blev hjälpt med ett minneshjälpmedel | Sofia blev hjälpt med en anpassad fåtölj | Sven blev hjälpt med en workshop om kognitiva 

stöd | Lennart blev hjälpt med ett glidlakan till sängen | Linnéa blev hjälpt med en utbildning för bättre sexliv för sin brukare | Magnus blev hjälpt med en neurolo-

gisk rehabilitering | Marianne blev hjälpt med en elektrisk barnvagn | Per blev hjälpt med en massageutbildning | Lena blev hjälpt med produkter och färgsättning i 

vårdlokaler | Kristina blev hjälpt med anpassning av sitt kök och badrum | Karin blev hjälpt till en framgångsrik idrottskarriär | Jan blev hjälpt med anpassning av sin 

bil | Gustav blev hjälpt med ett skoskydd | PLATS: EUROPAPORTEN KONGRESSCENTER PÅ STADIONGATAN 25 I MALMÖ | Gunilla blev hjälpt med sina läsglasögon 

| Fredrik blev hjälpt med en ramp | Elisabet blev hjälpt med att sitta kvar i rullstolen i bilen | Elin blev hjälpt med specialrullstol för skogspromenader | Andreas blev 

hjälpt med ett toaletthjälpmedel | Åke blev hjälpt med en bidésits | Eva blev hjälpt med ett larm | 28–29 SEPTEMBER KL 10.00 – 17.00 | Johan blev hjälpt med 

Arrangör:

Bli hjälpt med hjälpmedel!
VÄLKOMMEN TILL ÅRETS HJÄLPMEDELSMÄSSA I MALMÖ
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hand. Idag gör jag det mesta, även om 
han kan sitta med och välja bilder och sä-
ga vad vi ska skriva, säger Anna.

En annan förhoppning är att kontakt-
boken kommer att hjälpa Melvin att för-
stå tid, tror Anna. Vad som har hänt ett år 
bakåt, för länge sen, igår och kanske även 
i morgon.

Bra för alla
Hon tror också att detta verktyg kan hjäl-
pa alla runt omkring Melvin att förstå 
honom bättre. 

– I skolstarten var det en oerhörd hjälp 
att Melvin hade dagboken med sig. Om 

klasskamraterna eller pedagogerna inte 
förstod honom så kunde han bläddra i 
den och visa vad han pratade om. 

– Som tur är ger sig inte Melvin förrän 
den han pratar med har förstått. I telefon 
kan det ibland vara lite svårt att förstå 
vad han säger, men om han i framtiden 
”chattar på DIKO” med oss, så kommer 
han kunna visa bilder samtidigt som han 
berättar, hoppas Anna. 

Vad Anna vet är Melvin den första 
eleven med Downs Syndrom på 
Nyvångsskolan och Anna hoppas att han 
ska kunna fortsätta i vanlig klass med 
elevassistent upp till sexan. 

– När Melvin var liten informerade 
habiliteringen oss bara om hur man 
gjorde för att söka till särskola, men vi 
tror att grundskolan kommer skapa bäst 
förutsättningar för utveckling såväl 
kunskapsmässigt som socialt, och vi 
hoppas att Melvin inte behöver byta 
skolform på grund av brist på kompe-
tens och resurser. 

Hem till vita huset
När Melvin kommer hem till det vita hu-
set med blåa knutar i fritidshusområdet 
möts han av den tolv veckor gamla schä-
fervalpen Ayla som hälsar glatt. Strax 
börjar Melvin och två år äldre brorsan 
Lucas spela Nintendo Wii. De börjar med 
basket och Melvin vet precis hur man gör 
med joysticken för att få till bra skott. Det 
är jämnt och Melvins ”nej, nej, nej, nej” 
byts strax till ett ”JAAAAAAAAAAAAA!”

Sen blir det fäktning.
Melvin hoppar upp och ned och ut-

brister i glädjetjut när han gör poäng el-
ler vinner omgången. Mamma Anna tit-
tar på sina söner och skrattar.

– Säga vad man vill om sådana här 
spel, men de tränar verkligen handling 
och konsekvens hela tiden.
 Text och foto: Anna Pella

TEMA hjälpmedel för skola & arbete

Digitala kontaktboken 
– ett stöd för minnet
� DIKO – den digitala kontaktboken – ska 
vara ett sätt att för eleven att minnas, 
återberätta och planera.
� Både familjen och skolan involveras i 
nätverket.
� Projektet är ett samarbete mellan Före -
ningen Furuboda, FUB, Certec och Lunds 
kommun med ekonomiskt stöd från All -
männa Arvsfonden. Den första plattformen 
ska testas på Fågelskolan i Lund 2011.

Mamma Anna 
kontaktade 
skolan två år 
innan Melvin 
skulle börja 
där. 

Nya Corpus 3G
Den nya sitsen Corpus 3G har en enkel och ren form med samma 
komfort och känsla som vår berömda originalsits Corpus. 
Den har asymmetriska sidostöd och lätt böjda benstöd allt för att 
följa kroppens linjer. Ryggstödet är delbart så att man kan välja ett 
mer aktivt sittande.  
Finns på våra C400/C500/M400 chassi

Tryckavlastning

www.permobil.se

ru llstol ar • b il anpas s ning • kom m unik ation s hjälpme de l
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ndreas visar gärna hur 
enkelt det är att lägga in 
en påminnelse i sin tele
fon.

– När jag har prov läg
ger jag in i vilken sal jag 

ska vara. Annars lägger jag in när jag ska gå 
upp, när jag ska gå till bussen, eller om det 
är något nytt som jag ska lära mig. En så
dan sak var när jag skulle ta med mig gym
pakläder på måndagarna. När jag nu kom
mer ihåg det behöver jag inte lägga in nå
gon påminnelse, säger Andreas.

Tar mer ansvar
Ewa Wahlin är specialpedagog på Mi
mers Hus Gymnasium i Kungälv utanför 
Göteborg. Hon har varit med om att star
ta verksamheten där elever med koncen
trations eller läs och skrivsvårigheter 
får extra stöd i kärnämnen. Hon har följt 
Andreas under hela hans gymnasietid 
och hon berättar att han har utvecklats 
och mognat mycket den senaste tiden. 
Tidigare kom han ofta för sent till skolan 
och de fick ringa och väcka honom. 
Sedan ett halvår använder Andreas en 

gratiskalender med påminnelsefunktion 
i sin telefon. 

– Sen han började använda kalendern 
tar han mycket mer ansvar. I början 
hjälpte vi honom att lägga in saker men 
nu gör han allt själv. Och eftersom han 
har telefonen med sig så vet han ju alltid 
vad han ska göra, säger Ewa Wahlin.

När det var dags för praktik satte sig 
Ewa och Andreas ned och pratade ige
nom hur han skulle komma dit på mor
gonen. ”Hur dags behöver du gå upp? 
Hur dags behöver du gå till bussen? Var 
byter du buss?” Och så matade de in alla 
påminnelser som behövdes. 

Andreas har alltid varit intresserad av 
datorer och redan i 10årsåldern byggde 
han sin första hemsida. När han var 16 
eller 17 byggde han sin första dator.

– Jag ville testa om jag kunde och det 
gick ju bra. Om man bygger själv kan man 
anpassa datorn precis som man vill ha den.

Tentade av
Det var därför heller ingen som blev för
vånad när Andreas tentade av webbde
signkursen på medieprogrammet på en 

och en halv vecka. Och när Eivor Peterson 
och Monica Källgren på Eimons Webbyrå 
behövde en praktikant som kunde hjälpa 
dem var Andreas självskriven för upp
draget. De märkte direkt att Andreas ha
de stora tekniska kunskaper och ville an
ställa honom, men eftersom de var ny
startade så fick de rådet att i stället hyra 
in honom som konsult. Därför har de 
hjälpt Andreas med affärsplanen som 
han behöver för att söka starta egetbi
drag, och hoppas att han snart får sin 
Fskattsedel.

Om vilka olika tjänster Andreas ska 
erbjuda säger han:

– Allt möjligt inom data. Det är roligt 
att göra olika saker, annars tröttnar jag. 

Eivor och Monica nickar och säger att 
de har många uppdrag som är på väg in. 

– Vi kommer att ha fullt upp och ha 
stor hjälp av Andreas. Nu vågar vi dessut
om gå ut och erbjuda våra tjänster till än
nu fler, eftersom vi har en helt annan tek
nisk kompetens. En tjänst som Andreas 
ska hjälpa oss att utveckla är att kunder
na kan ha en egen film på hemsidan där 
de berättar om sitt företag, där det ser ut 
som att de går över skärmen. Vad är det 
nu det heter, Andreas? säger Monica. 

– Green screen, svarar Andreas.

Med i ett projekt
Andreas gymnasieskola är med i ett pro
jekt som ska göra det lättare för ungdomar 
med olika funktionsnedsättningar att 
kom ma ut i arbete. Projektet är ett samar
bete mellan bland annat Hjälp medels
institutet, Arbetsförmedlingen, För säk
rings kassan, Specialpedagogiska skolmyn
digheten, Arbetslivscentrum, Ha bi litering 

Från skolbänken  
till konsultuppdrag
Efter studenten startar Andreas Löfmark eget som datakonsult. 
Ett gratis planeringsstöd i telefonen är en viktig anledning till 
att han har fått vardagen att fungera, och drömmen om eget 
företag att gå i uppfyllelse. 

A

Andreas Löfmark får  
påminnelser direkt i mobilen.
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& Hälsa, skola och kommun. Ewa Wahlin 
är samordnare för projektet i Kungälv.

– Samarbetet har lett till att föräldrar 
vid vissa tillfällen bett de olika instanser-
na att ha direktkontakt för att hjälpa de-
ras barn, vilket annars kan vara ganska 
ovanligt. De har skrivit intyg att vi får 
kontakta varandra och då har vi kunnat 
hjälpa eleven.

I höst har Mimers Hus bjudit in lokala 
samarbetspartners till arbetsmarknads-
dagar för att Ewas elever ska få ställa frå-
gor och tillsammans med sina föräldrar 
skapa kontakter som på sikt kan hjälpa 
dem ut i arbete.

Projektet syftar också till att hitta ny 
teknik som kan vara ett bra stöd för elev-
erna. Förutom planeringsstödet i telefo-
nerna så har Andreas och hans skolkam-
rater fått en interaktiv projektor som 
fungerar ihop med olika program, där lä-
rare och elever kan sätta samman illus-
trationer, texter, filmer, och anteckna 
med en digital penna på bilden. Ewa har 
märkt att eleverna blir mer delaktiga när 
de är med och skapar innehållet på detta 
sätt. Efter lektionen sparas alltihop ned 
på skolplattformen, så att alla kan gå in 
och hämta materialet. 

– För dem som har svårt att ta egna 
anteckningar eller om man har varit sjuk 
är det perfekt. Detta är bra för alla som 
har svårt att göra två saker samtidigt, sä-
ger Ewa Wahlin.

Sedan ett tag tillbaka har alla elever på 
Mimers Hus egna datorer i skolan.

– Tidigare hade bara våra elever det, och 
då var det ingen som ville använda dem ef-
tersom det stack ut. Nu kan man ha läs- 
och skrivhjälpmedel i datorn utan att det 
syns utanpå. Det tycker eleverna är skönt.

Fånga upp elever
Ewa Wahlin funderar mycket på hur man 
ska fånga upp elever med koncentra-
tions- eller läs- och skrivsvårigheter så ti-
digt som möjligt. Hon har träffat flera 
elever som har gått igenom hela grund-
skolan utan att få hjälp. 

– De kanske varken har någon diagnos 
eller har jobbat med kompensatoriska 
hjälpmedel när de kommer till oss. 

Ewa menar att det är många som blir 
specialister på att inte synas, och ofta kan 
det vara bristfälliga överlämningar mellan 
stadierna, när barnen bildar nya grupper 
eller får nya lärare. När hon informerar 
andra lärare får hon ofta reaktioner som 
”jaså, är det dom eleverna du menar”. 
Hon vet att det behövs upprepad informa-
tion, både på högstadiet och gymnasiet.

– Jag försöker också vara med på för-
äldramöten och berätta om vad jag kan 
hjälpa till med.

Ewa menar att det är viktigt med en-
gagerade lärare som gillar att jobba med 
dessa elever eller som vågar be om hjälp 
om de inte vet hur de ska hjälpa eleven. 
Det är också viktigt att man får prova 
kompensatoriska hjälpmedel oavsett om 
man har en diagnos eller inte, och att få 
stöd genom hela skolgången och profes-
sionella överlämningar vid stadieöver-
gångar. Samarbete med föräldrar, habili-
tering och andra involverade är också nå-
got hon rekommenderar varmt.

Ewa minns att Andreas redan när han 
började gymnasiet sa att han tänkte star-
ta eget efter studenten. 

– Då sa jag att det kanske du kan göra 
sen, när du närmar dig 40 och är lite erfa-
ren. Men han fick rätt!

Ska träffa bandet
Andreas ska träffa bandet på lördag. Han 
spelar bas i ett "metal"-band och de håller 
på att leta replokal. 

– Jag behöver nog 30 minuter på mig 
innan jag ska gå, så jag hinner gå upp or-
dentligt, säger han, och lägger med van 
hand in en påminnelse i kalendern på te-
lefonen.
 Text och foto: Anna Pella TEMA hjälpmedel för skola & arbete

Skola till arbete
� Inom Hjälpmedelsinstitutets 
satsning ”Skola till arbete” har en 
pilotstudie genomförts på 
Thorildsskolan och Mimers Hus 
Gymnasium i Kungälv samt på 
Tornhagsskolan och Anders 
Ljungstedts Gymnasium i 
Linköping. 
� Ett syfte har varit att ta reda på 
hur ny teknik kan utgöra ett stöd 
för eleverna. 
� Pilotstudien görs i samarbete 
med Riksförbundet för Rörel-
sehindrade Barn och Ungdomar 
(RBU), Synskadades Riksförbund 
(SRF), Föreningen för barn, unga 
och vuxna med utvecklingsstör-
ning (FUB), Riksförbundet 
Attention och Dyslexiförbundet.
� www.hi.se/skolatillarbete 

Planeringsstöd
� Med Googles kalender eller 
liknande applikationer kan man 
lägga in händelser i kalendern direkt 
i sin telefon och sen be att få 
påminnelser som sms.
� Föräldrar och personal kan gå in 
via datorn och lägga in påminnelser 
om viktiga händelser.
� Man väljer själv när påminnelsen 
ska komma och vad det ska stå.

Eivor Petersson och Monica 
Källgren kommer att anlita 
Andreas som konsult.

Alla elever på Mimers Hus har 
en egen laptop.

Andreas Löfgren och elevassis-
tenten Christofer Modig. 

Andreas startar eget som 
datakonsult till hösten.

Ewa Wahlin hjälper elever att hitta 
rätt tekniska hjälpmedel så att de 

kommer ut i arbete.

"När jag har prov lägger jag in 
i vilken sal jag ska vara." 
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Vilka visioner har hjälpmedels-
branschen inför framtiden?  
Föräldrakraft har träffat Rikard 
Rönn, Skandinavienchef för  
rullstolsjätten Permobil och 
ordförande för den tyngsta 
branschorganisationen.

n n n Pressade volymer och priser. Hjälp
medel är en typisk svensk framgångs
bransch, men under hårt tryck.

– Förr eller senare måste Sverige börja 
tänka i nya banor och se till den totala 
summa pengar vi har inom vård, där 
hjälpmedel bara står för en liten del, sä
ger Rikard Rönn.

Sedan årsskiftet är Rikard Rönn ordfö
rande för hjälpmedelsgruppen inom 
branschorganisationen Swedish Medtech.

I den rollen är han kritisk till att hälso
ekonomi och samhällsnytta, enligt hans 
mening, har fått stryka på foten de senaste 
åren. Landsting och kommuner har sparat 
utan hänsyn till samhällskostnaden.

– Men det är svårt att driva den här frå
gan när varje landsting har sitt eget styre 
och politikerna på nationell nivå inte rår 
på regiontänkandet, säger Rikard Rönn.

– Vi skulle vilja driva på men vet inte 
hur man ska komma fram, eftersom det 
inte finns någon övergripande part att 
prata med.

Inte heller finns någon samlad statistik 
över hur hjälpmedelsförsörjningen ut
vecklas. Swedish Medtech har påbörjat ett 
statistikarbete, men det täcker bara in de 
egna medlemsföretagen.

– Det ser ut som att hjälpmedelsvoly
men har gått lite nedåt. Man ser hjälpme
del som en isolerad produkt, inte som en 
del av den totala vården.

Sverige sägs ofta ligga i framkant när 
det gäller hjälpmedel. Inte desto mindre 
anser Rikard Rönn att vi är dåliga på att 
utnyttja möjligheterna.

– Jag är övertygad om att man kan 
minska kostnaderna inom vården genom 
att satsa mer på hjälpmedel. Idag sparar 
man i en ände utan att veta vad som hän
der med totalkostnaden. För en tid sedan 
tog något landsting bort rullatorerna och 
överlät på brukarna att betala. Men ingen 
har undersökt vad som hände sedan. 
Sparade man pengar?

Enligt branschen har trenden gått mot 
kortsiktiga besparingar. Landsting och 
kommuner köper färre produkter och 
kräver lägre priser. Hälsoekonomiska 
kalkyler lyser med sin frånvaro.

– För att få en förbättring måste något 
landsting gå i bräschen och koppla sam

man de olika kostnaderna, säger Rikard 
Rönn. Många användare och anhöriga 
vill inte vänta. De söker lösningar på egen 
hand.

– Internet har gjort det enklare all
mänt sett att skaffa information. Många 
googlar helt enkelt på elrullstol för att se 
vad som finns. Idag finns ingen bra sam
lingsplats med information om alla 
hjälpmedel. Man diskuterar att göra nå
got publikt av landstingens hjälpmedels
databas Hinfo, men det är oklart hur det 
blir med det, säger Rikard Rönn.

Stora nyheten
Den stora ”nyheten” är Fritt val. Ett val
frihetssystem står högt på regeringens 
önskelista och kan bli ett steg mot ett mer 
hälsoekonomiskt tänkande. Men än så 
länge finns fler frågor än svar.

En svensk succébransch under           allt hårdare press

Svårt driva frågan när varje landsting har sitt tänk, säger Rikard Rönn.

020-22 11 44

Kostnadsfritt, personligt stöd
 vid telefonsamtal!

Talstöd, minnesstöd,
 anteckningsstöd
Vardagar 8.00-20.00  
Helger    12.00-16.00

www.teletal.se

Tuffa Salivskydd för din
personliga stil

GreppEtt HB, Hjälpmedel för dig 
Tel 070-4416144, www.greppett.se, info@greppett.se  

By CiBi Design
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– Det är väldigt svårt att överblicka 
vad fritt val innebär, säger Rikard Rönn. 
Idag används det i mycket liten omfatt-
ning.

– I grund och botten är det positivt 
med fritt val, förutsatt att systemen runt 
omkring för finansiering med mera blir 
fördelaktiga. Det finns valfrihetssystem i 
andra länder som ger väldigt låg kom-
pensation från det allmänna.

Regeringen har beslutat utreda hur 
detaljerna i ett valfrihetssystem ska se ut. 
Utredningen blir klar till årsskiftet. Men 
branschen är avvaktande.

– Det är otroligt svårt att veta vart det 
tar vägen. Hur ska man exempelvis göra 
med rekonditionering av gamla rullsto-
lar? Idag är landstingen måna om att ta in 
gamla rullstolar, ställa i ordning dem och 
dela ut till nya brukare. Går det att fort-
sätta med det med fritt val?

– Kanske kan man göra som med bil-
anpassningar, att man får en viss summa 
pengar som man får göra nästan vad man 
vill med och att man som privatperson 
står som ägare. Men då faller dagens sys-
tem med rekonditionering.

– De flesta hoppas att utredaren ska 
nysta upp och hitta lösningar. Kanske blir 
det olika system för olika typer av hjälp-

medel. Ett system för enklare hjälpmedel, 
ett annat för elrullstolar och andra dyrare 
och tyngre hjälpmedel.

Hur ser din egen vision ut för ett bra 
fritt val?

–Personer med funktionsnedsättning-
ar måste ha så många olika kontakter för 
att lösa bostadsanpassning, färdtjänst, as-
sistans och så vidare. Här finns ingen 
samordning alls! 

– Om man är duktig på att prata kan 
man få hur mycket färdtjänst som helst, 
fullt utrustad bil, anpassad bostad, gott 
om assistenter. Men kanske får du inte 
något av det här om du inte är så driven 
på att sälja in dina behov, säger Rikard 
Rönn.

– Samordna så att man träffar en över-
gripande handläggare som kan gå ige-
nom behoven, väga hjälpmedel mot an-
passningar, och ta fram ett totalt paket. 
Med hjälp av en utbetalning eller rekvisi-
tioner skulle man själv kunna påverka 
hur stor del som läggs på bostadsanpass-
ning respektive hjälpmedel.

– Det skulle skapa ett bättre resursut-
nyttjande, jämfört med idag när det inte 
finns någon som helst kontakt mellan de 
olika delarna.
 Text: Valter Bengtsson

En svensk succébransch under           allt hårdare press

”Vi har 
ingen aning 
om vart 
Fritt val 
tar vägen.”

TEMA hjälpmedel för skola & arbete

Elrullstolar med ståfunktion är en av 
Rikard Rönns favoritprodukter. Dyrare 

men bättre på det mesta. 
Permobil C400 VS.

Läs mer på www.foraldrakraft.se

"Gör det enklare"
Rikard Rönn om hjälpmedel för skola och 
arbetsliv:
- Alla våra hjälpmedel i form av elrullstolar, 
kommunikation och bilanpassning gör det 
generellt enklare att ägna sig åt utbildning 
och arbete. Det vi försöker åstadkomma är 
att man ska kunna ta aktiv del i samhället. 
Målsättningen är att alltid tillgodose behoven 
hos de som använder produkterna, oavsett 
om det är på skolan, jobbet eller fritiden. 

Oanvända möjligheter
Rikard Rönn om hjälpmedel som borde 
utnyttjas mer:
� Elrullstolar med ståfunktion. 
(Se bilden på Permobil C400 VS.) Att titt som 
tätt kunna ställa sig upp när man sitter i 
rullstol är positivt för alla kroppens funktio-
ner. Det är också bra att slippa vara beroen-
de av att flytta över till något annat för att 
kunna resa sig. Att snabbt kunna ta sig upp 
till samma nivå som andra människor har 
också en viktig social funktion. Det ger myck-
et bättre social integration både i skolan, på 
arbetet och på fritiden. Det är en relativt dyr 
produkt och långtifrån alla kan få den 
förskriven. Olika landsting har olika regler, 
men många fler skulle ha stor glädje av den.
� Ergonomiska sitsar. Om man har en 
riktigt bra sits kan man klara en hel arbets-
dag eller skoldag i rullstol utan att få besvär 
av det. 

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.
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ANALYS. Memoplanner är en dator 
med många hjälpmedel inbyggda. En 
investering som vore klart lönsam för 
många skolelever eller arbetstagare. Men 
prislappen på cirka 30 000 kronor är 
alltför hög för att den ska förskrivas.

Hjälpmedelsinstitutets Monica Rydén 
tog nyligen upp problemet på ett 
semi na rium anordnat av Socialdepar
tementet.

– Investeringen i en smart mobil som 
Memoplanner kan man tjäna in på drygt 
ett år. En kommunalt investerad krona 
ger tre kronor tillbaka inom fem år. Om 
personen dessutom får jobb blir det en 
ytterligare vinst på 72 000 kronor per år, 
sa Monica Rydén.

Memoplanner är ett av flera exempel 
på hjälpmedel som är samhällsekono
miskt kostnadseffektiva, men ändå anses 
för dyra för att förskrivas som hjälpme
del.

– Vi försöker ta fram enklare produk
ter som blir billigare, säger Erland 
Pontusson, vd för Abilia som har 
utvecklat Memoplanner.

– Samtidigt tappar man en del av 
systemtänket om man förenklar. 
Memoplanner är en del i ett system, där 

föräldrar kan hjälpa till med planeringen 
via internet. Men vi kan också tänka oss 
andra upplägg där man exempelvis 
betalar en månadsavgift om skolan 
tycker att investeringen är för stor, säger 
Erland Pontusson.

Många smarta hjälpmedel har satt 
Sverige på kartan och väckt uppmärk
samhet långt utanför gränserna.

– Tyvärr missar man att många 
hjälpmedel som är lite dyrare ofta är 
kostnadseffektiva för samhället. Om 
unga kan gå i vanliga skolor istället för 
speciella skolor är det ofta en fördel både 
för individen och samhällsekonomin. En 
investering som gör det möjligt för en 
person att klara ett arbete kan ge en 
besparing på miljoner för samhället, 
säger Erland Pontusson.

Abilias Handifon är ett annat kogni
tivt hjälpmedel som allt som ofta blir för 
dyr, trots dess många fördelar.

– Det är klart att den blir dyrare än 
vanliga konsumentmobiler när vi inte 
har större volym än några tusen per år, 
säger Erland Pontusson. Priserna på våra 
produkter som är speciella hjälpmedel 

kan aldrig komma ned på 
samma nivåer som 
generella konsumentpro
dukter.

I Norge, där Abilia 
också är verksamt, är det 
enklare att få gehör för ett 
helhetstänk, menar 
Erland Pontusson.

– Där har staten ett 
helhetsansvar, så där tar 
man hänsyn till bespa
ringar som kan göras 
inom boende etcetera om 
man investerar i hjälpme
del. En äldre person som 
kan bo kvar hemma kan 
innebära en halv miljon i 
besparing varje år. Det är 
den typen av tänk som 
behövs.

På arbetsplatserna går det ofta att lösa 
behovet av hjälpmedel, menar Erland 
Pontusson.

– Vi pratar mycket med Arbetsför
med lingen och de ser det som en 
investering att anpassa arbetsplatserna så 
att fler kan jobba. Där finns även 
budgetar för det. Inom skolan däremot 
behövs nya initiativ.

Just nu kommer en flod av appar till 
mobiltelefoner, varav många kan 
användas som hjälpmedel. Många är 
både tuffa och lätt att använda.

– Alla pratar om appar och det tvingar 
fram ett nytänkande. Appar är billigare 
lösningar än vi normalt jobbar med men 
saknar ofta support. Man kan inte ladda 
ned en app för 250 kronor och tro att allt 
är klart! 

– Vi som utvecklar mer komplexa 
produkter tar nu också fram appar, men 
med support. Vi gör inte bara en mjuk
vara utan kommer även att ge service 
och support. Appar är inte frälsningen 
men de bidrar till att vi nu får en snab
bare utveckling och mer användarvänli
ga produkter. 

– Vi har mycket att lära av itindu
strin. Det jag oroar mig för är att man 
utrustar många unga brukare med 
mobilappar som är väldigt generella och 
inte anpassningsbara för individen.

Att jättar som Apple och Microsoft 
skulle ta över en del av hjälpmedels
marknaden tror han dock inte.

– Hjälpmedelsområdet är extremt litet 
i deras ögon. Det har vi sett på markna
den för ögonstyrning. När jättarna 
kommer in pratar de om miljoner 
användare på konsumentmarknaden. De 
tycker att vårt segment är så litet att de 
inte bryr sig om det.

Allt medan appvärlden växer siktar 
även Abili på att snabbt bli allt större, 
bland annat genom att köpa andra 
hjälpmedelstillverkare. 

– Vi ska växa för att sätta ännu mer 
kraft i utveckling av nya produkter. Idag 
är vi 100 personer och har 200 miljoner 

Memoplanner är för dyr att förskrivas, trots att den 
skulle vara en god investering i många fall. Vi 
försöker ta fram enklare och billigare produkter, 
men risken är att man tappar en del av system
tänkandet, säger Erland Pontusson, vd för Abilia.

När 1 blir 3
Därför missar vi de mest  
lönsamma investeringarna
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Abilia
Företaget Abilia har bara 
ett år på nacken. Grunden 
byggdes hos norska Falck 
Igel och svenska Gewa, två 
hjälpmedelstillverkare som 
slogs samman våren 2010. 

De flesta produkterna har 
utvecklats i egen regi, 
antingen i det svenska eller 
norska utvecklingscentru-
met. Produkterna finns 
inom kommunikation, 
kognition och omgivnings-

kontroll/larm.
Ägare till Abilia är 
svenska MedCap.

kronor i omsättning. Det vill vi öka till 
en halv miljard inom två, tre år. Vi tittar 
på att förvärva eller gå ihop med något 
annat företag i västeuropa som har 
kompletterande produkter inom 
kommunikation och kognition.

Finns det gott om sådana företag?
– Nej, de är ganska få. Det finns 

många som har en nisch men ganska få 
som har en bred utveckling. Vi tittar på 
båda grupperna. Några små har fantas-
tiska spetsprodukter, andra är lite större 
företag. Vi pratar med en handfull 
företag och kommer att göra affär under 
det här året, säger Erland Pontusson.

TM

Tel. 011-161800
Fax 011-162005

www.anatomicsitt.com
info@anatomicsitt.com

TM

Tel. 011-161800
Fax 011-162005

www.anatomicsitt.com
info@anatomicsitt.com

Fulla positioneringsmöjligheter. 
Även i bilen.

En krona ger tre tillbaka inom 
fem år, enligt Monica Rydén, 

Hjälpmedelsin stitutet, som 
förespråkar en samhällseko-

nomisk syn på hjälpmedel.

Abilias 
Handisam

Det har tagit oss 3 år att 
utveckla vårt nya Hip ståstativ. 

Resultatet är en symfoni av 
skandinavisk design, 

banbrytande funktionalitet och 
glimrande användarvänlighet!

Mer inMer information på:
www.medema.com

Hip ståstativ
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1 När får jag fritt val av hjälpme-
del?

Regeringen anser att försöken med Fritt 
val har varit lyckade och vill göra det 
möjligt för alla landsting att införa 
systemet. Om du bor i Kronobergs län, 
Stockholms län eller Sörmland kan du 
redan nu utnyttja valfrihet inom vissa 
produktgrupper. Uppsala planerar att 
införa Fritt val vid årsskiftet. För övriga 
län återstår det att se hur länge det 
dröjer.

Hur fungerar Fritt val i praktiken? I de 
landsting där Fritt val av hjälpmedel 
finns fattar förskrivaren ett egenvårdsbe-

slut om ni är överens om att Fritt val är 
lämpligt. Man får då en rekvisition 
motsvarande vad hjälpmedlet kostar och 
därefter kan man köpa den produkt man 
tycker passar bäst.

Systemet utreds
Just nu utreds hur valfrihetssystem ska 
utformas framöver. Utredningen blir 
klara i början av december och den 8 
december anordnas en nationell konfe-
rens i frågan. 

Sedan blir det upp till varje enskilt 
landsting och kommun att bestämma 
om och när fritt val ska införas. Frågan 

är kontroversiell. Många borgerligt 
styrda landsting har bråttom medan 
vänsterstyrda ofta är mycket tveksamma 
av fruktan för ökade orättvisor.

Vad tycker då brukarna som har fått 
testa Fritt val? På Hjälpmedelsinstitutet 
jobbar man just nu med en ny utvärde-
ring av försöken, för att se vad brukarna 
tycker över lite längre tid.

– Många har haft tillgång till Fritt val 
sedan 2008 och nu vill vi veta om man 
fortfarande är nöjda. Vi gör en fördjupad 
studie, där vi bland annat djupintervjuar 
personer som har fått manuell respektive 
eldriven rullstol. Vi gör också också en 
speciell studie av hur förskrivarna ser på 
sin förändrade roll, berättar Ann Lund, 
Hjälpmedelsinstitutet.

Mycket nöjda
Bland rullstolsanvändarna har de flesta 
varit mycket nöjda med Fritt val. 

– Men om man frågar dem om det är 
viktigt att äga rullstolen svarar de nej, det 

 frågor & svar7
Att få hjälpmedel är inte så enkelt som man skulle kunna tro. 
Det handlar inte bara om att hitta rätt produkt. Ibland handlar 
det lika mycket om att tolka lagtexter! Och hur är det egent-
ligen med valfriheten? Finns den eller finns den inte? För att 
få svar på några av de kniviga frågor runt hjälpmedel tog vi 
kontakt med Ann Lund, utredare på Hjälpmedelsinstitutet. 
I den här guiden presenterar vi några av svaren.

Vad har jag rätt till? 

om hjälpmedel

Populär dator från 
Tobii – har jag rätt 

till en sådan? 
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är funktionen som är det viktiga, säger 
Ann Lund.

Förklaringen är att det inte är helt 
problemfritt att äga sitt hjälpmedel, 
eftersom man då måste ansvara för 
service och reparationer. En expert
grupp tittar därför på alternativa 
lösningar.

– Att man måste äga sitt hjälpmedel 
hindrar många, men Fritt val kommer 
aldrig att bli något annat än ett komple
ment till traditionell förskrivning. Fritt 
val kommer aldrig att tvingas på någon, 
säger Ann Lund.

Frågor att lösa
Några frågor som behöver lösas under 
hösten: Ska man kunna hyra hjälpmedel? 
Ska man kunna få hjälpmedlet förskrivet 
men köpa tillbehör själv? Kan man skapa 
en återlämningsfunktion? 

Oavsett vad som händer blir det 
viktigt att förbättra information om 
hjälpmedelsutbudet. Hjälpmedels
institutet arbetar med att ta fram förslag 
på nya webbsidor med information och 
kartor som visar butiker.

2 Vad har man rätt till att få 
förskrivet som hjälpmedel? 

Det varierar, det finns inga nationella 
regler utan olika regler gäller för olika 
landsting och kommuner. Oftast finns 
regelverken publicerade på landstingets 
eller kommunens webbsajt. Ibland anges 
exakt vilka produkter som man kan få 
som hjälpmedel, ibland beskrivs funktio
nen istället.

För alla som använder internet har 
tillgången till informationen ökat 
kraftigt de senaste åren.

Bäst besked från expert
Men bäst besked om hjälpmedel får man 
troligen fortfarande av den arbetstera
peut, sjukgymnast, logoped eller audio
nom som man har kontakt med. 

Man kan tycka att reglerna för 
hjälpmedel borde vara mycket tydligare 

och mer lika över landet. Det kan vara en 
djungel att ta sig igenom. 

I slutet av augusti publicerar 
Hjälpmedelsinstitutet en kartläggning 
över vilka förändringar som gjorts i 
reglerna på senare tid. 

3 Vilka lagar är det som styr?
Vem som får vad ifråga om hjälp

medel styrs av flera olika lagar. Om man 
vill ha full koll gäller det alltså att vara 
påläst. Inte bara om vilka lagar som gäller 
utan även om vilka som väger tyngst. 

När det gäller ”förskrivningsbara” 
hjälpmedel är det hälso och sjukvårdsla
gen samt lagen om medicintekniska 
produkter som styr.

Men även LSS, lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, och 
socialstjänstlagen kan ha betydelse.

Inom skolans område styr skollagen 
och på arbetsmarknaden arbetsmiljö
lagen.

Lagarna hittar man enklast genom att 
googla på internet. Det som inte framgår 
är hur lagarna samspelar. För att veta 
vilken lag som väger tyngst (om de 
motverkar varandra) krävs dock expert
kunskap.

Som användare eller anhörig kan det 
ändå vara viktigt att ha lite kunskap om 
lagarna, för att hitta argument för rätt till 
hjälpmedel.

4 Varför blir det så olika?
Om det nu finns så många lagar 

– varför ser det så olika ut runt om i 
landet?

Det beror på att lagarna är ganska 
tandlösa. Landsting och kommun är 
visserligen skyldiga att förskriva hjälp
medel, men lagarna anger inte i vilken 
omfattning. 

– Lagarna tolkas olika av olika lands
ting och kommuner. Detta är ett problem 
som diskuteras jättemycket och många 
efterfrågar en statlig styrning, men de 
flesta politikerna vill förändra det 
kommunala självstyret, säger Ann Lund. 

Satsningar på öppna jämförelser väck
er hopp om att granskningen av hjälp
medelssystemen ska förbättras. Men det 
finns också oroväckande tendenser. Till 
exempel att viktiga hjälpmedel försvin
ner ur systemen. Slopandet av rollatorer i 
Östergötland och Gävleborg är upp
märksammade exempel.

Många förstår
Många landsting förstår att det är 
smart rehabilitering att vara generösa 
med hjälpmedel, men på marginalen 
kan det ändå bli så att man säger att 
”det här är för dyrt, det får brukarna 
köpa själva”.

Varför agerar inte Socialstyrelsen om 
ett landsting slopar viktiga hjälpmedel? 

– Om ett landsting drar in rollatorer
na behöver det inte vara ett uppenbart 
fel, även om många tycker att det vållar 
skada. Landstingen kan tolka reglerna 
som att just den här produkten får 
användarna själva ta ansvar för, säger 
Ann Lund. 

Trots protester har ingen ännu 
studerat konsekvenserna av indragna 
rollatorer. 

– Vi på Hjälpmedelsinstitutet skulle 
vilja studera effekterna, för att se hur det 
har påverkat exempelvis antalet benbrott 
och hemtjänstens insatser, men det har 
inte gått att få fram medel till det, säger 
Ann Lund.

 frågor & svar

Vad har jag rätt till? 

om hjälpmedel

”Att man 
måste äga 
sitt hjälp-
medel 
hindrar 
många.”

CAREVA SYSTEMS AB
Theres Svenssons gata 10, 

417 55 ,Göteborg
Tel +46 (0)31 222800

www.careva.se
info@careva.se

CROSSIT – ett universellt positioneringsbälte
Använd Crossit
• i rullstolen,
• i bilen,
• i färdtjänstbussen
• på flyget
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Inte bara rollatorer har ifrågasatts. Stora 
skillnader finns också för hjälpmedel 
som främst har unga som målgrupp. 
Exempelvis ögonstyrda datorer.

Vissa landsting är generösa med att 
ögonstyrda datorer (som svenska 
succédatorn Tobii), andra inte. Visst 
kostar de mycket mer än vanliga datorer, 
men de skapar också mycket större 
möjligheter. Att kunna göra ”allt” på 
datorn med enbart ögonen kan vara helt 
enkelt ovärderligt!

Bolltäcken är ett annat exempel. I de 
landsting där de förskrivs, till exempel 
Stockholm och Örebro, bedöms behovet 
av sömnmedel och andra mediciner ha 
minskat. 

Skillnader mellan landsting kan få 
absurda effekter. Starka protester utbröt 
tidigare i år när en ung kvinna blev av 
med sin elscooter på grund av en flytt 
från Stockholm till Östergötland. 
Elscootern hade hon fått förskriven i 
Stockholm, men när den gick sönder 
ställde landstinget i Östergötland inte 
upp med reparationer eller utbyte. För 
att fortsätta ha en elscooter som hjälp-
medel skulle hon behöva flytta tillbaka 
till Stockholm!

– Fallet har fått så mycket utrymme i 
lokala medier och i opinionen så det 
kanske löser sig för henne, men jag tror 
inte att landstinget ändrar reglerna, 
kommenterar Ann Lund.

Risker med att flytta
Detta är ett exempel på de risker det 
finns med att flytta till annan ort. 

Det är riskabelt att ”byta system” även 
på annat sätt, exempelvis när man slutar 
skolan och ska ut i arbetsliv. Eller när man 
blir myndig. När man fyller 18 år föränd-
ras reglerna. Som omyndig kan man ha 
rätt till dubbla hjälpmedel (till exempel 
hos både mamma och pappa), men inte 
som vuxen. Om man har taklyft på två 
platser kan det bli så att den ena monteras 
ned när man fyller 18 år.

5 Vad kan man göra om man  
inte är nöjd?

Det går inte att överklaga beslut om 
hjälpmedel. Man är i händerna på 
sjukvården. Däremot kan det vara 

möjligt att få en så kallad 
second opinion. Det 
innebär att man ber någon 
annan förskrivare titta på 
ärendet. Man har ingen 
självklar rätt till second 
opinion, men oftast får man 
det om man begär det. Det 
är en möjlighet som 
används alltför sällan, 
tycker Ann Lund.

En produkt måste inte 
finnas i landstingets eller 
kommunens normala 
hjälpmedelsutbud för att 
förskrivas. Undantag görs 
ganska ofta, särskilt när det 
gäller barn. Förskrivaren 
kan alltid göra en ”särskild 
ansökan”. Det gäller bara att 
ladda upp med goda 
argument för att just detta 
speciella hjälpmedel behövs, 
av medicinska skäl eller för 
att hjälpa barnet utvecklas 
och bli delaktigt.

Blir det trots allt nobben 
finns fler alternativ.

Ett sådant är att söka 
ekonomisk stöd hos fonder 
och stiftelser. Man kan ofta få 

hjälp av en kurator med att söka pengar 
för inköp av hjälpmedel som landstinget 
inte förskriver.

Viktigt påverka
Det är också viktigt att försöka påverka 
hjälpmedelspolicyn opinionsmässigt, till 
exempel genom handikapporganisatio-
ner, tycker Ann Lund. 

– Brukarorganisationernas makt är 
större än man tror, säger hon.

Långa väntetider kan ofta skapa 
missnöje, inte minst när det gäller 
hjälpmedel för barn och unga. Allmänt 
sett måste man räkna med ganska långa 
handläggningstider för komplexa 
hjälpmedel. Fritt val-system kan innebä-
ra att det går snabbare. Så har det visat 
sig vara bland annat när det gäller 
hörselhjälpmedel.

6 Vad gäller i skolan?
Den nya skollagen, som började 

gälla 1 juli i år, stärker möjligheterna att få 
hjälpmedel. Alla elever ska kunna möta de 
pedagogiska utmaningarna utifrån sina 
egna förutsättningar. Elevhälsan har 
också fått en tydligare roll. 

Aktuellt är dessutom att införa en ny 
anmälningsplikt, som innebär att 
skolpersonal måste anmäla om en elev 
inte får tillräckligt stöd.

Men skillnaderna mellan skolor kan 
bli stora. Om skolan saknar pengar till 
hjälpmedel kan eleverna bli utan, trots 
kraven i skollagen. Det finns ingen 
övergripande styrning, utan besluten tas 

Hjälp att söka fonder

Det kom ett brev från en läsare:

”Kan ni möjligtvis tipsa om, var man 

söker bidrag till dator. Jag undrar för 

46-åriga dotter, som sitter rullstolsburen 

sedan flera år och utan aktiviteter mer än 

TV , promenader, äta och röka.”

Att få en dator förskriven som hjälpme-

del är inte möjligt i detta fall, däremot kan 

man få hjälp att söka bidrag från fonder. 

För barn och unga är Majblomman ett 

alternativ. I det här fallet kan det vara 

möjligt att få hjälp att söka fonder av 

kurator inom vuxenhabiliteringen eller 

psykiatrin.

Olika landsting och kommuner tolkar lagarna olika. Därför har det blivit stora skillnader i 
hjälpmedelsförskrivningen i landet, förklarar Ann Lund, utredare på Hjälpmedelsinstitutet.  
 Foto: Linnea Bengtsson
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av rektorn eller skolans huvudman 
(oftast kommunen).

Ett positivt exempel är Fröafallskolan 
i Tranås (www.multimedia.skolverket.se/
Reportage/Dokumentera/Digital-
portfolio) som utrustat nästan alla 
klassrum med interaktiva tavlor, så att 
allt som skrivs på tavlan kan laddas ned i 
dator eller usb-minnen som eleverna kan 
ta med sig. Detta är en ovanlig satsning 
och på grannskolor saknas den möjlig-
heten. Det är klart att det blir orättvist 
för många elever.

På skolan är viktigt att skilja på 
pedagogiska hjälpmedel (som skolan 
ansvarar för) och personliga hjälpmedel 

(som är landstingets ansvar). Ibland vill 
varken skolan eller landstinget ta ansvar 
för ett visst hjälpmedel utan elevens 
behov bollas fram och tillbaka. 

– Ge aldrig upp. Se till att få egen 
kunskap. Samarbeta gärna med andra 
föräldrar i liknande situationer, föreslår 
Ann Lund som råd till föräldrar som inte 
är nöjda med hjälpmedlen i skolan.

Intresseorganisationer kan spela en 
avgörande roll för beslut om hjälpmedel 
i skolan. Attention är ett exempel på 
organisationer som har mycket kunskap 
om hjälpmedel för barn med adhd och 
andra neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar.

7 Vad gäller i arbetslivet?
Inom arbetslivet är det ofta enklare 

att få de hjälpmedel man behöver - om 
man väl har lyckats få ett jobb, vilket är 
ett mycket större problem. 

Både Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan har tydliga uppdrag 
att  hjälpa till att ge personer med 
funktionsnedsättningar möjlighet att 
arbeta.

Det finns också väl tilltagna statliga 
anslag för inköp av hjälpmedel till 
arbetsplatsen.

Så om det bara finns jobb finns en 
stor vilja att hjälpa till med arbetshjälp-
medel. +

1. Det har blivit allt vanligare att 
hjälpmedel för kognition och 
kommunikation förskrivs. 
2. Samtidigt har många enklare 
hjälpmedel tagits bort med 
motiveringen att användarna 
själva får ta ansvar för dem. Det 
gäller till exempel badbrädor, 
duschpallar, bestick, klockor och 
andra hjälpmedel för vanliga 

sysslor. Även rollatorer har slutat 
förskrivas av vissa landsting, trots 
högljudda protester.
3. Avgifterna blir allt fler. Det har 
länge funnits en flora av avgifter, 
men de senaste åren har det blivit 
ännu fler. De flesta landsting har 
inte heller något högkostnads-
skydd för hjälpmedel. För använ-
dare som behöver flera olika 

hjälpmedel kan det bli väldigt dyrt, 
eftersom man kan tvingas betala 
avgifter till flera olika enheter. 
Avsaknaden av samordning och 
helhetssyn blir dyr.
4. Vanliga konsumentprodukter 
blir allt vanligare som hjälpmedel. 
Mobiltelefoner och mobil-appar är 
förstås allra vanligast på det här 
området. Men kan man få en 

iPhone förskriven som hjälpme-
del? Nej, inte idag. Kanske blir det 
möjligt när Fritt val införs bredare. 
Den snabba utvecklingen av 
konsumentprodukter gör att hela 
hjälpmedelsområdet kan stå inför 
ett paradigmskifte. Enkla, billiga 
lösningar som Skype börjar 
konkurrera med dyra, avancerade 
system för bildtelefoni.

4 viktiga trender

TEMA hjälpmedel för skola & arbete

Funki models, modellagenturen för dig med synliga och osynliga funktions-
nedsättningar, åker på Sverigeturné under hösten 2011. Då har du chansen 
att vara med på din ort!  

Du får coachning, blir sminkad och stylad samt kommer att visa kläder på en 
scen i en shoppinggalleria. Låter det som en rolig utmaning? Skriv till oss på 
modell@funkimodels.se och berätta lite om dig själv. Vi kommer att välja 
ut 15 personer på varje ort utifrån ett mångfaldsperspektiv vad gäller 
kön, ålder, etnisk härkomst och funktionsnedsättning. På varje ort 
kommer det även att finnas en modefotograf och stylister.

Den preliminära turnéplanen är:
Sundsvall: Birsta 24/9
Örebro: Marieberg Galleria 30/9
Jönköping: A6 prel. 22/10
Göteborg Allum, 5/11
Stockholm: Täby Centrum 12/11
Malmö: Datum ej klart.

Kom med på catwalkturné!
- Våga, väx och ta plats 

     Tel: 0770 933 342  E-post: modell@funkimodels.se  www.funkimodels.se

Håll koll på 
www.funkimodels.se 

för eventuella 
ändringar av tur-

néplanen!
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n Barn och ungdomar 
med hörselsnedsättning 
eller dövhet har en egen 
mässa i Stockholm och 

Lund under hösten. 
Teknik- & kommunika-
tionsmässan anord-
nas på Kulturhuset i 
Stockholm den 11 

oktober och på 
AF-Borgen i Lund den 

16 november.
I båda fallen är 

Barnplantorna och SPSM 
Råd och Stöd arrangörer. 
I Stockholm är även 
hörselhabiliteringen på 

Karolinska och Unga  
Hörselskadade medar-
rangörer. +

Här finns mer informa-
tion: www.karolinska.se/
horselhabilitering
www.barnplantorna.se

Få koll på 
hörseltekniken

Ljudhjältarna underhåller 
på teknikmässan i 
Stockholm.

Öresund laddar om

11

n Hjälpmedel Öresund äger 
i år rum den 28-29 septem-
ber och som vanligt är det 
Europaporten Kon gress-
center i Malmö som 
inrym mer alla utställare och 

aktiviteter.
– Vi väntar 

5 000 
besö-

kare 

och ett hundratal utställa-
re, säger mässansvarig 
Annette Persson Hall.

Bland nyheter som 
lanseras på mässan finns 
en kombinerad rullstol och 
rollator, ”Rollz”, från ett 
företag i Holland. +

Läs mer: Arrangör är 
Hjälpmedelsteknik Syd 
som har mer information 
på www.hjalpmedel.se

produkter och mässor             som du inte vill missa

n Bestic är en ny måltids-
assistent för brukare som 
vill äta själva men av olika 
anledningar har funktions-
nedsättningar i sina armar. 

– Särskilt barn tycker att 
denna lilla robot är väldigt 
cool och den skapar en 
stark känsla av självstän-
dighet och värdighet när 
man enkelt kan äta sin mat 
själv, säger Catharina 
Borgenstierna på Bestic 
AB.

Än så länge finns inte 
Bestic i standardsortimentet 
hos Hjälpmedels centra-
lerna, men det är ändå 
möjligt att ansöka om att få 
den förskriven. Pris  lappen 
ligger annars på cirka 40 000 
kronor.

Hur har reaktionerna 
hittills varit?

– Det har varit många 
positiva reaktioner, för att 
den är liten, lätt och smidig. 
Den passar bra in i bords-
miljön eftersom den har en 
känsla av en vanlig hus-
hållsutrustning. Många 
barn tycker den är väldigt 
”cool”.

– Det stora värdet med 
en måltidsassistent är just 
att den bidrar till självstän-
dighet, värdighet och frihet, 
säger Catharina Borgen-
stierna.

– De flesta tycker att det 
är bra att enkelt kunna 
styra hur snabbt man vill 
äta, när man vill äta och i 
vilken ordning man vill äta 
potatis, kött etc.

Sten Hemmingsson är 
både uppfinnare och ägare 
av Bestic. Produkten 
uppstod ur Stens eget 
behov av en måltidsassis-
tent och detta behov har 
sedan utvecklats tillsam-
mans med många andra 
brukare i Sverige och 
Holland som varit med och 
utvärderat produkten

Sten fick själv polio när 
han var 15 år gammal, 
vilket förde med sig svåra 
skador i armar och skuld-

ror. Ändå har han 
lyckats jobba inom indu-
strin som bland annat 
projektledare och VD. 

För några år sedan insåg 
Sten att han skulle få svårt 
att klara ätandet.

– Att vara tvungen att bli 
matad påverkade alltför 

mycket min självständighet 
och självkänsla. Eftersom 
jag inte var ensam om 
problemet sökte jag efter 
något bra hjälpmedel men 
fann inget som passade mi-
na behov, berättar han.

Tillsammans med 
Ann-Louise Norén på 
Chalmers och Robotdalen i 
Västerås utvecklades 
produkten Bestic, för vilken 
det nu finns stora framtids-
planer. +

Mer om Bestic finns på 
www.bestic.se

Sten Hemmingsson var 
själv i behov av roboten.

Ett spännande hjälpmedel, 
inte minst för barn och unga.

Bestic är en måltidsassis-tent som nu ska spridas 
över stora delar av världen.

Bestic – en cool robot vid matbordet
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Skoj på hjul. Bilden 
från förra årets 
mässa. 
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ID-dagarna:  Vi är det vi berättar

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) administrerar 
och organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning.

Fo
to

: M
ar

tin
 N

au
cl

ér

Har du också funderat 
på att börja idrotta? Vi 

söker ständigt nya 
talanger.

www.handikappidrott.se

annons.indd   1 2010-12-13   13.58

n I höst flyttar Sveriges 
största mässa om ny teknik 
för kommunikation och 
kognition från Nacka Strand 
till Uppsala.

I år anordnas nämligen 
ID-dagarna på Uppsala 
Konsert & kongress den 
19-20 oktober.

På ID-dagarna medverkar 
alltid ett stort antal utställa-
re som visar upp hjälpme-
del, stöd och tjänster.

Det är också fullmatat 
med föreläsningar. Två 
kända författare inleder 
mässan, nämligen Jonas 
Helgesson och Gunilla 
Gerland.

Föreläsningarna i övrigt 
handlar om kognitivt stöd 
för unga, den digitala 
kontaktboken Diko (som 
också uppmärksammas i 
ett reportage i denna 

tidning) och mobila hjälp-
medel för unga som ska ut i 
arbetslivet. Flera olika 
föreläsningar uppmärksam-
mar nyttan med smarta 

mobiltelefoner och 
surfplattor.

Forskare bjuder 
också på senaste nytt. 
Gästföreläsare är 
Annalu Waller, Senior 
Lecturer vid School of 
Computing, University 
of Dundee, Skottland. 

Hon kommer att prata 
om hur användare av 
AKK, alternativ och 
kompletterande kommuni-
kation, kan vidareutvecklas 
från att vara ganska passiva 
till att bli mer aktiva i sina 
samtal och berättelser. ”Vi 
är våra berättelser” är titeln 
på hennes föreläsning. +

Arrangör är Hjälpmedels-
institutet som har mer 
information på www.hi.se/
iddagarna 

Snart dags igen, 
men den här gång 

får besökare och 
utställare bege sig 
till Uppsala för att 

delta på ID-
dagarna. På bilden 

Ove Brandberg från 
företaget ICAP som 
var en av de större 

utställarna förra 
året.

produkter och mässor             som du inte vill missa

William var en av besökarna 
i Föräldrakrafts monter på 
2010 års ID-dagarna. 

Nya produkter
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n  Vad sägs om en dator som startar 
på fem sekunder och har 200 timmar 
standby-tid innan den behöver 
laddas?

Nya Viliv S5 väger knappt ett halvt 
kilo och en pekskärm på 5 tum. 

Men den viktigaste nyheten är att 
den levereras med kommuni-
kationsprogrammet 
Grid2, redo för 
symbol- och 
textkommuni-
kation på ”alla 
nivåer”. Det 
sägs vara 
första 
gången ett 

så kraftfullt kommunikationspro-
gram kan köras på en så liten dator. 
Färdiga lösningar finns för talsyntes, 
mejl, SMS, Skype och surfning. 

Datorn finns även i en större 
modell kallad Viliv X70. +

Läs mer på www.permobil.se

n I framtiden kan man få detaljerad 
information i mobilen om hinder på 
gång- och cykelvägar, var uteserve-
ringar ligger och hur trappor är 
placerade.

Inom projektet e-Adept utvecklas 
en ny navigeringstjänst som använ-
der ett digitalt gång- och cykelväg-
nät. 

Genom att använda olika profiler 
kan användaren få förslag på 
färdväg som undviker vissa saker 
och som varnar för andra problem 

som ligger utmed den beräknade 
gångvägen. 

Det ska också bli möjligt att 
planera sin resa från dörr till dörr via 
gång och kollektivtrafik.

Vidare kommer den nya lösningen 
ha larmfunktioner som drar igång 
om användaren faller, avviker från 
den planerade rutten eller blir 
stående onormalt länge. +

Mer information om e-Adept finns 
på www.eadept.se

Nya bilar som kan 
köras från rullstol
n  Woodstar har lanserat nya 
anpassade och golvsänkta 
bilmodeller, varav flera kan köras 
direkt från rullstol. 

Bilarna är Fiat Qubo, Peugeot 
Partner, Volkswagen Caddy och 
Volkswagen Caravelle/Multivan.

Nu finns det en golvsänkt bil för 
varje behov, menar Woodstar. +

Mer information finns på 
www.woodstar.se

Datorn som är 
redo för 
symbol- och 
textkommu-
nikation.

Styr bilen på 
många olika 
sätt med nya 
Joysteer.

Styr avspänt  
med Joysteer
n Joysteer är namnet på 
Permobils nya system för styrning, 
gas och broms för bilförare som 
har funktionsnedsättning. Det har 
flera reglagelösningar för olika 
medicinska behov. Systemet 
utlovar både hög säkerhet och 
avspänd körkänsla. Ratt och 

airbag får sitta kvar, med en 
knapptryckning kopplar man in 
rattläget. +

Läs mer: www.permobil.se

Mobilen letar upp den säkraste vägen

rullstol ar • bil anpass ning • kommunik ations hjälpmedel

Viliv S5/X70
Viliv S5 en kraftfull PC men passar i handflatan. Den väger bara 480 gram, har en superfin 5” pek-

skärm och upp till 6 timmars drifttid. Inbyggda högtalare ger ett klart ljud för samtal och multimedia i 

normal miljö. Miniförstärkaren kan anslutas om förstärkt ljud behövs. Du startar upp Viliv S5 på mindre 

än 5 sekunder och den har 200 timmars standby innan den behöver laddas. Det är första gången en så 

liten och kompakt apparat kan köra ett så kraftfullt kommunikationsprogram som The Grid2.

Viliv X70 är en liten portabel PC med 7” pekskärm. Den har en drifttid på 5,5 tim och startar upp 

på mindre än 5 sekunder. Standby tid är 150 timmar innan den behöver laddas. Viliv X70 levereras med 

en väska med inbyggda högtalare. Den har dessutom inbyggd webkamera.

Kommunikation:

Viliv S5 och X70 levereras med The Grid2. Det finns färdiga upplägg som är användbara för symbol och 

text kommunikation på alla nivåer, vilket gör det enkelt att komma igång. Färdiga lösningar finns för SMS, 

Email, Skype och Internet. Talsynets för uppläsning ingår i The Grid2.  

Ett nytt sätt att kommunicera

Den framtida mobiltjänsten bygger på detaljerad information  
om gång- och cykelvägar.
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Joysteer®  
AvAncerAt styrsystem

Elektrisk handbroms

Gemensamt dubblerat system med flera reglagelösningar för olika medicinska behov.  
Mycket hög säkerhet och avspänd körkänsla med force-feedback. Ratt och airbag sitter 
alltid kvar. Med en knapp i manöverpanelen kopplar man enkelt in rattläget.
Typgodkänt och testat system av TÜV enligt ECE-norm. Krocktestad för inre säkerhet 
med monterad utrustning i bil.

Box 120, 861 23 Timrå
Tel: +46(0)60 59 59 00

Snickarv. 1C, 132 38 Saltsjö-Boo 
Tel: +46(0)8 747 78 40

Mekanikerv. 6, 564 35 Bankeryd 
Tel: +46(0)36 37 17 99

Industrig. 22, 504 62 Borås 
Tel: +46(0)33 13 16 34

www.permobil.se

rullstol ar • bil anpass ning • kommunik ations hjälpmedel

Sekundära funktioner

Confidential I Page 8 I 21.01.2010 

Confidential I Page 8 I 21.01.2010 

Confidential I Page 8 I 21.01.2010 

Växelväljare Gasenhet

säkerhet joysteer® 

Dubblerade system som är oberoende av varandra. 
Om ett system fallerar sker larmindikering via ljud, 
lampa och text i manöverpanel. Det kvarvarande 
systemet jobbar vidare för säkrad funktion.
Vid motorstopp träder säkerhetsbatteriet in och 
förser styrning och broms med nödvändig ström.
Krocktestad för inre säkerhet med stag för två-
handsjoystick; när airbagen löser ut viks stagen åt 
sidan.

joysteer®  finns idag för: 

Chrysler Voyager
Dodge Caravan
Chevrolet Uplander
Volkswagen Transporter T5
Volkswagen Caddy
Mercedes Vito
Mercedes Sprinter

Rätt till ändringar i detaljer förbehålles. Producerad och utgiven av Permobil AB, Sverige Mars 2011
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alltid kvar. Med en knapp i manöverpanelen kopplar man enkelt in rattläget.
Typgodkänt och testat system av TÜV enligt ECE-norm. Krocktestad för inre säkerhet 
med monterad utrustning i bil.
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systemet jobbar vidare för säkrad funktion.
Vid motorstopp träder säkerhetsbatteriet in och 
förser styrning och broms med nödvändig ström.
Krocktestad för inre säkerhet med stag för två-
handsjoystick; när airbagen löser ut viks stagen åt 
sidan.
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Volkswagen Caddy.

”Använ-
daren får 
förslag på 
färdväg 
som und-
viker vissa 
saker.”
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Kan anpassas  
för varje huvud 
n Heads first är att nytt modulärt 
system för huvudstöd, som nu 
lanserats av Anatomic Sitt.

Huvudstöden har en kärna av 
metall och utanför en mjuk 
vadderad polstring. Genom att 
kombinera fyra olika ramar och 
förlängningar skapar man många 
olika varianter, så att det ska 
kunna anpassas till vem som 
helst. +

Mer information på www.
anatomicsitt.com/sv/infomateri-
al/broschyr/headsfirst.pdf

Huvudstöd som 
ser ut som en 
liten söt panda.

Ögonstyrning 
i klassrummet
n Svenska Tobii fortsättar att 
utveckla nya produkter för ögon-
styrning. Under våren lanserades 
PCEye som är bärbar ögonstyr-
ning till persondator i klassrum.

– Den har fått fantastiskt genom-
slag i England och används redan 
av flera skolor, berättar Katrin 
Buhre på Tobii.

En av finesserna är att Tobii 
PCEye kan ha flera olika användar-
inställningar, så att den kan 
användas av många olika perso-
ner, till exempel olika elever i ett 
klassrum.

Tobii har även tagit fram ett nytt 
skolpaket för SymbolMate. +

Läs mer på: www.tobii.com

n Daniel Innala Ahlmark, blivande 
doktorand och synskadad, fick 
världens blickar riktade mot sig när 
han i maj provkörde en ”seende” 
rullstol.

– Jag känner mig trygg när jag kör 
den, det är som att använ-
da en blindkäpp, sa Daniel 
när han stötte på olika 
hinder längs vägen.

Rullstolen har en spak för 
styrning och en annan spak 
som virtuell ”blindkäpp” 
eller känselspröt. En 
lasersensor bygger upp en 
tredimensionell karta över 
omgivningen. Denna karta 
används för att den som är 
blind ska kunna ”se” hinder 
som öppna dörrar eller 
mötande människor och navigera 
förbi.

Nu var det inte Daniel själv som 
uppfunnit stolen utan Kalevi Hyyppä, 
professor vid Luleå tekniska univer-
sitet och hans forskarteam som 

bestod av Daniel, Håkan Fredriksson 
och Fredrik Broström.

– Det här kan bli ett viktigt hjälp-
medel för synskadade som är 
rullstolburna. Många har redan hört 
av sig till mig och vill komma och 

provköra den, säger Kalevi 
Hyyppä.

Det finns mycket kvar när 
det gäller att utveckla 
lasersensorn och den 
haptiska roboten, betonar 
uppfinnarna. 

Laserstrålen som sveper 
framför rullstolen träffar 
bara föremål som är på 1,5 
meters höjd. Den har inte 
har kapacitet att se saker 
som är högre eller lägre än 
1,5 meter.

Forskarna vill därför utveckla en 
3D-kamera som kan göra en full-
ständig 3D-mätning. Då kan den 
seende rullstolen börja tillverkas och 
användas på riktigt. Om fem år 
skulle det vara möjligt, anser man. +

Datorn i klassrummet kan ögon-
styras med PCEye.

Seende rullstol i produktion om fem år?

Volkswagen Caddy.

Professor Kalevi 
Hyyppä.

Blivande doktoranden Daniel Innala Ahlmark testkör den seende rullstolen 
inför stort pressuppbåd.  Foto: LeiF Nyberg

Teckna en prenumeration på

pren@faktapress.se

”Jag känner  
mig trygg när 
jag kör den.”

@

Nya produkter
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isbyföretaget Comai har 
de senaste åren tagit 
fram flera andra hjälp-
medel för mobiler.

Grundaren Anna-Ka-
rin Bergius fick många 

förfrågningar om fler appar för elever med 
olika svårigheter.

I höst blir Schola Comai helt klar för 
skolan. Först ut är ett antal skolelever i 
Västra Götaland och i Visby som alla har 
deltagit i utvecklingen.

– Man beräknar att tre elever per klass 
har problem med koncentrationen och 
vårt mål är förstås att nå ut till alla som 
har svårigheter, säger Miriam von Tiede-
mann, projektledare på Comai AB.

Ingen typisk app
Appen ska marknadsföras främst till 
skolor, men det blir även möjligt att kö-
pa enstaka exemplar. Men det är ingen 
typisk app som man bara laddar ned 
och kör.

– Vi vill vara med och utbilda använ-
darna eftersom det är så viktigt att imple-
mentering blir rätt. Det måste fungera 
bra från början, annars kan appen bli 
”bränd” och sen vill barnet inte använda 
den. Det är viktigt att få med alla lärare 
och föräldrar, så att det finns stöd runt 
omkring, säger Miriam von Tiede mann.

Appen kretsar kring ett schema som 
anpassas för varje barn, för att göra det 
möjligt att skapa struktur och priorite-
ra. Lärare och föräldrar kan uppdatera 
schemat på distans via webben, medan 
själva appen används på en mobil eller 
en surfplatta.

Runtomkring schemat finns funktio-
ner för kontakter, tidsuppfattning, peng-
ar, minnesanteckningar med mera. 

En intressant funktion är sociala be-
rättelser. Med hjälp av text och bild kan 

Skol-appen som eleverna           vill ha den
Mobilen är på väg att infria förhoppningarna om att vara 
det bästa kognitiva hjälpmedlet. I samband med skolstar-
ten släpps Schola Comai, en ny svenskutvecklad app som 
täcker in många önskemål från elever som har problem 
med koncentration och struktur.

V

TEMA IT & datorer

Elever och lärare har hjälpt till i utvecklingen av programmet.

Flexénita erbjuder föreläsningar, utbildning och anpassningar 
med olika applikationslösningar där olika hjälpmedel ger stöd vid kognitiva 
svårigheter, med målet: Gör det svåra enkelt – Det ger nytta för alla! 

En av de större anpassningar vi erbjuder är Visuella Kassan, ett arbets
hjälpmedel som underlättar hantering av pengar och pengars värde i olika 
försäljningssammanhang. I programmet finns talstöd för siffror på svenska. 
Man kan lägga upp sortiment efter behov och kombinera bilder, ljud och text 
utifrån användarens olika behov av stöd. Upplevelsen av större självständighet 
och säkerhet i arbetet ökar markant vilket ger jobbmöjligheter för många fler.

Tel 0851241803     |     www.flexenita.se     |     susanne.barkvik@flexenita.se

Flexenita erbjuder anpassningar med IT-teknik 
som höjer kvalitén i arbete och skolsituationer.

flexenita fk 1104.indd   1 2011-06-29   15.33
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elev och lärare skapa berättelser i mobi-
len för att exempelvis hantera en konflikt 
eller som stöd i en viss situation. 

– Vi har sett ett jättestort behov av det 
här, säger Miriam von Tiede mann.

Elever och lärare
Appen har tagits fram i samarbete med 
cirka 15 skolelever och deras lärare och 
föräldrar.

– Det viktigaste önskemålet har varit 
att ge barnet stöd för att strukturera och 
prioritera sin dag. Det här är ett sätt att 
skapa trygghet och lugn. Det är inte bara 
ett hjälpmedel för skolan utan för hela li-
vet, säger Miriam von Tiede mann som 
menar att appen kan få betydelse i många 
olika sammanhang.

Det är viktigt att ha koll på tiden när 
man går i skola. Med den här appen hop-

pas man förbättra närvaron på lektioner-
na och därmed också studieresultaten.

– Om man kommer i tid kan man bli 
mer motiverad i skolarbetet och få bättre 
självkänsla. 

Att hela hjälpmedlet sitter i en ”smart-
phone” hjälper också till att skapa själv-
känsla.

– Det viktigaste är att appen är så flexi-
bel att den möjliggör ett självständigare 
liv. Man kan klara sig på egen hand med 
detta extra stöd och det syns inte att man 
har en funktionsnedsättning.

Lätt att använda 
Samtidigt utlovas appen vara så lättan-
vänd att vilken mobilanvändare som 
helst ska kunna hantera den.

I september är appen klar för leve-
rans, och om förväntningarna slår in 

kan det bli en smärre revolution för 
många elever.

– Appen kan ersätta en massa papper 
och mappar. Med hjälpmedel för sociala 
berättelser, tidshantering och mycket an-
nat i mobilen behöver man inte sticka ut 
från mängden och visa att man behöver 
extra hjälp.

En begränsning är att appen till en 
början endast finns för mobilsystemet 
Android. En iPhone-version är dock på 
gång.
 Valter Bengtsson 

Comais webbsida finns på 
www.comai.se

Skol-appen som eleverna           vill ha den

Funktionerna i skolappen från Comai
� Kontakter med direktlänk till mobilens telefonbok.
� Sociala berättelser.
� Fyra olika sätta att visualisera hur tid passerar. 
� Pengaräknare, visuell hjälp för att få kontroll på hur 
mycket pengar man ska betala och få tillbaka vid ett 
köp.
� Spela in ljud som går att namnge och lyssna på 
direkt.
� Minnesanteckningar med direktkoppling till en 
kontakt.
� Kalender och påminnelsestöd med SMS-funktion. 
Påminnelser kan antecknas i form av text, bild, check-
lista, video eller ljudinspelning.
� Individuellt schema för eleven som skapas via 
webbgränssnittet.
















Ha koll på 
foraldrakraft.se
Vill du veta mer om datorer och 

andra hjälpmedel? Föräldrakrafts 

webb täcker in detta. Många av 

artiklarna är endast öppna för dig 

som prenumererar på pappers-
tidningen. Hör av dig till pren@
faktapress.se om du saknar 
inloggningsuppgifter. 
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evin sysselsätter sig till 
största delen med dator 
på sin fritid, han började 
redan vid ett och ett halvt 
års ålder. Att både mam-
ma och pappa har dator-

intresse underlättar förstås en del. Mamma 
Caroline säger att de har fått bra hjälp när 
det gäller datorhjälpmedlen, och även om 
arbetsterapeuterna ibland inte är helt upp-
daterade på den senaste tekniken, så har 
ofta företaget bakom produkterna tekniska 
experter som gärna visar och hjälper till. 

Kevin har idag en eldriven inomhus-
rullstol med IR-sändare som han styr med 
en minijoystick. I Kevins dator har mam-
ma Caroline pluggat in en IR-mottagare 
via en vanlig USB-port. På så vis kan 
Kevin själv köra fram till datorn och an-
vända den utan att be om hjälp. Genom 
att rikta sändaren mot mottagaren och sen 
byta läge med den gröna touchkontakten 
blir joystick muspekare och den gula 
touchkontakten vänsterklick. 

– För Kevin innebär detta förstås stor 
valfrihet och möjlighet att göra saker ut-

an att kräva förflyttning, hjälp eller stöd 
av andra, säger Caroline.

Kevin har också ett nätt tangentbord 
med tangenter som är fjäderlätta att trycka 
ned, som han kan hantera utan hjälp.

– Stora tangentbord har tangenter 
som klibbar fast så att jag inte kan trycka 
ned dem. Då förlorar jag kanske spelet el-
ler så måste någon hjälpa mig. Jag vill in-
te att någon ska hjälpa mig - för det är ju 
jag som spelar, säger Kevin och ler.

Utforskar en lekplats
Mamma Caroline har iakttagit hur Kevin 
beter sig när han spelar öppna spel utan 
färdiga banor och hon har sett att han äg-
nar sig åt sådant som man kan se att barn 
gör när de utforskar en lekplats eller ett 
nytt rum. 

56 FÖRÄLDRAKRAFT # 4, 2011

Kevin gillar att titta på bilder på surfplattan och att samla på sniglar. Foto: Privat

Kevin + dator =  kan själv
Med hjälp av smarta hjälpmedel kan Kevin Bräutigam, 7, 
använda datorn när han vill, utan att be om hjälp. Mamma 
Caroline letar ständigt efter nya spel och smarta program, 
för att Kevin ska kunna ägna sig åt allt hans jämnåriga gör 
– med den enda skillnaden att det sker via datorn.

K
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Kevin, mamma Caroline och lillebror Eldar.

Tema IT & datorer

Kevin + dator =  kan själv
– Han går bakom saker, gömmer sig, 

ställer sig under något, hoppar högt på 
stället eller kastar sig utför något många 
gånger på raken. I spel där man kan pausa 
så kan han göra invecklade hopp och kom
binationer och frysa dem mitt i, i jakten på 
den häftigaste posen, den största explosio
nen eller den snyggaste bakgrunden. 

Andra saker han gör med datorns 
hjälp är att rita, spela memory eller bygga 
lego. Men han sysselsätter sig också 
mycket på Internet. 

– Han kan inte byta musik eller saga i 
sin bandspelare och han kan inte heller 
sätta på en DVD, växla, ändra, ångra, 
spola, på det där för vuxna nästan frus
trerande sätt som barn kan ägna sig åt. 
Men på webbsidor som Youtube kan han 
göra som han vill, och det är en frihet för 

honom förstås. Han tycker också om att 
titta på videosekvenser där folk går ige
nom hur de spelar olika spel, visar tricks 
och finesser eller bara hur snygg grafiken 
är i det senaste spelet.

Svårt att hitta
Caroline tycker att det är svårt att hitta 
fysiska leksaker som Kevin verkligen kan 
ha glädje av och som han kan använda. 

– Det finns egentligen inte någon 
leksak som Kevin kan leka med helt ut
an hjälp, och det känns inte så kul att ge 
bort något som han bara kan se på när 
andra gör. Därför har vi fått låta bli att 
tänka på vad som är en rimlig födelse
dagspresent, och på sjuårsdagen i slutet 
av mars fick han en iPad2, säger Caro
line och ler.

– Stora tangentbord har 
tangenter som klibbar fast så 
att jag inte kan trycka ned 
dem. Då förlorar jag kanske 
spelet eller så måste någon 
hjälpa mig. Jag vill inte att 
någon ska hjälpa mig – för det 
är ju jag som spelar, säger 
Kevin. Foto: Privat.

Med den gröna touch-kontak-
ten byter Kevin till datorläge så 
att den gula touch-kontakten 
förvandlas till vänsterklick.

– Vilken hobby Kevin än får så 
ska vi försöka hitta en anpass-
ning så att han kan ägna sig åt 
den via datorn, säger mamma 
Caroline.

När IR-sändaren är riktad mot 
datorn kan Kevin koppla om 
till datorläge.
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Hon fortsätter berätta att surfplattan 
är tillgänglig på ett annat sätt än den sta-
tionära datorn, och att det passar Kevin 
utmärkt att man inte behöver trycka på 
fysiska tangenter utan bara snudda lätt 
vid skärmen. 

– Han använder den ofta. Han sitter 
och småpillar på surfplattan, sköter om 
smurfarnas lilla by, kollar om pappa är 
online på Skype så att han kan ringa ho-
nom eller tittar på bilder på sig själv. 

 Tre datorer 
I hörnan i vardagsrummet står tre dato-
rer på rad. Till vänster närmast fönstret 
står Kevins plastpappas dator, anpassad 
för att hålla på med musik. Till höger 
närmast väggen står mamma Carolines 
dator, anpassad för hennes stora intresse 
– fotografi. I mitten står Kevins dator, än 
så länge mest fylld med spel.

– Vilken hobby Kevin än får så ska vi 
försöka hitta en anpassning så att han 
kan ägna sig åt den via datorn. Vi har inte 
heller några restriktioner om hur länge 
han får sitta vid datorn, datorn ersätter 
inte något annat utan fyller en viktig 
funktion i hans liv.

Kevin kör fram till datorn och kopp-
lar om minijoystick och touch-kontak-

terna till datorläge. Han rör sig helt 
obehindrat mellan spel, nätet, ritpro-
gram och allt han vill komma åt. Han 
växlar snabbt, först fram med alla lego-
bitarna, sen kollar han filmklipp. 
Därefter ritar han ett vackert kalejdo-
skop i svart och brunt. 

Lillebror Eldar klättrar upp på fotplat-
tan och Kevin avbryter det han håller på 
med och låter lillebror hållas en stund. 
Men när Eldar börjar pilla bort de små 

kontakterna som sitter fast med kardbor-
re på bordsskivan ber han mamma att ta 
bort honom.

Kevin bor varannan vecka hos mam-
ma och varannan hos pappa och har tre 
uppsättningar av alla de viktigaste hjälp-
medlen; ett hos mamma, ett hos pappa 
och ett i skolan. 

Tid att ha roligt
Under åren har många experter kommit 

TEMA IT & datorer

Mamma 
Caroline har 
iakttagit hur 
Kevin beter sig 
när han spelar 
öppna spel utan 
färdiga banor 
och hon har sett 
att han ägnar sig 
åt sådant som 
man kan se att 
barn gör när de 
utforskar en 
lekplats eller ett 
nytt rum. 

Om livet med SMA
� När Caroline för många år sedan 
fick beskedet att Kevin hade 
muskelsjukdomen spinal muskela-
trofi, SMA, och gick ut på nätet för 
att läsa på hittade hon bara ameri-
kanska sidor med den ena sorgliga 
historien efter den andra. Hon kände 
direkt att hon ville visa att det fanns 
en annan sida och började då 
blogga. 
� Läs mer på rymdkevin.
wordpress.com

Untitled-1   1 2011-06-17   08.34
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Det gör min assistent Anders också.
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Digital på fritiden men inte i skolan
Den nya skollagen innebär att alla barn ska ha tillgång 
till moderna verktyg i skolan.

Men hur ser det ut i verkligheten – har barn med 
funktionsnedsättningar samma möjligheter i skolan och 
på fritiden att vara en del av den digitala generationen?

Föräldrakraft har pratat med blivande forskaren och 
arbetsterapeuten Helene Lidström, som i sommar blir 
klar med en ny avhandling vid Karolinska institutet om 
datorhjälpmedel för barn med rörelsehinder.

Här är de viktigaste resultaten av hennes forskning 
kring datoranvändning hos barn med funktionsnedsätt-
ningar.

5  slutsatser av forskningen
� Barn med rörelsehinder är en del av den ”digitala 
generationen” på fritiden. I skolan är det sämre.
� Barnen har ett begränsat inflytande över när hjälp-
medlet ska användas eller inte.
� På fritiden använder barnen datorn som ett socialt 
medium och för att skapa social delaktighet.
� Det är vanligare med datorhjälpmedel än förflytt-
ningshjälpmedel bland barn med rörelsehinder.
� Många barn är missnöjda med sin datoranvändning. 
Servicen på datorhjälpmedlen är eftersatt, enligt barnen.

4  överraskande resultat
� Barn med rörelsehinder använde dator till ett mer 
varierat utbud av aktiviteter på fritiden än barn i 
allmänhet.
� I skolan, däremot, hade dessa barn ett mindre varierat 
utbud av datoraktiviteter än barn utan rörelsehinder.
� Barnen vill använda fler hjälpmedel både i skolan och 
på fritiden, särskilt datorhjälpmedel.
� Datorn ger kompisar. Om man använder dator som 
ett socialt media, till exempel för chat eller besök av 
mötesplatser, ökar möjligheterna att träffa kamrater på 
fritiden.

2  sätt att förbättra situationen
� Barn med rörelsehinder har idag sämre möjlighet till 
datoraktiviteter i skolan än övriga barn. Därför bör 
skolan upprätta individuella planer där målet är att varje 
barn med rörelsehinder ska använda dator och dator-
hjälpmedel i skolan i samma omfattning som klass-
kamraterna. Planerna bör följas upp kontinuerligt.
� Nya instrument för att bedöma barnens dator-
användning behövs. Syftet ska vara att alla barn som vill 
använda datorhjälpmedel ska få möjlighet att göra det.

Mer om avhandlingen:
http://publications.ki.se/jspui/handle/10616/40571

11
punkter 
som 
avslöjar 
styrkorna 
och 
bristerna 
inom 
IT 

för 
skolbarn 

Helene Lid ström 
forskar om 
datorhjälpmedel 
för barn med 
rörelsehinder.

med träningsprogram och stretchöv-
ningar som de anser att Kevin ska göra 
varje dag. Men då skulle det inte finnas 
någon tid till att ha roligt säger Caroline.

– I början gör man ju som alla säger, 
men alla ser ju bara sin del, inte hur 
mycket det blir tillsammans. Nu har vi 
tagit bort allt som inte är superviktigt, så 
tuggövningarna och nackstretchen får 
komma i andra hand. Och om man ska 
välja mellan att packa ned handskenan 
eller läsplattan om man ska åka bort så 
blir det den sistnämnda.

Inte bara datorer
Men allt handlar inte bara om datorer. 
Det händer även att man hittar Kevin 
framför en film eller samlandes på snig-
lar i trädgården utanför det vita lilla rad-
huset i södra Göteborg. Sniglarna får han 
hjälp att samla in, men sen har han dem i 
en burk och kan peta ned dem när de är 
på väg upp på kanten. På kvällen innan 
han går och lägger sig släpper han ut dem 
igen. 

– Jag lägger dem under en speciell sni-
gelbuske i trädgården och hoppas att de 
är kvar nästa dag när jag vaknar, säger 
Kevin.
 Text och foto: Anna Pella 

Min Kassa Min Räknare Min Plånbok

MINA PENGAR
Med programmen:

Hjälpmedel för att kunna planera 

inköp och veta att pengarna räcker

Tre program som är utvecklade 
för personer som har svårt att 
hantera pengar. Programmen 
kan användas både hemma 
som hjälpmedel eller i skolan, 
som ett pedagogiskt verktyg.

MINA PENGAR
Hjälpmedel för att själv kunna 
hantera pengar i vardagen. rdagen. r

Skriv till Trollreda Resurscenter 
för mer info: info@trollreda.se

”Om man 
använder 
dator 
som ett 
socialt 
medium, 
till 
exempel 
för chat, 
ökar 
möjlig-
heterna 
att 
träffa 
kamrater 
på fri-
tiden.”
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Föräldrarna Anna och Staffan 
Erlandsson har tagit fram iPad-
appen “Pratkort” med svenskt tal 
för barn med funktionsnedsätt-
ning. Men utan Tim, 4 år, hade 
det inte varit möjligt.

nna och Staffan råkar 
vara proffs på film och 
animation för barn och 
har jobbat med det i 
snart tio år.

För fyra år sedan föd-
des sonen Tim som har en funktionsned-
sättning utan diagnos.

– Han är muskelsvag och kan inte stå 
eller sitta utan stöd, och han kan inte pra-
ta, berättar Anna Erlandsson.

Föräldrarna använder teckenkommu-
nikation för att prata med Tim, och han 
har en bunt med bildkartor för att kunna 
peka och göra val i vardagssituationer.

– I praktiken fungerar inte bildkartor-
na så bra, för han har inte finmotorik nog 
för att bläddra mellan sina bildkort själv, 
säger Anna.

När föräldrarna testade att använda 
en iPad tyckte de att pekdatorn skulle va-
ra ett perfekt verktyg.

– Staffan och jag jobbar med animation 
och gör barnfilm. Vi har en vän, Jens Peter 
de Pedro, som har jobbat mycket med in-
teraktiva barnspel och hemsidor för barn.

– Tillsammans kom vi på idén att göra 
ett helt nytt kommunikationshjälpmedel 
som skulle kunna hjälpa Tim, och andra 
barn med funktionsnedsättning, i sin 
vardag, berättar Anna Erlandsson.

Som vanliga kartor
Föräldrarna sökte ett stipendium från 
Jimmy Dahlstens fond och fick pengar 
från dem för att finansiera projektet.

”Pratkort” är alltså en app (program-
vara) till iPad-datorn. Appen fungerar på 
ungefär samma sätt som traditionella 

bildkartor, men i digital form med ljud 
och interaktivitet.

– Det är ett kommunikationsprogram 
för barn och unga, som är mycket intui-
tivt och tydligt. Och det är på svenska, 
anpassat efter svenska barns vardag, be-
tonar Anna.

Symboliserar ord
Denna första version av Pratkort har 450 
illustrationer. Varje bildkort symbolise-
rar ett ord. När barnet pekar på bilden lä-
ses det högt av en röst på antingen svens-
ka eller engelska.

– Pratkort går också att bygga vidare 
på med egna bilder, tagna med läsplat-
tans kamera. Till exempel på favoritlek-
saker eller släktingar. Med Pratkort kan 
barnet inte bara säga vad det vill, utan 
också leka fram kommunikationen till-
sammans med föräldrarna, och utveckla 
sitt eget språk ytterligare genom leken, 
säger Staffan Erlandsson.
 Valter Bengtsson 

Tim och mamma Anna använder 
Pratkort tillsammans.

Pratplattan

A

Tim samtalar med mamma Anna med hjälp av symboler.
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Nyheter

TEMA IT & datorer
I Pratkort kan man göra egna album med 
bilder. 450 bilder ingår från start. 

Företag för barnspel

� Företaget som har utvecklat 
Pratkort är Timagine som har en 
webbsida på www.timagine.se  
� Jens Peter de Pedro arbetar 
med barnspel och har en webbsi-
da på www.littlefrogs.com
� Pratkort finns på Apples 
AppStore och kostar 275 kronor.

Ett program för 

barn som är 

mycket intuitivt
 

och roligt. 

Staffan och Anna Erlandsson.

NYHET!
SCHOLA COMAI

Funktioner:
• Schema
• Sociala berättelser
• Kalender med 
  påminnelser
• Tidsstöd
• Pengahantering
• Anteckningar
• Talsyntes
mm

www.comai.se

Schola Comai är ett intuitivt lärverk-
tyg som hjälper eleven att strukturera, 
 prioritera, och fokusera. Programmet 
fungerar på  mobiltelefoner och surfplattor 
som  använder Android. 

”Vissa personer behöver verktyg för att 
kunna fungera optimalt i vardagen 

- Schola Comai är ett av dessa verktyg!”
Anne Li Dale, specialpedagog Öjersjö Brunn särskola
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nneli Khayati är född i 
slutet av 60-talet i 
Spånga utanför Stock-
holm. Det brunröda 
axellånga håret är 
lockigt, ögonen glitt-
rar och blir till små 

springor när hon skrattar. 
Idag ska Anneli träffa illustratören 

Mikael Sjömilla över en lunch i Skär-
holmens centrum för att planera lanse-
ringen av böckerna om Vilma. 

Anneli har alltid tyckt att det har varit 
roligt att skriva, och hon skrev ofta små 
berättelser för barnen när de var små, då 
mest vardagshistorier om dem själva. 
Ganska snart föddes idén att skriva en 
barnbok där huvudpersonen använder 
rullstol, precis som hennes äldsta dotter 
som har en muskelsjukdom.  

Blir ovänner och vänner
Till att börja med lanseras tre böcker i se-
rien om Vilma och Loppan; två bästisar 
som bland annat spelar fotboll, blir kära, 
blir ovänner och sen vänner igen. Böc-
kerna riktar sig till barn i nedre skolål-
dern och på frågan om Anneli har hämtat 
delar från familjen Khayatis liv nickar 
hon, men säger att det mesta inte har nå-
gon koppling till dem, och att hon också 
har bollat idéer med andra som växt upp 
utan böcker att känna igen sig i.

Tanken är att böckerna ska kunna lä-
sas av alla barn och förhoppningen är att 
även kunna nå ut i skolorna.

– Jag vet ju inte själv hur det är att sitta 
i rulle men det har känts viktigt för mig 
att förmedla att huvudpersonen är dri-

vande och framåt, och bär på alla känslor 
som vem som helst i samma ålder. 

För att nå alla barn har det känts vik-
tigt för Anneli att böckerna ges ut av ett 
förlag och inte av en organisation.

Böckerna ges ut på förlaget OLIKA 
som arbetar för att utmana stereotyper 
och förlegade normer i samhället. När 
Anneli träffade förlaget kom de överens 
om att det var viktigt med bra illustratio-
ner, och de kontaktade Mikael Sjömilla, 
som bland annat illustrerar för tidningen 
Kamrat posten. 

Har inte sett böckerna
Det är bara några enstaka gäster i restau-
rangen i Skärholmens centrum när 
Mikael sluter upp vid Annelis bord. Här 
finns mat från många länder – libane-
siskt, asiatiskt, mexikanskt, italienskt – 
diskarna avlöser varandra i långa rader.  

Anneli och Mikael har inte setts sen 
böckerna gick iväg till tryck och Mikael 

frågar Anneli när böckerna beräknas vara 
klara. Inom några veckor tror hon.

Detta är Mikaels andra uppdrag för 
förlaget, och eftersom han har jobbat 
som personlig assistent i tio år åt en per-
son som använde eldriven rullstol, var 
det lätt att tacka ja.

– Jag kom ihåg hur en elrullstol rör sig, 
men inte riktigt hur den såg ut. Jag 
googlade en del och var ute och fotogra-
ferade på stan för att få bra underlag till 
illustrationerna, säger Mikael.

Förlaget gillade manus men ville få in 
ännu mer mångfald och ville till exempel 
att någon karaktär skulle ändra hudfärg 
och någon annan byta kön.

 
För söta
Även när det gällde illustrationerna hade 
förlaget vissa synpunkter och tyckte till ex-
empel att några av personerna Mikael ha-
de ritat var för söta. Mikael tror att det är 
nyttigt att få utmaningar av den här typen.

– Jag har lärt mig mycket. Man tycker 
att man är medveten, men om man inte 
har några egna referenser så är det svårt 
att hitta formen. Det har inte varit så lätt 
att tänka om, men det ska nog vara lite 
motstånd, annars stagnerar man nog, sä-
ger Mikael.

Anneli och Mikael spånar om vilka 
som ska bjudas in till lanseringsfesten på 

Anneli Khayati
Elrullen självklar del i debutbok.

Anneli Khayati saknade böcker som hennes egen 
dotter kunde identifi era sig med. Nu ger hon ut 
tre lättlästa böcker där huvudpersonen Vilma kör 
elrulle så det ryker. 
– Det viktigaste av allt är att rullstolen inte är en sak 
i sig, jag vill att den ska fi nnas med på ett naturligt 
sätt, säger Anneli Khayati.

AAA

BÖCKER ATT KÄNNA IGEN SIG I

Författaren Anneli Khayati och illustra-
tören Mikael Sjömilla hoppas att 
böckerna om Vilma och Loppan ska 
läsas av många. FOTO: ANNA PELLA
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det nyöppnade biblioteket i Hammarby 
Sjöstad, och Mikael antecknar i sin lilla 
anteckningsbok; habilitering, press, orga-
nisationer, skolor, politiker, nära och kä-
ra… Listan växer och de enas snart om 
att det får bli en inbjudan via e-post, an-
nars blir det nog för dyrt.

Mikael säger också att för att en ny 
barnbok ska få uppmärksamhet så räcker 
det inte längre med en bra story och fina 
illustrationer, det måste också vara rätt 
tillfälle och boken behöver ha ”lite mer”.

– Kanske är det just det ickestereotypa i 
det här fallet, vem vet, säger han och ler.

Anneli summerar mötet.
– Jag skickar dig datumet för lanse-

ringen så fort det är spikat, sen gör du in-
bjudan och så sätter vi ihop en adresslis-
ta, säger Anneli. 

Mikael reser sig, säger hej och för-
svinner genom den tilltagande lunch-
rusningen.

Vill skriva fl er böcker
Anneli Khayati hoppas kunna skriva fler 
böcker i serien om Vilma och Loppan om 
det går bra med de första. Men hon säger 
att det är en balansgång att skriva. Hon 
vill inte lämna ut familjen för mycket och 
dottern har nu hunnit fylla tio. När dot-
tern var liten hade Anneli en blogg men 
den är nu nedlagd. Om det blir någon ny 

blogg någon dag får det bli under pseu-
donym. 

– Perspektivet förändras också, det är 
enklare att prata ur ett större perspektiv 
när man har varit med ett tag.

Utöver jobbet på ett bemanningsföre-
tag för läkare har Anneli Khayati föreläst 
om syskon i olika sammanhang, bland 
annat på Föräldrakraftdagarna för ett par 
år sedan. 

Tillgängliga lekplatser
Hon är också engagerad i ett projekt som 
arbetar för att göra lekplatser mer till-
gängliga. 

– Jag tror att det är viktigt att alla barn 
får vara med på lika villkor från början, 
då blir det självklart för alla.

Hon menar att särbehandlingen an-
nars kan ske åt bägge håll, ibland kan 
man inte vara med på grund av otillgäng-
lighet, och ibland får man vara med just 
på grund av att man sitter i rullstol, när 
någon tycker lite synd om en. Inget alter-
nativ är särskilt bra.

Så när dottern skickade in en egen låt 
till Bolibompa för några år sedan och 
blev antagen, skrev hon inte att hon an-
vände rullstol. När de hörde av sig så vis-
ste hon att det var för att låten faktiskt var 
bra.
 Text: Anna Pella
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Lär sig 
spela piano
Född: 1968 i Spånga 
utanför Stockholm.
Familj: Gift med 
Micke, döttrarna 
Nicole, 10, Estelle, 8 
och Celine, 5, samt 
hamstern Chillie.
Bor: Söder om Söder.
Jobb: På beman-
ningsföretag för 
läkare.
Aktuell med: Debut 
som barnboksförfat-
tare.
Gör på fritiden: 
Joggar, lär sig spela 
piano.
Engagerad i: Att 
göra lekplatser 
tillgängliga för alla.

Om Vilma 
och Loppan
Tre vardagsnära 
historier om 
Vilma:
Modigt med 
Vilma och 
Loppan.
Tillsammans 
med Vilma och 
Loppan.
Kärlek med 
Vilma och 
Loppan.
Utgivna av 
OLIKA Förlag.
Text: Anneli 
Khayati
Illustration: 
Mikael Sjömilla
Kan köpas på: 
funktionshinder.
se och olika 
nätbokhandlar.

– När jag frågade om pianoläraren ville 
ta emot mig trots att jag var så gam-
mal, skrattade hon och sa att hon hade 
en elev som var 92 och som hade 
börjat spela för henne när hon fyllde 
90, säger Anneli.

FOTO: ANNA PELLA
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förra numret av För-
äldrakraft skrev Sören 
Olsson en krönika om 
att ständigt bli missför-
stådd på grund av tal-
svårigheter, samtidigt 
som man har en oer-

hört rik och fantastisk inre värld. 
Lagom till höstens bokmässa kommer 

en barnbok på samma tema – Vincents 
magiska värld.

– Jag har ju pratat om att skriva en bok 
med en person med Downs syndrom i 
huvudrollen i många år. Nu är det dags!

Sören Olsson beskriver sig som en hu-
mor-värmesökande robot som studerar 
det som är bra och dåligt i livet och för-
vandlar det till barnböcker. De allra flesta 
är fyllda med dråpligheter och hittills har 
det alltså blivit långt fler än hundra voly-
mer plus en mängd krönikor och föreläs-
ningar.

– Livet är inspirationskällan, säger Sö-
ren Olsson. Om man ser sig om i världen 
ser man alltid intressanta och dråpliga 
män niskor. Jag är en ständigt påkopplad 
anteckningsbok som noterar det som 
händer.

Knäppa situationer
Sören Olsson och författarkollegan An-
ders Jacobsson är kanske mest kända för 
att måla upp humoristiska figurer i knäp-
pa situationer. Men trots alla knorrar är 
det inte bara lättsmält läsning.

– Det är både och eftersom jag har valt 
att angripa mänskliga företeelser med 
hu morn som hjälpmedel. Man får inte 
vara rädd för att beröra ämnen som är 
allvarliga.

Det händer allvarliga saker i Sörens 
barnböcker. I någon av böckerna begår 
en av bokfigurerna självmord.

– I grund och botten handlar alla 
böckerna om inre värden som männis-
kors relationer och känslor. 

Men bokvärlden är på många sätt 
gammalmodig, alltifrån författarna själva 
till förlagen och recensenterna.

Det finns inte särskilt gott om böcker 
med huvudfigurer som har funktions-
nedsättningar. De som finns är ofta väl-
digt politiskt korrekta.

Elaka som alla andra
Själv drömmer Sören om en värld där 
personer med funktionsnedsättningar 
syns mycket mer i böcker och dessutom 
kan vara elaka och otrevliga precis som 
alla andra.

Den nya boken om Vincent (som 
släpps till den stora bok- och biblioteks-
mässan i Göteborg i september) är kan-
ske ett litet steg i den riktningen.

– Den ligger rätt i tiden, nu när alla 
tycker att det är viktigt att människor 
med handikapp ska få synas mer i sam-
hället, men samtidigt är huvudpersonen 
inte bara genomsnäll och trevlig. Vincent 
har svagheter och går över gränser, som 
alla andra. Det vore väldigt trist om han 
inte vore så.

I huvudsak är det ändå en mycket snäll 
och vänlig berättelse om Vincent, en kille 
på sådär sju, åtta vårar och med Downs 
syndrom.

– Mitt hjärta klappar extra varmt för 
att alla med funktionsnedsättningar ska 
få vara med i samhället. Men med den 
nya boken vill jag också poängtera hur 

viktigt språket är som en brygga till att 
förstå andra människor. 

– Under alla år med min egen son 
Ludvig har jag fått kämpa med att förstå 
honom och hjälpa honom att bli förstådd 
av andra. Att skriva böcker är ett sätt att 
öka möjligheterna till kommunikation. 
Att man beter sig illa eller använder våld 
är ofta en effekt av att man inte har kun-
nat kommunicera vad man tycker och 
tänker, säger Sören.

Det är inte första gången Sören skriver 
om personer i situationer av det slaget. 
Vincent har funnits med som bifigur i ti-
digare böcker i serien ”Galna gatan”, lik-
som en invandrarkille som inte kan nå-
gon svenska. Men i nya boken är det lite 
extra fokus på effekterna av just en funk-
tionsnedsättning som Downs syndrom.

– Jag vill få fram känslan av att Vin-
cents inre värld inte alls är så begränsad 
som omvärlden kan uppfatta den. Så är 
det ju ofta för personer med handikapp. 
När Ludvig var i den åldern pratade folk 
ofta inte direkt med Ludvig själv, utan 
med mig som förälder. Bara för att man 
har en utvecklingsstörning betyder det 
inte att man är dum i huvudet.  

– Jag brinner för att kunna visa att den 
inre världen i livet inte behöver vara ett 
dugg sämre, den ser bara ut på ett annat 
sätt. Det finns inga begränsningar för att 
tänka och känna utan man kan ha precis 
lika mycket fantasi och bus och lek.

Lätt att få underlag
Eftersom nya boken till stor del utgår 
från Sörens egna erfarenheter från livet 
med Ludvig var det lätt att få underlag 
och inspiration.

– Ludvig har ofta överraskat mig med 
sina tankar.

Det finns en del situationer i nya bo-
ken som hämtats rakt av från Sören 
Olssons hem i Örebro, till exempel ”kär-
leksbombningen”.

– Det är en jätteviktig del av livet hem-
ma och något som Ludvig introducerat 
för många år sedan och som fortfarande 
äger rum titt som tätt. Det rekommende-
ras varmt till alla. 

Sören Olsson

BÖCKER ATT KÄNNA IGEN SIG I

Efter 124 barnböcker ger han äntligen Vincent en huvudroll

I år kommer äntligen boken om killen med Downs syn-
drom! utropar Sören Olsson, författaren som själv har en 
son, Ludvig, med denna funktionsnedsättning. 28 år och 
124 barnböcker har passerat, och nu är det alltså dags.

III

”Jag är en stän-
digt påkopplad
antecknings bok.”
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Sex nya böcker
Född: i Karlskoga
Familj: fru och tre barn
Bor: villa i Örebro
Jobb: författare och föreläsare
Aktuell med: 6 nya böcker, en ny 
Sunelångfilm, föreläsningar om ”Prins 
Annorlunda” runt hela landet och en 
del nya hemliga projekt...
Gör på fritiden: umgås med livet
Engagerad i: familjen och framtiden
Webb: www.sorenolsson.com

”
Jag vill få fram 
känslan av 
att världen 
inte alls är så 
begränsad.

Foto: Linnea Bengtsson
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Boken har ändå skrivits utan någon 
medverkan från Ludvig. Eller från annan 
expertis.

– Jag och Anders använder oss aldrig 
av referensläsare, vi utgår bara från vad vi 
själva tycker. 

– Det som styr är det som gör oss själ-
va nöjda. Någon gång har jag skickat ett 
halvfärdigt manus till förlaget, men syn-
punkterna gjorde att man nästan tappade 
lusten. Det är bättre att skriva färdigt en 
bok och sen ta en diskussion.

Missnöjd med utbudet
Sören Olsson är själv missnöjd med ut-
budet av barnböcker för familjer där nå-
gon har funktionsnedsättning.

Behovet är stort men han har svårt att 
komma på några riktigt bra boktips.

– Jag rekommenderar andra författare 
att se det som en utmaning att skriva om 
människor med funktionsnedsättningar, 
och inte bara i ett allmänt sammanhang 
där de är fantastiskt duktiga och bra, de 
ska lika väl kunna vara skurken i en be-
rättelse!

– Jag är otroligt glad över att det har 
hänt så mycket i samhället på senare år, 
men det finns mycket kvar att göra. Det 
är på tiden att någon programledare i TV 

har en funktionsnedsättning, eller redak-
tören för en flashig modetidning. Jag tror 
att tv-serier som I en annan del av Köping 
och Världens bästa hotell gör att fler ser 
med ökad värme på mångfald. 

Men många författarkollegor ligger 
fortfarande lågt.

– Det finns en rädsla för att trampa på 
någons tår och då är det lättare att låta 
bli. Det är väldigt synd när det blir så. 

Tänka nytt och överraska
Kanske är det förståeligt att författare är 
försiktiga. Visst förväntar man sig att för-
fattare ska tänka nytt och överraska, men 
inte minst Sören Olsson har erfarenhet 
av kritikstormar. 

Sören och Anders har fått skäll för att 
vara alltför kommersiella, skriva snusk 
och använda för mycket svordomar.

– Det finns bibliotekarier som hävdat 
att barn inte tycker om att läsa våra böck-
er utan har varit utsatta för grupptryck 
och tvingats läsa, minns Sören.

– Helst ska man inte skriva som det är 
utan som det borde vara. Just nu skulle 
det vara väldigt svårt att skriva om perso-
ner med funktionsnedsättningar som är 
elaka eller invandrare som beter sig som 
svin. Helst ska det vara pippilångstrump-

tjuvar i randiga pyjamas och Kling och 
Klang som poliser. 

Sören tror ändå att vi står inför en ut-
veckling där personer med funktions-
nedsättningar blir allt vanligare i böcker.

– Bokvärlden ligger lite efter i sam-
hällets utveckling mot ökad mångfald. 
Författare skulle behöva sticka ut hakan 
lite mer. Men föräldrar och anhöriga 
måste också börja gå ut i affärerna och 
fråga vad de har, sätta lite press på bran-
schen. Annars väljer förlagen det som 
de vet alltid har fungerat. Och i bok-
handeln ska böckerna snabbt in och 
snabbt ut.

Stor nytta
Flera av Sörens böcker har genom åren 
blivit särskilt populär läsning bland unga 
som haft lite svårigheter med läsning el-
ler kommunikation. Många skolor har 
därför haft stor nytta av dem. Men nyttan 
skulle kunna vara ännu större. Inte minst 
med hjälp av modern teknik. Färre än 
hälften av Sörens böcker finns som ljud-
böcker, inlästa av författarna. Och de är 
fortfarande inte tillgängliga för läsplattor 
som iPad.

Tror du inte att en iPad-version 
skulle vara bra?

www.stil.se 
08-506 221 50

Hos Stil utgår vi alltid från dina behov, 
det gäller oavsett om du är vuxen eller 
barn. Alla ska få växa upp på sina 
egna villkor. 

Vi vet hur viktigt det är att själv få 
välja bra assistenter och få stöd från 
andra i liknande situation.

Stil erbjuder frihet, juridisk hjälp och 
full insyn i assistansekonomin. För att 
ni som familj ska kunna leva det liv ni 
vill.

Välkommen till Stil 
assistansanordnaren utan vinstkrav.

Barn
Personlig
assistans

BÖCKER ATT KÄNNA IGEN SIG I
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– Jo, det tror jag absolut, eftersom man 
då kan tänka i flera dimensioner med 
uppläsning, bild, ord som kan googlas 
och så vidare. Jag är säker på att pappers-
boken kommer att leva vidare, få saker är 
bättre än att få ligga i soffan med en rik-
tig bok, men det finns en vidareutveck-
ling. 

Vi frågar Sören vad det är som driver 
honom att producera den ena boken ef-
ter den andra.

– I grund och botten bygger mitt för-
fattarskap på att jag är intresserad av hur 
människor fungerar. Jag går igång på att 
utsätta olika människor för olika situa-
tioner. Jag får leka gud, skaparen av uni-
versum och det är jättehäftigt.

Så vad skulle du göra om du inte fick 
skriva böcker?

– Jag har alltid velat vara min egen 
boss så att starta en skola eller öppna en 
krog skulle kanske passa mig. Något som 
hänt mig de senaste åren är att jag blir 
mer och mer fascinerad av att vara i krea-
tiva sammanhang. Det är inte längre jät-
teviktigt att jag själv ska skriva, utan in-
tresset för att sätta igång och stötta andra 
ökar i mig. Det är så häftigt att få igång 
andras energi att skapa. 
 Text: Valter Bengtsson

GALNA GATAN 5

SÖREN OLSSON   ANDERS JACOBSSON
ANNA-KARIN GARHAMN

Vincents magiska
värld
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?
Genissedias eatium, sam nobit officiendit, 
autem excescium, cone volore laut idelit 
aperferupis evendae quos auta nis aut prem 
que il modignam, omnient exerum eost 
atur?
Vendel mo te lam verae venis et dolupta 
tecteseque voloriatet et ratae aut 
ullaborepero ius, si cullanimus minctaere, 
endisquae vel in et audaerate sit odi rem 
quam net optatem fuga. Itati oditaec 
aborehentis modi velest, et que sim enda 
parum reped eaquiaest aboressedist 
voluptist, evellor epere, exerunt optam 
voluptatibus volupta quaturest, erum nos 
dolut di dit pre nest, culluptiorro es apero 
tem ea dolorpo rroremp.

EGMONTS LÄTTLÄSTA BÖCKER
Korta kapitel
Stor text
Bilder

Citat ur Vincents 
magiska värld: 

Sen hade vi fredags-
mys med familjen. Det 
är viktigt med mys. 
Det viktigaste är när vi 
leker ”Kärleks bomb-
ning”. Det är världens 
enklaste lek. Och den 
bästa. 
Man ska tala om för 
alla hur bra de är. Det 
är jag som har hittat på 
den leken. Jag berättar 
för mamma att hon har 
så vita och fina tänder. 
Då blir hon glad. Och 
så säger jag till pappa 
att han har så roligt hår 
och att hans lilltå är 
skojig att killa på. Då 
blir han glad. Sen 
berättar jag att mam-
ma har ett hjärta som 
är gjort av guld och rött 
glitter och pappas hjär-
ta är en stor svart 

diamant. Då blir 
mamma och pappa så 
glada att de nästan 
grinar. Sen talar de om 
för mig att jag är 
världens bästa pojke 
och att jag är underbar 
och fin och perfekt på 
att vara Vincent. De 
säger att jag är deras 
annorlunda prins. Det 
känns bra att veta. Jag 
blir glad i hela krop-
pen.
Efter kärleksbomb-
ningen så vill alla titta 
på TV och äta pop-
corn. Det är viktigt att 
äta popcorn och mysa 
i soffan. Det gör vi 
varje fredag i vår familj.

Ågrenska arrangerar i samarbete med Barncancerfonden flera 
vistelser under hösten. Se mer information på hemsidan.

Familjekompetens på Ågrenska
Ågrenska erbjuder familjevistelser för familjer som 
har barn med sällsynta diagnoser och för personal. 

v. 35 Gauchers sjukdom
v. 39 Sotos syndrom 
v. 42 Mukopolysackaridos (MPS-sjukdomar)
v. 43 Svårbemästrad epilepsi (utan ytterligare funktionsnedsättning)
v. 46 Sturge-Webers syndrom 
v. 48 Silver-Russells syndrom 
v. 49 22q11-deletionssyndromet

Planerade vistelser hösten 2011

 www.agrenska.se 
Nationellt kompetenscentrum

 031-750 91 00

Kärleksbombning

Fler boktips på nästa uppslag
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12 13

Kan du rita var på kroppen det olika sitter?
Hur är du olik?

På vilket sätt är katterna olika?
På vilket sätt är de lika?

Vi är alla lika, men också olika

På vilka sätt är de här barnen olika?

På vilka sätt är de lika?

Hallå där ....
... Eva Cim von Greyers, 
aktuell med ”Det här är boken 
som handlar om dig”!

Vad handlar din bok om?
Den här boken är ett sätt att hjälpa barn att prata om 
sig själv och sina svårigheter. Alla barn har en egen his-
toria och rätt att berätta den. Här kan barnet få hjälp 
att göra sin egen berättelse, genom att rita eller skriva 
precis som hon eller han själv vill. Man kan ta några 
sidor i taget eller alla på en gång, antingen själv eller 
tillsammans med en vuxen.

Vem riktar den sig till?
Från början var den tänkt till barn med språkstörning, 
då den bygger på teckningar som kommit till tillsam-
mans med min egen son som har denna diagnos, men 
jag tror att den kan hjälpa många barn som har svårt 
att uttrycka sina tankar och känslor i ord.  

Varför behövs denna bok?
Den ger föräldrar möjlighet att kommunicera med sitt 
barn, och den ger barnet en möjlighet att på sitt eget 
vis prata om det som är svårt. Jag gjorde boken till min 
son, men habiliteringen tyckte att den var så bra att 
den kunde hjälpa andra. Jag kontaktade tio förlag och 
fick napp direkt hos Nypon förlag som ger ut böcker 
om språkutveckling. 

Vad hoppas du att den ska bidra till?
Jag hoppas att boken kan hjälpa så många barn och 
föräldrar som möjligt att förstå varandra, och på så vis 
komma varandra närmare. För barnet är det också 
skönt att få bekräftelse på att den vuxna vet, och att 
det svåra är något man kan hjälpas åt med. Jag 
upplever att min egen son har blivit mycket lugnare 
sen vi började prata om hans svårigheter.

Vem är du?
Jag är formgivare och illustratör, mamma till tre barn, 
bor i Stockholm och är extremt envis. Jag funderar just 
nu på att göra en uppföljare som riktar sig till syskon.
Text: anna Pella

21
Eva Cim von 

Greyerz
det här är 

boken som 
handlar om dig

Nypon förlag 2011
Boken kommer i 
augusti och kan 
köpas på nätet.

Eva Cim von Greyers.

”Jag 
gjorde 

boken till 
min son.”
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Böcker att känna igen sig i

Bilderböcker  
för barn

Pia Sandlin på 
Habiliteringen 
& Hälsa  
i Stockholm 
tipsar om 
bilderböcker 
för barn. 

ahlbom Jens,  
Jonatan på 
Måsberget, 
2008
En symbolisk saga 

om människor utan vingar som 
har publicerats på flera språk 
och hjälpt till att förändra 
attityden gentemot barn med 
funktionsnedsättningar i 
många länder.

kullberg tove, 
tove va-va, 
2007 
Toves mamma och 
pappa brukar kalla 

henne för Tove Va-va, 
eftersom hon nästan aldrig 
lyssnar och alltid säger: Va? 
Men det är stor skillnad på att 
lyssna dåligt och att höra 
dåligt! 

stark Ulf,  
Pojken,  
flickan och 
muren, 2011 
Syskonen Adham 

och Sulafa bor på fel sida av 
muren. Varje morgon hoppas 
de att den ska vara försvun-
nen. En poetisk berättelse om 
Adhams uppfinningsrikedom 
och Sulafas dikter. 

Bergström, 
gunilla, stora 
boken om Bill 
& Bolla: han så 
klok och hon 

en stolla, 2007
Bill får en lillasyster. Bolla växer 
för var dag, men inte till 
förståndet. Hon blir på sitt eget 
vis och inte lik någon annan. 
Berättelsen handlar om Gunilla 
Bergströms egna barn Pål och 
Boel. 

Polleryd kicki, 
rut och randi,  
2006
Tvillingarna Rut och 
Randi går i första 

klass. Rut är alltid snabb och 
kommer ofta först. Randi är 
långsam och blir för det mesta 
sist. Tur att Fröken Fräken och 
Magnus Magister kan hjälpa till 
när vissa saker blir krångliga. 

rey Margret,  
Pricken, 1995
Det var en gång nio 
små kaniner. Åtta av 
dem såg ut som alla 

andra i familjen, men den 
nionde var alldeles olik! Tänk 
om morfar inte kunde tycka om 
honom? Men när Pricken ger 
sig ut i världen upptäcker han 
att det finns fler som är olika!

Lidbeck Petter, 
en dag i 
prin sessan 
Victorias liv, 
2004

Victoria, familjens prinsessa, 
berättar om en helt vanlig dag i 
sitt liv. Dagen då hon letade 
rätt på sin mammas borttappa-
de förstånd. En berättelse om 
en flicka med Downs syndrom.

tourville 
amanda 
Doering,  
My friend has 
autism, 2010

Min vän Zack har en funktions-
nedsättning som heter autism. 
Men det gör det samma. Vi 
pratar om flygplan, bygger 
modeller och gillar att vara 
tillsammans.

Moore-
Mallinos 
Jennifer,  
My Friend  
Has Down 

synd rome, 2008
En berättelse om två barn som 
träffas på ett sommarläger och 
vänskapen som uppstår 
mellan dem. Ett av barnen har 
Downs syndrom. Båda 
upptäcker att alla är bra på 
något.

elder  Jennifer, 
autistic 
planet, 2007
”Autistic planet” är 
en magisk värld där 

alla tåg kommer i tid och där 
alla barn drömmer om att vinna 
schack-världsmästerskapet. 
Kom med på en resa till denna 
alternativa verklighet där det är 
normalt att vara annorlunda.

Fler barn-  
och ungdomsböcker

 

gunilla Linn 
Persson, 
Märtas saga, 
2008 
Finurligt och 

frimodigt utforskar Märta livet. I 
boken blir det många bus med 
vännerna katten Herr Persson 
och dockorna Bill och Elwin. 
Att förstå och bli förstådd är en 
resa för oss alla med olika 
förutsättningar. 

Mark Haddon, 
Den besynner-
liga händel-
sen med 
hunden om 

natten, 2004 
Om en pojke med Aspergers 
syndrom. Han kan alla 
världens länder och deras 
huvudstäder utantill. Men han 
förstår sig inte på människor. 

Mia Molin  
och Magne 
Medhus, 
Martes bok, 
2009

Marte är en flicka på åtta år. 
Hon och hennes klasskompis 
Johanna och Martes äldre 
kusin Frida planerar en resa 
som de ska göra under 
sommarlovet. Marte – som har 
diagnosen autism – vill 
egentligen inte åka.

aksel selmer, 
Vår lilla syster, 
2000
Att älska en syster 
som mest ställer till 

besvär både för sig själv och 
andra, genomsyrar hela boken. 
En morgon när syskonen för 
första gången är ensamma 
hemma så kan de inte hitta 
Linda någonstans.

annette 
skåhlberg, 
Jag älskar dig 
så mitt hjärta 
brister, 2009

Selma älskar Hugo. Hugo är 
det vackraste som Selma vet. 
De ska vara med varandra för 
alltid i hela livet. Men varför vill 
Selmas mamma och pappa att 
Selma slutar leka med Hugo? 

Per nilsson, 
inte som alla 
andra,  1999
Davids klasskompis 
Oskar är lite 

speciell. En dag berättar fröken 
att Oskar har nåt som heter 
Aspergers syndrom. David 
undrar om inte han också har 
något sånt där syndrom, 
eftersom han också känner sig 
annorlunda.

kathy 
Hoppman, 
Mysteriet med 
den blå 
flaskan – ett 

asper geräventyr, 2004
Ben har det inte så lätt. Det är 
ofta struligt i skolan, och ibland 
hemma med en pappa som 
inte heller förstår. Det är tur att 
farmor och Andy finns! 

kathy 
Hoppman, 
Möss och 
utom- 
jordingar: ett 

asperger äventyr, 2005
När vännerna Ben och Andy 
upptäcker att ett rymdskepp 
kraschlandat i trädgården, tror 
de först inte sina ögon.
Rymdvarel sen som kommer ut 
ur skeppet kallar de Zack. 
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Vad handlar din bok om?
Boken handlar om att lyckas i kärleks-
spelet om man är ung och har Aspergers 
syndrom. Att kunna tyda undertexter 
och subtila signaler, vad som sägs och 
inte sägs – är ofta just det som personer 
med Asperger har svårt för. Boken 
bygger på 15 intervjuer och ger handfas-
ta råd i avsnittet ”Kärleksskola för 
Aspergare”. 

Vem riktar den sig till?
I första hand till unga med Aspergers 
syndrom, men också till professionella. 
Detta är min andra bok i ämnet och min 
första bok: ”Nördsyndromet – allt du 
behöver veta om Aspergers syndrom” är 
en handbok för anhöriga, något som jag 
själv hade behövt när min egen son fick 
diagnosen Aspergers syndrom.

Varför behövs denna bok?
Min erfarenhet är att det är få kuratorer 
som vågar prata om de här frågorna, de 
vet helt enkelt inte vad de ska säga. 
Samtidigt känner sig många ungdomar 
ensamma i sina funderingar och tror att 
det bara är de själva som tänker och är på 
ett visst sätt. 

Vad hoppas du att den bidrar till?
Jag hoppas att boken kan bli en igenkän-

ning för många unga med Aspergers 
syndrom, samt att den kan leda till att 
fler professionella vågar prata om kärlek 
och sex. Ibland kanske det heller inte 
behövs så mycket för att gå från miss-
lyckande till att lyckas i kärlekslivet, om 
man bara har någon att prata med.

Vem är du?
Jag är journalist och författare. Jag 
skriver fackböcker men 
även deckare, barnböcker 
och antologier. Jag har tre 
vuxna barn, bor i Göteborg 
och är hundmänniska – just 
nu är jag inne på min tredje 
hund. 
Text: Anna Pella

Camilla 
Lagerqvist, 
Det brinner i 
mitt huvud, 
2009

Daniel är 15 år och går i nian. 
Han trivs inte, vare sig i skolan 
eller med sig själv. Efter år av 
bråk och slagsmål ska Daniel 
nu utredas för adhd. Samtidigt 
lär han känna Emma. 

Rønhovde 
Lisbeth Iglum, 
Tio tankar i 
huvet, men 
ingenting på 

pappret, 2009
En bok om adhd skriven för 
ungdomar. På ett enkelt sätt, 
tar boken upp frågor runt olika 
områden där adhd kan ställa 
till problem.

Strutsens 
vingar – en 
ungdoms
antologi från 
Statens insti

tut för särskilt utveck
lingsstöd 2003. 
Ungdomar skriver om hur det 
är att vara ung och leva med 
en funktionsnedsättning.

Tomas 
Dömstedt, 
Kärlek på 
dagcenter, 
2001

Lena och Lasse är kära. De 
arbetar på samma dagcenter. 
Lena och Lasse låser in sig på 
toaletten för att få vara 
tillsammans. Då blir det ett 
himla liv! 

Forum som
samlar böcker

Forum Funktionshinders 
bibliotek har fler tips och alla är 
dessutom välkomna att låna 
böcker där. Böckerna finns 
förstås även på de vanliga 
folkbiblioteken, men det kan 
vara bra att veta att Forum 
Funktionshinder har extra 
bra koll. 
Mer om biblioteket hittar du på 
www.forumfunktionshinder.se

Därför är det så  
viktigt att läsa sagor

Läs böcker och sagor med 
barnet, uppmanar Christina 
Renlund.  I boken ”Litet 
syskon” förklarar hon varför 
det är så viktigt:
”Sagor där djuren kan tala, där 
det onda besegras och där 
barnet efter att ha utstått 
prövningar vinner halva 
kungariket. Att vinna halva 
kungariket är att vinna sig själv. 
I sagorna finns de stora 
existentiella frågorna, och 
sagor och berättelser ger 
barnet nya sätt att förstå.” 
Några favoritböcker är 
Margret Reys bok om kaninen 
Pricken, Jens Ahlboms bok 
om Jonatan på Måsberget 
och Gunilla Bergströms 
böcker om Bill och Bolla.

HALLå DäR ... 
... Inger Jakalas, som skrivit boken ”Sex, kärlek och Apergers syndrom”!

Inger Jakalas,
Sex, kärlek och 

Aspergers 
syndrom

Alfabeta  
Bokförlag 2010

Inger Jakalas

”Min erfaren
het är att det är 

få kuratorer 
som vågar pra

ta om de här 
frågorna.”

BöCKeR ATT KännA Igen SIg I

FK_1104_s62-70_boktips_v09.indd   70 2011-07-17   20.23



”Kapitel 1 
En kort översikt om  
autismspektrumtillstånd ur  
ett samspelsperspektiv

En sänkt förmåga  
till kognitiv empati
Man kan ha en liten hörselnedsättning 
eller vara döv. Man kan ha ett lindrigt 
begåvningshandikapp eller ett gravt. Man 
kan ha milda autistiska svårigheter eller 
allvarliga. Hos flickor med milda svårig-
heter inom autismspektrumet är det 
ibland mycket svårt att upptäcka funk-
tionsnedsättningen. Det är ofta dolt 
bakom det som omgivningen ser som helt 
andra svårigheter – till exempel blyghet, 
beteendestörningar eller missbruk.

Att ha svårigheter inom autismspek-
trumet innebär att man har större eller 
mindre svårigheter med kognitiv empati, 
social intuition och social kompetens. 
Människors handlande, varande, styrs i 
hög grad av ett osynligt inre liv. Detta 
inre livs existens är en självklarhet för de 
allra flesta människor. Med en sänkt 
förmåga till empati har människor med 
autistiska tillstånd inte full tillgång till 
denna kunskap. Social intuition är till 
stor hjälp när medmänniskors olika 
drivkrafter och bakomliggande motiv till 
olika handlingar ska förstås. Människor 
möts, söker förståelse, når ett positivt 
samspel, för att ”mind reading”, mentali-
sering är lätt för många. Man förstår den 
andra människan och eftersträvar en 
förståelse av dess inre, av hur andra 

Om samspelssvårigheter på 
neuropsykologiska grunder

Besvärliga flickor är namnet på en ny bok om 
flickor som har svårigheter med det sociala 
samspelet. Författare är Inger Utholm som 
 delar med sig av sina kunskaper om problem 
som har neuropyskologiska grunder.

– Att ha en svag social begåvning, ha en 
svag social intuition innebär för en flicka att 
hon inte får någon ”bästis” som de flesta 
flickor har i olika perioder, skriver Inger Utholm 
i förordet.

Många flickor vill vara med, ha en kompis 
och arbetar därför mycket aktivt med pro-
blemet – hur gör man för att få vara med och 
få en kompis?

– Jag har mött många personliga lösningar 
på detta problem. Jag försöker ge några 
exempel på hur det skulle kunna vara utan 
att berätta om några flickor jag verkligen mött, 
skriver Inger Utholm.

– Om man tidigt förstår funktionsnedsätt-
ningen och arbetar utifrån detta, blir det en 
god hjälp för flickorna och deras familjer. 
För varje ”besvärlig” flicka går det att hitta ett 
skräddarsytt och individualiserande bemö-
tande när den grundläggande funktionsned-
sättningen är upptäckt.

Här bjuder vi på ett utdrag ur boken.

BESVÄRLIGA 
FLICKOR
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Inger Utholm är numera bosatt i Provence där hon ägnar sig åt textilkonst.

tänker, känner och hur de uppfattar, det 
man själv förmedlar. Man gör detta 
automatiskt utan att göra en medveten 
intellektuell bearbetning. Den sociala 
kompetensen styrs i mindre utsträckning 
av väl övervägda medvetna tankar. Vi har 
social kompetens utifrån vår intuition 
och känsla, inte utifrån vår intelligens. 
Kognitiv empati är alltså både förmåga 
att förstå hur andra tänker och också för-
mågan att känna med andra. Medkänsla 
kan man bara visa om man förstår hur 
andra människor tänker och känner.

Vid ett autismspektrumtillstånd har 
man en dysfunktion. Man kan inte lika 
snabbt, lika enkelt nå fram till ett positivt 
samspel med kompromisser, delade 
upplevelser och tankegångar. 

Glädjen att uppnå samförstånd och 
en ömsesidighet är ofta så stor och 
viktigt att det blir självklart och inte en 
alltför stor uppoffring att göra en 
kompromiss. I en kompromiss nås en 
ömsesidig förståelse, en god relation 
bevaras.

Att finnas i en ömsesidig förståelse, ha 
tillgång till en ömsesidig relation, med ge 
och ta, tillit och trygghet betyder mycket. 
Detta är väl värt kompromissens försa-
kelser för de allra flesta.

Om förmågan till ömsesidig relation, 
ömsesidig kommunikation är sänkt, 
kräver det positiva samspelet så mycket 
mer av en person. Det uppenbart 
självklara i en medmänniskas inre liv, 
vad som är viktigt för just henne, finns 
inte intuitivt tillgängligt, utan måste 
förstås utifrån intellektet. Nyanserna går 
lätt förlorade när man blir mer hänvisad 
till utttalade regler för mänskligt sam-
spel. Man förlorar i snabbhet och 

flexibilitet. Mellanmänskliga regler 
tillämpas inte smidigt. Det fria samspelet 
med människor kan bli tungt istället för 
glädjefyllt. Man sätts i situationer man 
inte förstår fullt ut. Man gjorde ju enligt 
regeln – men ändå blev det fel. Varför? 
Man försökte, men belönades inte med 
framgång. Frustrationen blir ett faktum, 
kanske med ett starkt vredesutbrott. 

”Mindblindness”
Att förstå att andra människor styrs av 
sitt inre liv, av sina känslor, av sina behov 
och hur de uppfattar världen, har givits 
termen ” theory of mind”. Att ha en 
oförmåga till detta innebär att man är 
”mindblind”. 

Ser man en person, Lina, först gå in i 
ett rum, gå runt och sedan gå ut igen, 
skapar de allra flesta hypoteser om varför 
hon gjorde som hon gjorde. Kanske 
letade Lina efter något som hon ville 
hitta och som hon trodde fanns i rum-

”Det fria samspelet med människor  
kan bli tungt istället för glädjefyllt.” 

FORTSÄTTNING
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met. Kanske hon hörde något, ville veta 
vad det var.

Önskningar, behov och hur vi 
uppfattar världen styr i stor utsträckning 
vårt handlade. Går någon fram till 
fruktkorgen och tar ett äpple, blir 
hypotesen att personen kände sig lite 
sugen och därför ville ha ett äpple. 

En person med svårigheter inom 
autismspektrumet förstår kanske inte 
varför personen gjorde så. På fråga kan 
följande förklaring ges :

– Han kanske alltid går och gör så där 
vid den tidpunkten. 

Det kan vara mycket frustrerande att 
inte förstå meningen bakom något som 
sker. Finns en förståelse för andra 
människors inre liv så möjliggör det att 
både ibland förutsäga och påverka andra. 
Ironi, humor och sarkasm förstås liksom 
kroppsspråk och ansiktsuttryck. Är man 
” mindblind” har man större eller 
mindre problem med detta. Samvaron 

med andra kan då bli mycket stressande, 
när man till exempel utsätts för ett 
”kaffesnack”, där mycket av samtalen 
bygger på det underförstådda.

Begränsad förmåga 
till kommunikation
Ju allvarligare autistiska svårigheter 
barnet har desto tidigare kommer föräld-
rarna att oroa sig för att barnet verkar så 
ointresserat av att kommunicera. Innan 
ett barn utan autismspektrumtillstånd 
börjar tala har det länge, egentligen 
sedan födelsen, haft ett kommunikativt 
kroppsspråk, funnits i ett positivt 
samspel med ögonkontakt, leenden, 
skratt gester, pekningar. 

När sedan språket utvecklas hos 
barnet kan man kommunicera på 
ytterligare ett sätt, med talat språk. 

Ett barn med autistiska svårigheter kan 
ha både en oförmåga till och ett ointresse 
av kommunikation. Det gravt autistiska 
barnet utvecklar ibland inte ett språk alls 
eller ett språk som innehåller ord, men 
ord utan kommunikativ mening. 

Har man i begränsad utsträckning 
kommunicerat med andra under de 
första åren av sitt liv, kommer givetvis 
den sociala förmågan och förmågan till 
empati också att bli begränsad. 

Omvärldsuppfattningen styrs  
av det egna perspektivet
Eftersom man har svårt att förstå männis-
kors inre liv, har man även svårt att förstå 
sitt eget inre och svårt att göra en intros-
pektion. I första hand kan man bara se på 
världen utifrån sitt eget perspektiv. Med 
svårigheterna med ömsesidig kommuni-
kation, den svaga förmågan till empati, 
blir det egocentriska perspektivet det mest 
tillgängliga. När man upplever det 
egocentriska perspektivet, kan man börja 
moralisera istället för att förstå och 
använda sin fantasi till hur något ter sig ur 
ett autistiskt perspektiv. 

Att nå den punkt där man som barn/ 
ung med autistiska svårigheter vill lära 
sig sociala regler och tillämpa dem, 
kommer mödosamt att nås av några, 
andra kommer att ge upp. Att ha kompi-
sar är värt mycket, det är normalt! Alla 
vill vara normala! Mycket få människor 
är beredda att avstå från det. Att uppleva 
att man inte är som andra, kan vara en 
livslång djup sorg. Hur barnet, den unga 
människan, bemöter och hanterar denna 
insikt när den kommer, beror mycket på 
barnets personlighet och vilket stöd som 
erbjuds barn och familj. 

Några kommer inte att prioritera 
samspel med andra, utan mer finnas i 
en faktaspäckad värld eller avskild 
värld, där man kanske delar fakta med 
andra eller delger andra sina special-

kunskaper (även om de inte alltid är 
intresserade).

Det kan också vara så att det inte bara 
finns en funktionsnedsättning, ett 
autistspektrum-tillstånd, utan det finns 
också ett begåvningshandikapp. 
Möjligheten att då kompensera sina 
sociala svårigheter, intellektuellt blir 
begränsade. Svårigheterna för några 
barn kan bli så stora att omvärlden 
möter ett autistiskt barn som lever i sin 
egen värld. 

Funktionsnedsättning eller ”blyg”
Problemet med social förståelse kan bli 
tydligt när man möter en person med 
svårigheter inom autismspektrumet, 
men problemet kan också vara dolt. 
Flickor försöker ofta vara som sina 
jämnåriga, står bredvid, tittar på – ”bly-
ga”, för att sedan skickligt imitera det 
samspel de sett. Ibland blir de vuxna 
inte bekymrade för en flicka med ett 
dolt autismspektrumtillstånd, förrän 
tonårstiden kommer. Då krävs det 
självständiga, snabba och goda sociala 
bedömningar. Man måste förstå det 
underförstådda. I tonårsvärlden är det 
inte alltid det klart utsagda som är 
avsikten, man måste kunna göra en 
egen bedömning. Först i denna situa-
tion när tonåringen upprepade gånger 
gör helt felaktiga och godtrogna 
bedömningar av socialt samspel förstår 
man hur allvarligt problemet är.

 

Problem med sammanhangs-
tänkande, central koherens
Mer dolt än problemet med social 
förståelse är problemet med helhets- och 
sammanhangstänkande, det vill säga att 
automatiskt ha förmågan att uppfatta 
sammanhang. När man skall ta in 
information är strategin att börja med 
helheten oftast effektivast. Att gå från 
detalj till detalj för att bygga en helhet är 
tidskrävande och kan leda fel. En person 
med autismspektrumstörning kan fästa 
sig vid oväsentliga detaljer istället för att 
förstå andemeningen. Ett möte missas då 
vid hamburgerrestaurangen, för det stod 
inte McDonald’s, det stod Max, alltså 
gick man inte in. Mötesplatsen hade 
slarvigt uttryckts med att ”vi ses på 
McDonald’s”.

Styrkor och svagheter
En person med autistiska svårigheter har 
också ofta ovanliga styrkor i sitt tänkan-
de. Visuella problem löses ofta betydligt 
enklare och snabbare än vad jämnåriga 
gör, medan det språkliga kan innebära 
större svårigheter. Minnet och sinne för 
detaljer kan vara klart överlägsna de 
flesta. Man kan ibland möta personer 
med tydliga specialbegåvningar, som 

Psykolog och  
textilkonstnär
Namn: Inger Utholm
Aktuell: Med boken Besvärliga flickor
Bakgrund: Leg psykolog och leg 
psykoterapeut har varit verksam i sitt 
yrke under 35 år.
n Hon har arbetat inom habilitering, 
inom barnpsykiatri, varit psykolog i  
ett team för barn med autism, liksom 
hon varit psykolog i ett psykoterapi-
team för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning.
n Tillsammans med vuxna har hon 
arbetat med samtalsterapier och 
bildterapier. Stödsamtal till föräldrar 
med vuxet barn med en problem inom 
autismspektrumområdet har varit en 
återkommande uppgift.
n I sitt arbete har Inger Utholm haft 
stor nytta av de seminarier och samtal 
hon haft med psykologer som Uta  
Frith, Patrica Howlin och Elisabeth  
Newson.
n Inger är numera bosatt i Provence  
där hon är verksam som textilkonst-
när. Tillsammans med vänner har hon 
skapat en nordisk ”Konstrunda” där.

Här finns boken 
Du hittar boken hos Books on de-
mand på denna webbadress:
http://booksondemand 
.e-butik.se/?artnr=2202
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trots god kapacitet i vissa avseenden inte 
kan göra de generaliseringar och dra de 
logiska slutsatser ett yngre barn gör. 

Att möta barnet eller tonåringen i de 
styrkor och svagheter de har och att 
utnyttja styrkan för att kompensera 
svagheter, är den pedagogiska utmaning-
en. Barnet är inte så starkt som sin 
främsta tillgång och inte heller så svagt 
som sin största svårighet.

Att ha autistiska svårigheter är att ha 
dysfunktioner i sitt neuropsykologiska 
system. Den sociala förståelsen är alltså 
sänkt, den verbala bearbetningsförmå-
gan med generalisering och helhetstän-
kande likaså. Imitation är inte alltid för 
alla en självklar väg till inlärning.

Perceptionsstörningar
Många barn har även perceptionsstör-
ningar med en över- eller underkänslig-
het. Då kan sinnesupplevelserna ge en 
felaktig verklighetsbild. Köld eller värme 
kanske inte uppfattas korrekt. Hörsel-
intryck kan för några ge smärtupplevel-
ser, hos andra kan finnas en stark 
överkänslighet för vissa ljud. Den goda 
minneskapaciteten och visuella förmå-
gan kompenseras sällan fullt ut för dessa 
svagheter. 

Ju tidigare ett barn blir förstått och får 
ett adekvat stöd för sina svårigheter, 
desto mindre hjälp behöver barnet 
sannolikt som vuxen. Kunskaps utveck-
lingen inom området har varit mycket 

stor de senaste decennierna och all 
forskning visar på vikten av en tidig 
diagnos och omedelbara hjälpinsatser till 
barn och familj.

Rigiditet
Ett sätt att göra livet förutsägbart är att 
själv fungera på ett mycket stelt och rigitt 
sätt. Det autistiska barnets rigiditet 
handlar både om att ha ett begränsat 
fantasiliv, men också ett behov av att 
livet är oföränderligt och därmed 
förutsebart.

Barnet med stora svårigheter finns 
ofta i en värld där de leker stereotypt 
återkommande på samma sätt, använ-
der inte leksaker till fantasilekar, utan 
snurrar på leksaksbilens hjul, viftar med 
snören eller har stereotypa handrörel-
ser. Att vifta eller vinka med armar och 
händer är något som nästan bara barn 
med svårigheter inom autismspektru-
met gör. När förmågan till fantasi är 
begränsad blir flykten till det tvångs-
mässiga varandet en lösning. Är 
svårigheterna milda kommer det 
stereotypa fungerandet att vara mindre 
iögonfallande, men finnas ändå, t ex 
som specialintressen. 

Förändringsoro
Eftersom den inre kompassen är svag, 
behovet av oföränderlighet och förutse-
barhet stor hos en person med autistis-
ka svårigheter, bygger bemötandet och 
specialpedagogiken på struktur. Man 
vill göra livet förutsägbart, minska 
tillfällen av oväntade oförberedda 

händelser. Livet behöver karakteriseras 
av förutsebarhet.

För många personer med autistiska 
svårigheter kan det gå utmärkt att flytta, 
byta bostad, medan ett utbrott kan 
framkallas av att mjölkpaketet bytt plats 
i kylen, stolen står på fel plats, bilen har 
fel färg osv. Eftersom förmågan att 
generalisera och att förstå andra männis-
kor och händelser och sammanhang är 
svagt, medan förmågan att uppfatta även 
oväsentliga detaljer är stor, blir verklig-
hetsuppfattningen ofta snedvriden. 
Detaljerna styr – inte helheten, inte 
förståelsen. Då behöver ju allt vara 
oföränderligt för att förändringsoron 
och därmed utbrott, ilska, frustration 
inte skall väckas till liv.

För att ge en god miljö krävs alltså 
struktur. Strukturen är ett medel för att 
kunna arbeta mot målet ökad flexibilitet, 
ökad förståelse av människor och 
sammanhang. Erbjuds en alltför oförut-
sägbar miljö kommer en stor del av tiden 
och samvaron att upptas av att lugna och 
att hantera de utbrott som förändrings-
oron ger. Å andra sidan erbjuds en 
mycket stark struktur med ett schema, 
då kan tvångsmässighet och rigiditet 
stärkas. Schemat blir verkligheten istället 
för världen och människorna. 

Strukturen är ett mycket viktigt 
hjälpmedel, en krycka, som måste vara 
helt individuellt anpassad – om målet är 
att leva i vår föränderliga värld på ett 
flexibelt sätt. Olika människor kommer 
att nå olika långt i detta avseende med 
bland annat hjälp av en väl avpassad 

Ett gott liv - hela livet        Läs mer på www.solhagagruppen.se

Specialförskolan Flöjten - Tamburinen Omsorg i Täby
Hyddans skola - Den jordnära skolan i Taberg 
Grundsärskola/Träningsskola, årskurs 1-9 och Gymnasiesärskola med de individuella programmen 
Verksamhetsträning och Yrkesträning.
Solhagaskolan - Grundsärskola och Träningsskola, årskurs 1-9 i Lödöse.

Kontakta vår skolchef
Oscar Rinaldo

rinaldo@bergshyddan.se

”Strukturen är ett mycket viktigt 
hjälpmedel, en krycka, som måste vara 
helt individuellt anpassad.” 
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struktur, men också med hjälp av 
relationer som visar sig vara goda, 
pålitliga hjälpjag och som också fungerar 
som modeller. Det är viktigt att kunna ta 
till sig andra människors råd och tankar. 
Det gör man om respekt och positiva 
känslor finns. 

I arbetet med människor och männis-
kor med funktionsnedsättningar når 
man långt med en god metod och ännu 
längre om dessutom en positiv känsla 
med respekt, trygghet och tillit når fram. 

Ett alltför fast schema kan av några 
uppfattas som kränkande: ”Tror du att 
jag är dum i huvudet?”

Ett individuellt väl avpassat schema är 
alltså till mycket god hjälp. Valsituationer 
skall byggas in liksom möjligheten att i 
förväg tydliggöra när tillvaron inte 
kommer att vara som den brukar. 
Schemat ger stöd till personer med en 
funktionsnedsättning, men utgör också 
ett stöd till föräldrar eller medarbetare i 
olika stödboenden. 

En sorg över 
funktionsnedsättningen
Att leva med ett barn eller med en ung 
människa med autistiska svårigheter 
kan innebära att man som förälder 

känner både en sorg och en längtan. En 
längtan efter att få dela känslor och 
upplevelser med sitt barn, en längtan 
efter det ömsesidiga samspelet. En 
ömsesidighet som barnet sannolikt inte 
saknar. Men som förälder blir man 
påmind om hur stora kommunika-
tionssvårigheterna är, att det blir 
missförstånd om man till exempel 
använder sig av metaforer i sitt språk. 
Det går inte att säga 

”luften känns tung”
”luft är alltid väldigt lätt, varför säger 

du så?”
När barnet växer kommer det att vilja 

vara som andra och behöva hjälp att 
acceptera de svårigheter som finns och 
som kommer att finnas kvar. Om en 
diagnos tidigt är klar, föräldrar får stöd 
att acceptera sitt barns svårigheter, har 
också barnet lättare att förlika sig med 
dem. Barnet kan ta emot föräldrarnas 
hjälp för att acceptera sin funktionned-
sättning. 

”det kan jag inte göra, för jag har 
Asperger”

I andra fall kämpar föräldrarna med 
att hitta förklaringar till barnets svårig-
heter, förklaringar som ligger inom ”det 
normala”. Då kommer accepterandet av 

de reella svårigheterna att dröja, liksom 
det kommer att dröja med adekvata 
hjälpinsatser. 

För många föräldrar och hos många 
tonåringar är den uteblivna normalite-
ten ibland en livslång sorg. 

Men livet kan gestalta sig gott trots 
att det på flera sätt skilja sig från 
andras. Ju tidigare stöd och hjälp 
erbjuds barn och föräldrar ju lättare 
kommer framtiden att gestalta sig. 
Negativt beteende blir kanske inte ett 
problem. Autistiska svårigheter kan 
betyda negativt beteende, utbrott, 
aggressivitet, när man möter en värld 
man inte förstår. Som omvärld måste 
man försöka förstå hur världen ter sig i 
”autistiskt perspektiv” och agera 
utifrån detta. Då först kan ett bidrag till 
harmoni lämnas till en person med 
autistiska svårigheter.

Detta är möjligt att göra först då man 
både förstått och accepterat de verkliga 
svårigheterna, de som kommer att bestå 
över lång tid, kanske hela livet. Då kan 
också de styrkor som finns stödjas och 
en positiv självbild skapas. +

besvärliga flickor
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Läs kapitlet om Lisa på nästa uppslag

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!
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Kapitel 9 
Ur boken Besvärliga tjejer

Lisa – får stöd  
att fortsätta sitt liv
Lisa fick aldrig några syskon. Hon växte 
upp med sin mamma och pappa i ett 
radhusområde på landet. Grann
familjerna hade många barn, grannarna 
hjälpte varandra mycket, barnen sprang 
in och ut i husen. 

Lisa var aldrig med de jämnåriga 
barnen, men hon var en fantastisk 
lekledare för de yngre barnen. Hennes 
begåvning var snabbt tydlig för alla, hon 
talade tidigt i långa meningar, hon läste i 
4årsåldern. Hennes teckningar slog alla 
med häpnad. Med de yngre barnen lekte 
hon främst skola. Alla tyckte om leken 
som kunde pågå ”i timmar”. 

Det fanns en äldre flicka som Lisa såg 
upp till och förlitade sig på, en flicka som 
kunde stötta Lisa att pröva nya saker. 
Marie var två år äldre.

Lisa var känslig och uppfattades som 
blyg. Med de yngre barnen och med sina 
föräldrar var hon pratsam, men med 
jämnåriga barn var hon tyst.

Lisas oro inför förändringar för att 
göra nya saker var stor. I hemmet såg 
föräldrarna sidor som andra aldrig mötte. 
Självklara händelser som att hälsa på 
farmor, mormor, eller kusiner väckte ett 
stort motstånd hos henne. ”Jag vill inte, 
måste vi, varför måste vi träffa dem ? ”. 
Om familjen behövde besöka någon 
spontant med så kort varsel att Lisa inte 
fick den förberedelsetid hon behövde så 
fick hon utbrott. Utbrott som ingen 
utomstående kunde tro att hon var 
mäktig till. Hon skrek, hon revs, hon bets. 
Vardagen var dock mestadels trivsam, den 
lilla familjen hade rutiner som alla trivdes 
bra med. 

Rutinbrott blev mer återkommande i 
skolan med utflykter, varierade gymnas
tiklektioner, studiedagar. Lisa oroade sig 
då hemma, fick utbrott. I skolan var hon 
däremot följsam och tyst. Ingen kunde 
ana vilken kraft hon kunde utveckla 
hemma när något gick henne emot. 

Skolan var liten, hade Bform. När 
man gjorde utflykter och Marie också var 
med, gick det bra, Lisa oroade sig inte, var 
inte helt förtvivlad, utan följde Marie som 
en liten skugga. 

Att Lisa bara pratade med sina föräld
rar, med de yngre barn hon kände väl och 
med Marie började uppfattas som ett allt 
större problem.

Farmor och mormor undrade mycket, 
gjorde de något fel, eftersom Lisa aldrig 
pratat med dem. Vad var det för fel? 
Grupparbetena i skolan fungerade inte 
trots att Lisa var klassens mest begåvade 

78

Bild 8: 
Lisa är överbegåvad men också mycket skör 

Lisa är överbegåvad men också mycket skör. Teckning: ur boken besvärliga Tjejer

”Lisa var känslig och 
uppfattades som blyg. 
Med de yngre barnen 

och med sina föräldrar 
var hon pratsam, men 

med jämnåriga barn 
var hon tyst.”
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elev. Hon fick ofta i uppgift att utföra 
illustrationer. Hon satt då för sig själv, 
visade tyst upp träffsäkra bilder och 
teckningar med skickligt genomfört 
perspektiv.

Under det 6:e skolåret rekommendera-
des föräldrarna att söka BUP:s hjälp. Hon 
hade då rollen i klassen som den begåvade 
tjejen (i matematik sa läraren på högsta-
diet, ”hon förstår ju nästan mer än jag”) 
som inte ville ha kontakt, som ville vara 
för sig själv. Kamraterna vågade inte 
närma sig henne, rädda att bli avvisade 
eller känna sig dumma. 

Föräldrarna sökte hjälp och Lisa fick en 
terapeutisk kontakt med en kurator som 
också hade en bildterapiutbildning. De 
arbetade med skapande verksamhet under 
c:a fyra års tid. Lisa hade givetvis först ett 
motstånd ”varför skall jag gå dit?”. Men så 
småningom gick hon gärna dit. Det fanns 
inte krav på samtal, utan arbetet fokusera-
de på det konstnärliga uttrycket och man 
träffades var 14:e dag. Kontakten avsluta-
des på terapeutens initiativ. Hon såg stora 
framsteg i det konstärliga uttrycket, men 
också att bilderna började upprepas. Trots 
att det var mycket skickligt gjorda, hade de 
en klang av att vara stereotypa och sakna 
djup. Hon uppfattade inte att kontakten 
med Lisa fördjupats. Terapeuten kunde 
inte heller se att det bakom Lisas extrema 
blyghet skulle finnas ett dolt trauma. Hon 
funderade över diagnosen ”selektiv 
mutism”, men förmedlade till föräldrarna 
att Lisas blyghet troligen skulle försvinna 
under de sista gymnasieåren.

Det gjorde den inte, Lisa fortsatta att 
undvika kontakter och fortsatte att vara 
det begåvade mattesnillet som ingen 
vågade närma sig. Hon lämnade gymna-
siet med högsta betyg i alla ämnen och 
universitetsstudier var en självklar 
fortsättning för henne. Med hennes 
matematiska begåvning blev ämnet 
teoretisk fysik. 

Allt tydligare blev skillnaden mellan det 
liv Lisa levde och studiekamraternas. Hon 
kom till en ny stad, ett nytt boende, ingen 
av de gamla gymnasiekamraterna fanns på 
hennes kurs. Mamma Karin som alltid 
försökt att underlätta för Lisa, som varit 
hennes känslomässiga tolk inför en 
oförstående omgivning, åkte dit ibland för 
att finnas till hands, nästan som vanligt. 

Karin mindes också BUP:s frågor, 
frågor som hon funderade över. Hon 
tolkade de frågor hon fått som att hennes 
”överbeskydd” inte varit ett stöd för Lisa, 
utan tvärtom bidragit till att hon skulle ha 
hållit sig ”inom sitt skal och inte sökt sig 
utåt”. Karin trodde inte riktigt att det 
förhöll sig så. Hon kände sin dotter 
mycket väl och hon tyckte att det hon gjort 
för henne varit viktigt och nödvändigt.

Men nu var Lisa universitetsstuderan-
de, hade studentlägenhet och bodde i en 

annan stad. Karin tänkte, att det kanske 
var dags att vara mindre aktivt stöttande.

Lisa skötte föreläsningarna, klarade de 
stora krav på självstudier som fanns, men 
var mycket ensam och kände sig nu också 
mycket ensam. Hon betraktade det 
intensiva studentlivet, de som fick nya 
vänner, de som var ute och festade. Varför 
kunde hon inte hitta ett sätt att få vara 
med? Varför blev det fel när hon försökte 
prata med någon? Vad var det för mening 
med att studera, att studierna gick bra, att 
hon blev godkänd på tentamen, när hon 
faktiskt allt tydligare kände sin isolering 
och inte visste hur hon skulle komma ur 
den. Hon tappade lusten för studierna, 
slutade svara i telefon. Karin var allt oftare 
hos henne. När Lisa slutade gå på föreläs-
ningar tyckte sig Karin förstå att hon gick 
in i en depression. Karin ringde psykaku-
ten för sin dotters räkning. Karin fick 
beskedet att hennes myndiga dotter måste 
söka hjälp själv. Karin förstod att hennes 
försök att få hjälp för sin dotter snarast 
tolkades som ett överbeskydd som 
skadade. Karin var mycket orolig. Hon 
försökte övertala Lisa att söka hjälp, men 
Lisa trodde inte att det skulle finnas 
någon hjälp för henne. Vid Karins nästa 
besök låg Lisa medvetslös i sängen och 
ambulans kom. En inläggning på psykia-
trisk avdelning var självklar.

Lisa ville därifrån. Överläkaren 
bedömde att hennes självmordsförsök var 
en engångsföreteelse. Hon skrevs ut, fick 
recept på antidepressiva läkemedel och 
även en tid för att träffa en legitimerad 
psykoterapeut. 

Lisa följde rekommendationerna, åt 
läkemedlet och gick till terapeuten. Hon 
kände sig mycket osäker i den terapeutis-
ka situationen. I den tidigare terapin hade 
hon målat och arbetat med lera. Nu hade 
hon rekommenderas en samtalsterapi 
med psykodynamisk inriktning. Samtal 
med en helt ny människa, något som Lisa 
aldrig tidigare klarat av utan att modern 
var med. Lisa skrev ner frågor, gick dit, 
överlämnade sitt skriftliga dokument. 

Psykoterapeuten befann sig i en 
ovanlig situation. Hon läste frågorna och 
försökte få igång ett samtal utifrån dessa. 
Lisas bidrag till samtalet var huvudsakli-
gast av arten ”jag förstår inte riktigt”, 
”jag vet faktiskt inte”. Faktafrågor kunde 
hon besvara utförligt, medan mer 
personliga frågor förblev utan svar. Lisa 
kom ibland till den avtalade tiden, med 
förberedda frågor skriftligt som hon 
överräckte till terapeuten, men hon 
kunde också utebli. 

Terapeuten såg att många frågor 
handlade om vad människor sagt och hur 
de reagerat och varför de gjort som de 
gjort. Hon började tvivla på att den unga 
kvinna hon hade framför sig som uppen-
barligen var begåvad, men som ändå hade 

förhållandevis naiva frågor runt relatio-
ner, ”bara” befann sig i en livskris. 

Kunde det handla om genuina sam-
spelssvårigheter, inte hämningar eller 
blyghet? Hon bad Lisa att inbjuda sina 
föräldrar till ett samtal. Ett ovanligt 
förslag från hennes sida och som hon 
tvivlade på skulle mottas positivt. För 
första gången såg terapeuten en känsla 
spegla sig i Lisas annars så neutrala 
ansiktsuttryck, en känsla av lättnad och 
glädje. Båda föräldrarna, Karin och 
Magnus, kom. Terapeuten frågade, 
föräldrarna svarade och Lisa nickade 
instämmande.

När terapeuten fick höra Lisas livshis-
toria, att hon faktiskt aldrig haft någon 
jämnårig vän, varit utanför alla år i 
skolan, blev hon allt säkrare. Innan hon 
arbetade vidare tillsammans med Lisa, 
ville hon att en neuropsykiatrisk utred-
ning skulle göras med frågeställningen 
Aspergers syndrom. Förslaget togs emot 
positivt av alla tre, mest tveksam var 
förstås Lisa själv. Hon hade funderat 
mycket över på vilket sätt hon var 
annorlunda. Hon hade till och med börjat 
känna sig säker på att hon var annorlun-
da, kanske fanns det ändå ett svar att få.

Utredning betydde att träffa nya 
människor och att göra nya saker. Att 
utredning betyder arbetsuppgifter och 
inte bara fria samtal, lugnade dock Lisa. 
Hon avbröt sina studier, sa upp sin 
lägenhet, flyttade hem till Karin och 
Magnus och väntade på utredning. 
Normal väntetid för en neuropsykiatrisk 
bedömning var ca 1-2 år. Karin och 
Magnus sökte efter en annan och snab-
bare lösning. De valde att själva betala en 
utredning hos en psykolog, mycket 
kunnig och erfaren, inom det neuropsy-
kologiska området. 

Karin, Magnus och Lisa kom till den 
lilla hemlika mottagningen för ett första 
samtal. 

Utredning skulle för Lisa innebära en 
hel dags arbete med olika testmetoder, 
arbete vid staffliet med måleri och att äta 
lunch på restaurang tillsammans med 
psykologen. 

Idén bakom detta arbetssätt var att 
man skulle mötas i olika situationer och 
att få god tid på sig. Den första timmens 
möte kan vara mycket missvisande. 
Personer med ett utagerande sätt att 
fungera, visar inte detta under den första 
timmen. Personer som är tillbakadragna, 
blyga, blir ofta öppnare när tiden går. Har 
man en neuropsykologisk problematik 
blir den ofta allt tydligare, kontakten kan 
behålla en fortsatt formell karaktär. Vid 
det inledande samtalet där föräldrarna 
var med, satt Lisa tyst, nickade, skakade 
på huvudet och visade med sitt kropps-
språk att det föräldrarna berättade om 
hennes uppväxt också var mycket av 

besvärliga flickor
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hennes bild. Lisa hade tacksamt tagit 
emot psykologens förslag att Karin och 
Magnus skulle deltaga i det första 
samtalet och berätta om Lisas barndom.

Till utredningsdagen kom Lisa 
ensam, hon hade en nedskriven fråga 
med sig – hon skulle föredra att hoppa 
över lunchen, var det möjligt?

Kompromissen blev en kort lunch på 
näraliggande restaurang utanför 
rusningstiden. Psykologen och Lisa 
skulle gå när det var lugnt och de flesta 
lämnat restaurangen. 

Arbetet med de olika begåvningstes-
ten flöt förstås bra. Lisa var ambitiös 
och arbetssituationen liknade mycket 
skolsituationen. Hon trivdes med 
många av arbetsuppgifterna, men alla 
passade inte lika bra. På manuella 
snabbhetstest erhöll Lisa ”endast” 
genomsnittliga resultat. Hon fick också 
två undergenomsnittliga resultat på 
deltest som kräver snabbhet och att 
korrekt uppfatta mellanmänskliga 
skeenden. I övrigt ligger Lisas resultat 
precis som förväntat, klart övergenom-
snittligt. Några av resultaten är så bra att 
de ligger bland de 2% bästa.

Hon har en extremt bra visuell 
begåvning, liksom hennes logiskt 
matematiska tänkande är mycket gott.

Att gå ut på restaurang och äta 
lunch var uppenbarligen en stressitua-
tion för henne. Hennes kroppsspråk 
och mimik som under dagen varit 
mycket stillsamt, blev nu spänt och 
stelt. Runt testuppgifterna hade lite 
”småprat” fungerat, men på restau-
rangen blev Lisa som en mussla, 
nickade, skakade på huvudet, pekade 
på matsedeln. Psykologen hörde inte 
hennes röst en enda gång under hela 
restaurangbesöket. Att verkligen se och 
uppleva hur svårt Lisa hade det i denna 
vardagliga situation, var inte en oviktig 
del i psykologens helhetsbedömning.

I de friare uppgifterna där relations-
beskrivningar och fantasi står i fokus, 
visade det sig att Lisa, som uppfattats 
som en begåvad person, men blyg, hade 
en oförmåga att utbyta tankar och dela 
upplevelser runt relationer. 

När psykologen berättar för Lisa om 
Aspergers syndrom blir Lisas första 
reaktion: ”Jag är ingen nörd!” Det blir 
tre uppföljande samtal. Lisa förstår, att 
hon har stora tillgångar i sitt intellekt, 
men också brister i sin sociala begåv-
ning. Det är brister som hon måste ta 
hänsyn till att de finns.

 De kommer inte att försvinna, men 
går givetvis att hantera om man är väl 
medveten om dem. Efter psykologut-
redningen fick Lisa återigen kontakt 
med den psykoterapeut som rekom-

menderat utredning. Hon hade sin 
anställning inom den öppna psykiatrin 
och mottagningens överläkare kunde 
bekräfta diagnosen och sätta den 
formellt. När Lisa fick den formella 
diagnosen och förstod att hon hade en 
funktionsnedsättning, så kom själv-
mordstankarna tillbaka. Trots att hon 
funderat över sitt utanförskap blev 
beskedet ändå en chock för henne. Hur 
skulle hon någonsin få ett normalt liv? 
Lisa var nu helt omotiverad för fortsatta 
studier.

Inom habiliteringen hade man en 
samtalsgrupp för unga kvinnor med 
Asperger syndrom, där Lisa föreslogs att 
delta. Den hade närmast formen av en 
studiecirkel. Man läste in material och 
diskuterade. Flera i gruppen hade en 
större förmåga än Lisa att uttrycka 
känslor och tankar. Lisa blev en flitig 
deltagare, lyssnade aktivt, men sa 
mycket lite själv. Hon upptäckte att 
gruppdeltagarna på olika sätt var på väg 
att söka personliga lösningar. Några 
hade hittat en lösning som innebar att 
de utnyttjade den stryka de hade. Men 
det var ju de andra. Men inte skulle väl 
Lisa kunna hitta en lösning?

Lisas andra självmordsförsök kom 
inte som en överraskning för Karin och 
Magnus. De hade starka skuldkänslor. 
Hade det varit fel att göra en utredning, 
hade allt blivit ännu värre nu?

Karin och Magnus insåg att endast 
Lisa själv kunde bevara sitt liv. Vad 
skulle Lisa nu göra efter utskrivningen 
från den psykiatriska kliniken? Lisa som 
var så begåvad, skulle det inte vara 
möjligt att hitta ett arbete där hennes 
begåvning kommer till sin fulla rätt. Ett 
arbete som inte krävde alltför mycket 
socialt av henne? Ett meningsfullt 
arbete skulle kanske kunna fungera som 
en livförsäkring för Lisa. 

Just vid den här tidpunkten, just i 
den här staden, hade ett samarbetspro-
jekt – psykiatri, vuxenhabilitering och 
arbetsförmedling startat. Projektledaren 
var en nytänkande eldsjäl. Hon hade 
tidigare jobbat som ”jobfinder” på ett 

privat företag som sysslade med ”out 
sourcing”. Hon visste att för begåvade, 
ambitiösa människor finns det plats. 
Gruppen tog fasta på Lisas visuella 
förmåga, konstnärliga talang och den 
datakunskap hon utvecklat.

Lisa fick en praktikplats som blev en 
anställning med lönebidrag på en liten 
reklambyrå. Hon fortsatte i samtals-
gruppen för kvinnor med Asperger 
syndrom. Hon övade sig att tala med 
främmande personer, hon tänkte mer 
sällan på att ta sitt liv. Hon älskade sitt 
jobb där hennes visuella förmåga kom 
väl till pass med bildarbetet vid datorn. 
Hon var mycket nöjd med det bildska-
pande hon bidrog med. Hennes bilder 
var professionella, de behövdes och de 
publicerades. 

Reflektioner:
Lisa hade tur, när hennes liv stod på 
spel, när Lisa såg självmordet som enda 
utväg, mötte hon personer som i sitt 
yrke förstod hennes grundläggande 
problematik och hennes behov. Hon 
fick till slut diagnosen Asperger syn-
drom tack vare att psykoterapeuten 
förstod att en neuropsykiatrisk utred-
ning behövdes. Hennes föräldrar kunde 
hitta en privatpraktiserande psykolog 
som gjorde en utredning snabbt.

Efter utredningar fick hon tillgång en 
samtalsgrupp och fick delta i ett 
samarbetsprojekt som ledde till arbete 
och arbetstillfredsställelse. 

Men Lisa hade förstås också otur, 
personalen på BUP såg hennes begåv-
ning, men inte hennes underliggande 
problematik. De såg föräldrarnas 
överbeskydd, men förstod inte att detta 
hade sin grund i att föräldrarna såg 
stora svårigheter hos Lisa, som de på 
BUP aldrig mötte. De tolkade samspels-
svårigheterna som Lisa hade snarast 
som en familjeproblematik, inte som en 
neuropsykologisk problematik. 

Kanske hade en diagnos vid tidpunk-
ten när föräldrarna sökte BUP:s hjälp 
förändrat familjesituationen och 
förebyggt självmordsförsöken. Kanske 
– om Lisa accepterat diagnosen. Det 
finns dock en viss förhöjd självmords-
risk hos personer med Asperger 
syndrom, då de starkt upplever sitt 
utanförskap. 

I vuxenpsykiatrin tar man mycket 
sällan med föräldrar i den utredning 
som görs. Utredningen gäller myndiga 
vuxna personer. I Lisas fall gjordes detta 
med hennes medgivande och var 
fruktbart för utredningen. Föräldrarna 
gav också Lisa mycket stöd i utredning-
en och i de efterföljande insatserna. 

I Lisas fall var alltså detta mycket 
fruktbart medan det i andra fall kan få 
motsatt effekt. +

besväRliga flickoR

”När  
psykologen  

berättar för lisa 
om aspergers 
syndrom blir  
lisas första  

reaktion:  
”Jag är ingen 

nörd!” 
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Utdrag ur Besvärliga flickor
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n gång vaknade jag ur en 
dröm och undrade vem 
det var som levde mitt liv. 
Det varade bara en kort 
stund men jag tror jag 
hade något slags utom-

kroppslig upplevelse. Jag såg mitt hem, 
mitt särskilda barn och allt som omgav 
mig och undrade var jag var. Naturligtvis 
var jag kvar på samma fläck där jag hade 
somnat men allt kändes så overkligt.

Jag tror att det var mitt gamla jag som 
undrade vad som hade hänt.

Att få ett handikappat barn är verkli-
gen som att träda in i en annan värld. När 
man dessutom börjar vänja sig vid den 
nya världen och allt vad den innebär så 
kan, i alla fall jag, tycka att det är konstigt 
hur lite andra människor förstår. Men då 
kommer mitt gamla jag och påminner 
mig om att jag själv inte visste så mycket 
om den här världen tidigare. Ändå kan 
det vara svårt att förklara.

Som när jag var på arbetsförmedlingen 
för kultur- och mediearbetare. Min 
handläggare hade inte träffat mig på ett 
par månader och kom inte riktigt ihåg 
vem jag var. Först gratulerade han mig 
till deltidsjobbet, så jag var tvungen att 
berätta att nej, jag har inte fått deltids-
jobb, jag har blivit deltidssjukskriven.

Sen tyckte han att jag såg så frisk ut. 
Då var jag tvungen att förklara om min 
dotter, för än en gång hade han glömt. 
Han sa, jag förstår att det är jobbigt. Och 
då svarade jag att visst är det jobbigt, 
men det värsta är inte det sa jag, det 
värsta är den enorma tröttheten.

Ändå tyckte handläggaren att jag såg 
frisk ut, ja, jag hade ju tagit mig dit. Han 
verkade inte veta om att många männis-
kor blir till och med vackrare när de blir 
sjuka i själen. Jag tror att man blir det när 
man tvingas stänga av yttervärlden för 
att vila. Förmodligen såg han en ”aura” 
av stillhet runt mitt huvud.

Jag talade inte om att jag var oändligt 
uttråkad där på arbetsförmedlingen. Jag 
visste hur hopplöst det är att söka jobb 
när man vet att så fort jag talar om för en 
presumtiv arbetsgivare att jag är mamma 
till ett handikappat barn så försvinner 
minsta lilla jobbmöjlighet. Det är 
självklart att jag vill ha ett jobb. Men vad 
skulle jag göra? Sätta min dotter på ett 
internat för att bli skjutjärnsjournalist?

Hur skulle jag ha kunnat förklara för 
honom att mitt barn går före allt annat?
Den typen av människor står trots allt i 
utkanten av ens liv. 

Svårare är det att förklara för vänner 
varför man inte är närvarande. Som till 
exempel när man blir bortbjuden på 
kalas. Fram till för några år sen gjorde jag 
mitt bästa för att min dotter och jag skulle 
träffa mina vänner som också har barn. 
Men sen hon blev större har dessa besök 
blivit jobbigare och till slut kan vi inte 
träffa fler än ett par människor åt gången. 

Det har fungerat bra med de allra 
närmaste vännerna och en del av 
familjen, med dem som förstår. Men jag 
saknar en hel del andra människor som 
har funnits i mitt liv. Jag är mer än min 
dotters mamma, jag är människa också, 
jag har gjort andra saker, varit med om 
saker, haft ett annat liv och vill träffa de 
gamla vännerna. Men vänskapen sätts på 
prov vid förändringar. Många klarar inte 
av att man inte längre kan göra som förr, 
eller att man kan göra saker annorlunda 
än de hade tänkt sig.

Det är svårt när man har klivit in i 
handikappvärlden och samtidigt vill vara 
kvar i den vanliga. Det blir knepigt när jag 
bara kan vara med på mina egna villkor.

Ingenting blir som förr när något så 
stort händer i livet.

Ingenting blir som man hade tänkt 
sig, det blir något annat istället, en annan 
värld. +

Mitt gaMla jag undrar 
vad soM har hänt

Det är inte lätt att förklara för sina närmaste  
vänner varför man inte längre kan vara med på 
samma villkor som tidigare.

E
”Han verkade inte 
veta att många 
människor blir 
vackrare när de 
blir sjuka. Förmodligen 
såg han en aura av 
stillhet.”

Susanna Lalanda Rydh har bloggat 
sedan snart sex år tillbaka om sitt liv som 
förälder till ett barn med funktionsned-
sättning. Bloggen finns på
www.lalandakid.webblogg.se

Susanna Lalanda Rydh

Krönika
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RidlyckaRidlycka
För dem 
som bor 
på rätt 
ställe
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Petra Ivetun på Västerhaninge 
ridskola ger sig ut på sista ridturen 
för säsongen. Hästen heter Bråka.
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Nyheter

RidlyckaRidlycka
Ridning har många läkande 
och hälsosamma sidor. Det hävdar 
de experter som Föräldrakraft 
träffat. Och allt fler föreningar 
erbjuder nu ridning för personer 
med funktionsnedsättning.
Men det finns en stor orättvisa. 
Skill naderna mellan landsting och 
även mellan habiliteringar i synen 
på så kallad ridterapi är gigantisk.  
För dyrt, säger somliga. En god 
 investering med goda och 
bestående effekter, säger andra.

vå taxibilar rullar in på grusplanen framför stallet vid 
Blåkulla gård, där Västerhaninge ridskola bedriver sin 
verksamhet.

Ut ur bilarna kliver Madelene Rudberg och Petra Ive-
tun, den senare med sin stödjare, Jenny.

Madelene och Petra är med i ridklubbens grupp för 
ryttare med funktionsnedsättning. Det här är säsongens sista ridtillfälle. 

Jag frågar Petra vad hon tycker om att ridningen, som blivit till en 
 vana varje måndagseftermiddag sedan i höstas, nu gör uppehåll över 
sommaren.

– Det är skönt, svarar hon något överraskande. 
Men så lägger hon till:
– För jag vet ju att det börjar i höst igen...
Petra började rida i höstas efter att hon hade provat på ridning i skolan. 
– Roligast är att vara ute och springa med hästen. Men det är lite läs-

kigt när hästen galopperar, säger hon.
Petra har provat att galoppera en gång. Det var svårt.
– Man får träna på det, säger hon.
Ridläraren har inte kommit än, men Petra och Madelene känner sig 

hemma på ridskolan. De tar på sig sina hjälmar och går in i stallet där ett 
knappt tjugotal hästar står i sina bås. 

Petra har ridit olika hästar under det gångna året, idag ska hon rida 
Bråka.

Madelene ska rida Meja, precis som vanligt.
Madelene började på ridskolan samtidigt som Petra. 
De två ridtjejerna borstar och förbereder sina hästar för dagens 

 övning, en längre ridtur i skogen intill stallområdet.
Hästarna frustar och äter. Svalor flyger fram och åter under loftet.

T
Text: Mikael J Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se
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Madelene hämtar sadel, och sedan 
stigbyglar med tåkappor.

Gruppen består vanligtvis av fyra ryt-
tare, men två har fått förhinder, meddelar 
ridlärarna Sabina Falk och Ida-Maria 
Blücher när de dyker upp till Petras och 
Madelenes stora glädje. 

Sabina kontrollerar att sadeln sitter 
som den ska.

– Hämta tränset, Petra! ropar hon.
Petra kommer tillbaka efter halvannan 

minut.
– Jag hittar det inte.
Petra gör med hjälp av Jenny ett nytt 

försök att hitta all nödvändig utrustning.
Alla förberedelser sker i en vänlig och 

lättsam atmosfär. Det är inte svårt att se 
att Petra och Madelene tycker om att vara 
i stallet, och att de ser fram emot att ge sig 
ut på en ridtur.

Present till Ida-Maria
Madelene har en present med sig till Ida-
Maria, som startade ridgruppen.

Det här är Ida-Marias sista dag, snart 
ska hon börja ett nytt spännande arbete 
med att utveckla egna idéer till ett admi-
nistrativt datorstöd för ridskolor.

Madelene har skrivit ett litet brev till 
Ida-Maria, och bakat sin favoritkaka, en 
sirapskaka.

– Tack, nu slipper jag köpa en macka i 
automaten, skrattar Ida-Maria.

De omfamnar varandra i en stor kram 
för alla goda stunder i stallet.

Madelene och Petra tar på sig sina 
ryggsäckar och leder ut hästarna. Made-
lene och Meja hittar ut direkt, men Bråka 
vill gärna gå åt vänster istället för åt hö-
ger. Petra följer hästen.

– Nej, åt det här hållet, det är du som 
leder hästen! påminner Sabina.

Västerhaninge ridskola höll tidigt i maj 
i år öppet hus med prova på-ridning för 
personer med funktionsnedsättningar.

Intresset var mycket stort, enligt Ewa 
Wiens i Stockholms läns ridsportför-

bunds handikappkommitté, som var ar-
rangör. 49 ryttare och ungefär 30 medföl-
jare kom under dagen. 

– Alla fick prova att rida. Vi hade nio 
hästar, både ponny och stora hästar, var 
och en fick välja ut den häst som de trod-
de att de ville rida. Några som hade säm-
re stadga fick extra hjälp, vi hade låne-
hjälmar och alla fick gå ett eller två varv i 
ridhuset. Vi försöker nu hitta plats åt 
dem som vill börja i en ridgrupp, här el-
ler någon annanstans, och skräddarsy 
verksamheter för dem, säger hon.

– De som kom verkade tycka att det 
var trevligt och många stannade länge. 
En del kom för att få veta mer om möjlig-
heterna att börja rida. Några hörde sig 
för om möjligheterna att börja på Väster-
haninge ridskola, men för dem som kom 
långväga, som från Vallentuna norr om 
Stockholm, föreslog vi andra ridskolor, 
säger Ewa Wiens.

Har ni haft liknande prova på-dagar 
tidigare?

– Ja, men då har vi inte varit riktigt li-
ka många. 

1 Hur gör man för att 
börja rida?

Information om närmaste 
ridskola med rid ning för 
personer med funktions-
nedsättning finns på  
www.ridsport.se/Svensk-
Ridsport/Organisation/
Distrikt/

2 Vad finns det för 
hjälpmedel, och hur 

får man tag på dem?

– Det vanligaste hjälpmedlet 
är nog tåkappa, så att man 
inte trampar igenom 
stigbygeln. Det finns en 
mängd olika handtag för 
tyglar. Bland annat tvåfärga-
de för att skilja på höger och 
vänster, säger Ida-Maria 
Blücher.

Ulrika Stengard-Olsson 
har byggt upp en hjälp-
medelsbank, som nu tillhör 
Region Skåne. Där finns 

olika former av tyglar, sadlar, 
västar och hjälmar som man 
kan få prova innan man 
bestämmer sig för att köpa 
något.

– Material finns i många 
välsorterade ridsportbutiker 
eller i butiker som tillhanda-
håller hjälpmedel. Ridskolan 
som erbjuder ridning för 
funktionshindrade har oftast 
skaffat in de hjälpmedel som 
behövs, säger Maria Thun på 
Svenska ridsportförbundet.

3 Vad kostar det att rida 
på fritiden?

– Det ser mycket olika ut 
beroende på var, när och hur 
du vill rida. I en grupp blir 
det ofta billigare, och på 
dagtid är det billigare än på 
kvällstid, då ridskolorna har 
mindre beläggning på dagen. 
Priset beror också på hur 
nischad ridskolan är, och hur 
stark handikapporganisation 
den har. Är man ensam, 
betalar man i regel samma 
som privatlektion, säger Pia 
Tillberg.

Pia Tillberg skiljer på 
”Stockholmspriser”, som 

vanliga frågor när  
du ska börja rida

Madelene gör sig i ordning.

Ida-Maria får en present. Meja och Madelene.

Petra och Jenny.

5
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Enligt Maria Thun, ansvarig på Svenska 
ridsportförbundet för ridning för perso
ner med funktionsnedsättningar, är det en 
hel del på gång för den här gruppen.

– Vi är 19 distrikt som jobbar gente
mot föreningarna. Vi har tittat på till
gängligheten på våra anläggningar, och 
håller på med en kartläggning. Vi utbil
dar sedan några år ledare inom ridsport 
som ska kunna ta emot personer med 
funktionsnedsättning, säger hon.

Steg 1 i utbildningen arrangeras av de 
lokala distrikten, steg 2 och 3 av förbundet.

– Oftast är det ridledare och ridlärare 
som går utbildningen, för att få veta mer 
om vad man kan göra och hur. Man får 
bland annat lära sig mer om ledsagning 
och lyftteknik, säger Susanne Brostedt, 
som håller i utbildningarna på Stock
holms läns ridsportförbund.

Betyder så mycket
IdaMaria Blücher har mött en del av de 
speciella förutsättningar som kan råda 
när man leder en grupp med ryttare med 
funktionsnedsättningar.

– Ridningen betyder så mycket för den 
här gruppen. Jag ställde in ett ridtillfälle i 
vintras när det var 25 minusgrader, men 
det borde jag inte gjort, jag kunde ha ord
nat en alternativ aktivitet istället. De ser 
fram emot att komma hit, och blir myc
ket besvikna om det inte blir någon rid
ning. Det var tungt för dem, säger hon.

I IdaMarias grupp finns olika funk
tionsnedsättningar representerade.

– Jag har bland annat en kille med svår 
adhd. När han började i höstas kunde 
han koncentrera sig högst fem minuter åt 
gången. Nu klarar han något längre peri
o der, säger hon.

I gruppen finns även personer med 
epilepsi.

Men det är inte de olika funktionsned
sättningarna som IdaMaria betraktar 
som den största utmaningen. 

– Färdtjänsten är det största problemet. 
Den har ofta svårt att hitta hit, konstigt 
nog. En person blir jätteskärrad när det 
blir fel. Har färdtjänsten hit fungerat, så 
brukar det fungera här också, säger hon.

Ökande intresse
Att intresset för ridning är betydande, 
och på sina håll ökar, får vi bekräftat från 
flera håll.

– Vi har märkt av ett ökat intresse, allt 
fler klubbar som har verksamhet för per
soner med funktionsnedsättningar, säger 
Rosie Johansson på Värmlands ridsport
förbund.

– Vi gjorde en utvärdering 2005 då vi 
kontaktade alla klubbar. När vi gjorde 
motsvarande undersökning 2010 hade 
antalet klubbar som kan erbjuda sådan 
här verksamhet ökat med tre. Hur många 
ryttare vi har vet jag inte, men vi har idag 
drygt 20 ridskolor på 37 klubbar, plus 3 
travskolor, men vi har valt att räkna med 
dem i just det här fallet, säger hon.

Vad kan ni göra från förbundets si-
da för att ytterligare öka intresset för 
ridning?

ligger på cirka 450500 
kronor (45 minuter  1 
timme), förberedelsetid 
inräknad, och ”priser ute i 
landet”, som ligger på 
ungefär halva den nivån.

4 Hur kan man få hjälp 
med finansiering?

– Allmänna arvsfonden är 
bra för anläggningsmässiga 
bidrag. Man kan också söka 
hos Victoriafonden. Det 
finns mer, men då får man 
ligga i och jobba och söka, 
mest på nätet. Vi kan hjälpa 
till med själva ansökningar

na, säger Rosie Johansson.
Att det finns en mängd 

fonder och stiftelser att söka 
bekräftar flera av dem som 
Föräldra kraft varit i kontakt 
med. 

5 Vad bör man tänka  
på inför första 

ridningen?
– Det är en fantastisk 

möjlighet att prova på 
ridning. Förutom styrka 
och stadga i kroppen får 
man en social del, i kontak
ten med hästen. Om du 
bestämt dig för att prova på 
ridning, ta med kläder som 
är oömma och framför allt 
byxor som inte är för hala, 
så att det blir en behaglig 
upplevelse, säger Rosie 
Johansson. +

4 000 ryttare 
n Cirka 4 000 ryttare med 
funktionsnedsättning får 
genom ridsporten möjlighet 
till en meningsfull fritidssys-
selsättning.
n Majoriteten har ett 
kognitivt funktionshinder 
och ofta ett eller fler 
tilläggshandikapp. 
n Ridsport ger även cirka 
1 500 rörelsehindrade, drygt 
100 hörselskadade och lika 
många blinda och synska-
dade ryttare möjlighet till en 
aktiv fritid.+
Källa: Svenska ridsportför-
bundet

”Priset ser 
mycket olika 
ut beroende 
på var och 
när och hur 
du vill rida. ”

Förberedelser, här är det Sabina som hjälper Madelene.

Redo för en ridtur.Meja och Madelene.

Petra och Jenny.

Bråka och Petra.
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– Vi har en liten kommitté som job-
bar med den här frågan. Det handlar om 
att hålla vår informationsfolder uppda-
terad, se till att informationen kommer 
ut till klubbarna samt finnas till som 
stöd för klubbarna.

Men samtidigt som den så kallade fri-
tidsridningen ökar så sker en tillbakagång 
inom så kallad ridterapi.

– Barnhabiliteringen erbjuder inte 
längre ridning, och det till följd av ned-
skärningar, säger Rosie Johansson.

Ann-Charlott Kyrk, ridskolechef på 
Karl stads ridklubb, bekräftar:

– Vi har tidigare, under flera år, haft ett 
samarbete med Karlstads barnhabilite-
ring. Men de har inte pengar till ridning 
längre, och har helt slutat att erbjuda rid-
ning sedan 2009.

En del av de barn som kom till Karl-
stads ridklubb via barnhabiliteringen 
bör jade i föreningens ordinarie grupper, 
andra slutade helt. 

– För de flesta klubbar är det bra att 
kunna erbjuda något under dagtid. Från 
ridklubbarnas sida finns intresse att ha 
dagverksamhet, också därför att de fles-
ta som rider vill göra det på kvällstid, ef-
ter arbete och skola, säger Ann-Charlott 
Kyrk.

En av pionjärerna
Pia Tillberg på Stiftelsen Hippo cam pus, 
har lång och bred erfarenhet av ridterapi, 
och har dessutom jobbat med utbildning 
åt Svenska ridsportförbundet sedan bör-
jan av 90-talet.

– Min huvudsakliga grupp för ridtera-
pi har varit personer med förvärvad 
hjärn skada. Nu driver jag även ett projekt 
för barn med autism, med medel från 
Allmänna arvsfonden, säger hon.

– Man försöker frångå begreppet rid-
terapi till förmån för HUT, hästunder-
stödd terapi. Vi vill inte att det ska vara 
fokus på enbart riddelen, det blir så miss-
visande. HUT fungerar som ett paraply-
ord, vad behandlingen består av beror på 
vilken yrkesgrupp som utför själva tera-
pin, förklarar hon.

Bidrag till den här formen av rehabili-
tering sker via kommuner och landsting, 
som är vårdgivare. Svenska ridsportför-
bundet erbjuder endast tjänsten. 

Terapin finansieras på olika sätt. 
– Jag har personer som betalar privat, 

andra som har det som del av rehabilite-
ringen, samt några under 30 år som får 
aktivitetsersättning. De som ingår i pro-
jektet för barn med autismspektra-diag-
noser har fått stöd den vägen, via 
Allmänna arvsfonden. 

Vilka grupper kan använda HUT?
– HUT utesluter inga grupper. Man 

kan få hästunderstödd terapi ur så otroligt 
många vinklar. Miljön kring stallet erbju-
der många delaktiviteter. Hästen är en del 
av naturen, och kan förmedla en natur-

upplevelse, även om man rider inom hus, 
säger Pia Tillberg.

– Intresset för hästunderstödd terapi 
har ökat jättemycket sedan jag började i 
slutet av 80-talet. När jag då föreläste om 
ridterapi för vuxna neurologskadade så 
höjde många på ögonbrynen. HUT före-
kom på flera neurologiska kliniker men 
man talade inte om det. I mitten av 90-talet 
fick vi ett stort bidrag från Socialstyrel sen 
för utveckling av eftersatta behandlings-
former. Vi bildade också en intressefören-
ing för ridterapi, IRT, en förening för pro-
fessionella inom vård, skola och omsorg, 
säger hon.

Enligt Pia Tillberg blev det startskottet 
för att mer organiserat föra ut kunskapen 
om ridterapi.

– Det är en monumental skillnad mot 
för 20 år sedan, men det finns massor kvar 
att göra. Framför allt på den ekonomiska 
sidan. Hur får man in det här i det ekono-
miska systemet? Nu finns i alla fall faktu-
ror som visar att landstingen faktiskt har 
betalat för poliklinisk ridning. Men varje 
patient är fortfarande ett ”single case”. Det 
vore bättre med ett avtal som gav rätt att 
behandla en mängd individer under en 
viss tid, säger Pia Tillberg. 

Stora skillnader 
Pia Tillberg bekräftar att synen på HUT 
skiljer sig åt mellan olika habiliteringar 
och landsting.

– I Skåne satsar man stort, där finns till 
och med regionala utbildningar i HUT för 

sjukgymnaster inom habiliteringen. Där 
är det mer regel än undantag att det finns 
ridning inom rehabiliteringen. Det gäller 
att det finns någon på habiliteringen som 
vill tala för det här, säger hon.

I Stockholmsområdet har vissa habili-
teringar en hel del ridning, andra ingen-
ting, enligt Pia Tillberg.

– Det är inte jämlik vård. Jag har nu två 
personer som kommer från ett stroke-
team. Den ansvarige där har bjudit in mig 
som konsult, och anser att det här är vär-
dig vård för sina patienter. Andra stroke-
team anser att de inte har råd med det här. 
På många habiliteringar säger man att det 
är för dyrt, men då har man inte sett hel-
heten. Allt som inte ingår i basutbudet an-
ses ofta som dyrt. Men delar av verksam-
heten kring stallet kan inkluderas i det 
som ingår i basutbudet, säger Pia Tillberg.

Unik tjänst
Ulrika Stengard-Olsson driver Söder åsens 
Forsgård och har samtidigt en unik tjänst 
på Region Skåne som ridsjukgymnast. 

– Jag är legitimerad sjukgymnast och 
arbetar halvtid på Region Skåne som rid-
sjukgymnast på barn- och  ungdomsha-
biliteringen. Jag behandlar patienter på 
hästryggen. Det är unikt att det finns en 
tjänst där man bara arbetar med detta.

Ulrika har själv byggt upp verksamhe-
ten i Region Skåne, och erbjuder nu rid-
sjukgymnastik för de barn som har behov. 

– Det här startade på mitt initiativ, 
men med gott stöd från Margareta 

FOTO:  ROSIE JOHANSSON 

Värmland – märker 

av neddragningar.
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Nilsson, som är verksamhetschef för 
barn- och ungdomshabiliteringen i 
Reg ion Skåne. Hon förstår nyttan av 
det här, säger Ulrika Stengard-Olsson. 

På Söderåsens Forsgård tar Ulrika 
Stengard-Olsson emot ungdomar från 
andra landsting. Där bedrivs behand-
ling i bland annat lägerform.

Ojämlikt
Men även här råder ojämlikhet mellan 
landstingen.

– Jag gör upp avtal med habilitering-
ar eller kliniker, några landsting är mer 
aktiva än andra, säger hon.

Den som kommer till gården och 
bor där får två ridsjukgymnastikbe-
handlingar per dag.

– Forsknings- och utvecklingsenhe-
ten i Region Skåne har gjort studier 
som visar att efter en veckas behand-
lingsläger kvarstår effekten i sex måna-
der.

Till gården och dess läger och be-
handlingar välkomnar Ulrika barn och 
ungdomar med olika typer av funk-
tionsnedsättningar. 

– De ungdomar som kommer till oss 
kan ha autism, cerebral pares, de kan 
har råkat ut för trafikolyckor, eller ha 
en utvecklingsstörning, säger hon. 

Ulrika har inte något direkt svar på 
varför landsting och habiliteringar vär-
derar HUT så olika, men hon tror att 
det kommer mer och mer.

– Det är numera vetenskapligt be-

visat att den här formen av terapi har 
god effekt. När den vita sektorn mö-
ter den gröna sektorn, sjukvården och 
naturen, får vi goda resultat. Jag är le-
gitimerad sjukgymnast och ridsjuk-
gymnast, och har förmånen att verka i 
den här miljön. Jag har periodvis ar-
betat på ridskolor i ridhus. Det ger 
ännu bättre resultat att ge sig ut i na-
turen, med till exempel uppförsback-
ar och nedförsbackar, säger Ulrika 
Stengard-Olsson.

Vad kan man göra?
Vad kan då föräldrar göra som får 
höra av sina habiliteringar att rid-
ning är för dyrt? 

– Många säger att ridsjukgymnastik 
är dyrare än vanlig behandling. Det är 
klart att det kostar, och det är viktigt att 
ha hästar som är specialutbildade för 
det här, men det är kostnadseffektiv be-
handling med hänsyn till de resultat 
man ser, säger hon.

När du läser det här är Petra och 
Madelene sedan länge tillbaka från sä-
songens sista ridtur.

Och längtar nu sannolikt tillbaka till 
stallet, svalorna och det goda sällska-
pet.

Om Svenska ridsportförbundet når 
fram med sitt budskap så lär fler barn 
och ungdomar snart följa Petra och 
Madelene. +
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Föräldrakraft ringar in faktorer 
som kan hindra dig från att komma 
igång. 

Den här gången är det den 
många gånger otydliga känslan av 
olust som står i fokus.

Det kan vara så att du vill 
komma iväg på en aktivitet, men 
ändå blir sittande hemma. Genom 
att skriva ned vad som känns bra 
och dåligt, kan känslor av olust och 
osäkerhet bli mer hanterbara.

– Att man inte kommer sig för 
att göra en aktivitet behöver inte 
betyda att man inte vill göra den. 
Ofta beror det på osäkerhet runt 
aktiviteten, till exempel om det är 
tillräckligt anpassat, hur kommer 
jag bli bemött när jag sitter i 
elrullstol, kan jag använda toalet-
ten, finns det någon att fråga om 
jag blir osäker, kan ledaren verkli-
gen anpassa aktiviteten till min 
funktionsnedsättning, kommer 
färdtjänsten i tid, bokar mina 
assistenter resor till mig, får jag 
hjälp att komma ihåg att packa 
väskan, hänga upp träningskläder, 
säger Linda Junker på Livstils-
projektet. 

Osäkerheten kan även ha andra 
orsaker, som till exempel en oro för 
att man inte har råd med aktivite-
ten. Lindas tips är att anteckna det 
som inte känns bra, men också att 
skriva ned sina goda och svaga 
sidor. På det sättet kan det bli mer 
tydligt vad som gör att man tvekar. 

– Det kan bli enklare att anteck-
na om du samtidigt samtalar med 
någon om de här sakerna, säger 
Linda Junker.  +

4
Linda Junkers fjärde 
kom igång-tips

Skriv ned 
det som 
inte känns 
bra!

”Det kan vara 
så att du mycket 
väl vill komma 
iväg på en akti-
vitet, men ändå 
blir sittande 
hemma.”

Från Värmland 
kommer uppgifter 
om neddragningar 
som drabbat ridtera-
pin. Bilden är från ett 
ridläger 2005 på Kils 
Ryttarförening.
Längst fram rider 
Olle Tryggves son 
med medhjälparen 
Maja Brunzell. Där 
bakom kommer 
Anders Karlsson och 
medhjälparen 
Carolina Revell. 
Tredje ryttaren heter 
Therese Olsson. 

I Region Skåne är det 
vanligt med ridterapi. 
Här är det Sandra, 
som vanligtvis sitter i 
rullstol, som får 
ridsjukgymnastik av 
Ulrika Stengard-
Olsson i bokskogen 
utanför Söderåsens 
Forsgård. Det är 
Sandras mamma 
som leder hästen. FOTO:  GÖRGEN PERSSON

Region Skåne – 
 storsatsar.
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Toppenprodukt 
Läser artikeln om cykeln. Tyvärr 
missade jag er på mässan. Vår son 
är multihandikappad men har ett 
stort intresse av att vara ute i friska 
luften. Jag har också letat efter 
någon cykel som kunde hjälpa oss 
att som familj kunna göra gemen-
samma utflykter. Dock inte heller 
hittat något som passar. Jag önskar 
verkligen lycka till med denna 
produkt och hoppas att snart se den 
i produktion!

Ann-Christine

Vår 4-åriga dotter Aurora 
går på en specialförskola i 
Täby och har där haft 
privilegiet att få använda en 
Hoppolek på prov i ett antal 
veckor under våren. Som 
förälder till ett litet barn med 
stora funktionshinder är det 
otroligt svårt att hitta 
hjälpmedel, träningsredskap 
och lekutrustning som det är 
roligt att använda. Ofta blir 
träningen ett nödvändigt ont; 
ett måste för att kroppen inte 
ska råka ut för slitningar som  
kan leda till kirurgiska 
ingrepp och/eller botoxbe-
handlingar. Första gången jag 
såg vår dotter i Hoppolek 
blev jag verkligen förvånad 
och rörd! Det lyste sann och 

innerlig glädje i ögonen, och 
hon såg så stolt ut när hon 
själv kunde styra hur krop-
pen fick uppleva fysisk 
aktivitet!

Det jag nu verkligen 
känner är att jag vill kämpa 
för att alla barn med funk-
tionshinder, oberoende av var 
de bor eller vilket dagis eller 
vilken skola de går på, får 
möjlighet att använda 
Hoppolek. När man väl har 
sett ett barn stå i Hoppolek så 
förstår man. Livskvalitet för 
barn består till stor del av lek; 
att ha roligt, och det råder 
definitivt ingen tvekan om att 
vår lilla Aurora verkligen har 
roligt i Hoppolek! 

Jag hoppas att denna 
underbara uppfinning kan få 
fortsätta att förgylla barns 
tillvaro, i hela landet. Att alla 
barn får känna glädje och lite 
”spring” i benen! Gå in på 
www.hoppolek.se och titta på 
filmerna som ligger där. Vår 
lilla solstråle Aurora är ett av 
barnen!

Kristina Leksell
Rosersberg

KOMMENTERAT PÅ 
FORALDRAKRAFT.SE

Slumpen eller ödet?
Barn väljer sina föräldrar, 
ibland lyser det klarare.
/Anonym
   
Teknik som 
tillför mycket
Det är fantastiskt vad tekni-
ken kan tillföra oss i familjer 

som har 
”särskilda 
behov”. Och 
det är fantas-
tiskt vad 
familjer kan 
skräddarsy 
tekniken för sina barns 
behov. Heja!
/Elin Lindberg

Hur kan man vara så fräck att 
man tar ut 275 kronor för 

appen när man fått den 
finansierad av en fond. 
Oförskämt. Borde vara gratis 
för dem som behöver. Ska 
göra en gratisversion så kan 
ni sitta där med osålda 

oanvända appar.
/Jörgen

Jag blev jätteglad att den 
BARA kostade 275 kr. 
Pengarna från fonden var väl 
till att finansiera framtagandet 
och produktionen? Tar ni 
betalt kan ni göra fler appar 
och göra fler familjer lyckliga.
En fantastisk idé och tack att 
ni gjorde verklighet av den =D
/Ester

”Hon såg så stolt ut när hon 
själv kunde styra hur kroppen 
fi ck uppleva fysisk aktivitet!”

Ett anslag på 
Leva & Fungera 
– som väckte 
mångas intresse.

Aurora fick prova Hoppolek på förskolan

Aurora roar sig 
med Hoppolek.

Fräckt att ta betalt, skriver ”Jörgen”.
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Debatt

Hejsan 
Jag vill göra ett förtydligan-
de till det som står om 
aktivitetsersättning i 
Föräldrakraft nummer 3.  
Jag menade aldrig att ta bort 
något utan att ersätta det 
med något bättre.

Aktivitetsersättningen i 
dess nuvarande form 
fungerar inte. Alltför många 

unga människor hänvisas 
enbart till denna ersätt-
ningsform. Detta trots att 
många har arbetsförmåga. 
De får heller inte stöd till 
annan aktivitet som det var 
tänkt när reformen inför-
des. MP anser att det behövs 
ett stöd som ger unga 
människor ekonomisk 
trygghet men som också ger 
den hjälp de unga behöver 

för att få den plats i samhäl-
let som de liksom alla andra 
har rätt till. Tills ett nytt 
system finns på plats kan 
man inte bara ta bort aktivi-
tetsersättningen. 

Se även vårt förslag om 
arbetslivstrygghet, motion 
2010/11:sf396 

Agneta Luttropp
Riksdagsledamot

Socialstyrelsens upptäckt att 
bostäder med särskild 
service enligt LSS fungerar 
dåligt och att övergrepp är 
vanliga är naturligtvis 
upprörande, men inte 
överraskande. Grupp-
bostäder bygger på en 
felaktig bild av vem som är 
huvudperson, och vems 
behov som ska styra.

Men bara för att institutions-
former fungerar så dåligt kan 
man inte dra slutsatsen att det 
behövs nya kompetenskrav i 
alla LSS-verksamheter. I LSS  
ingår också till exempel 
ledsagning, kontaktperson 
och personlig assistans. 
Moderna insatser som inte har 
en institutionell prägel, utan 
som definitionsmässigt utgår 
från den enskildes önskemål 
och ska möta behoven i den 
miljö där den enskilde 
befinner sig.

Att leva som andra, bo i en 
vanlig bostad och få service 
genom personlig assistans är 
numera nästan lika vanligt 
som att bo i särskilda boenden. 
De flesta personliga assistenter 
är till skillnad från personal på 
institutioner valda direkt av 
den som de ska ge service. 
Deras personlighet och 
kvalifikationer har prövats av 
den enskilde, dennes företrä-
dare, till exempel god man, 
och ofta också av de som bor i 

samma hushåll som assis-
tansanvändaren. Dessutom 
har den personliga assistenten 
fått träffa assistansanvändaren 
och har gjort ett medvetet val 
efter att ha fått en bild av både 
per sonen och arbetsuppgifter-
na.

Ingen tjänst som assistent 
är den andra lik. Därför är vår 
bestämda uppfattning 
att man inte kan 
utbilda sig till 
personlig assis-
tent. Men 
personliga 
assistenter 
behöver utbild-
ning. Olika 
utbildning, beroen-
de på hur behoven ser 
ut hos just den person 
de jobbar hos, och vad 
han eller hon tycker är viktigt 
att assistenterna kan. Många 
assistansanordnare erbjuder 
möjlighet till fortbildning för 
anställda, i ämnen som är 
relevanta för just den assis-
tenttjänst man har. Men inte 
alla, och tyvärr alltför få, 
kommuner.

Generella kunskapskrav 
vore däremot förödande för 
insatsen personlig assistans av 
två skäl:

1 Främst för att det 
skulle begränsa 

valfriheten för de 18 000 

personer som kan leva ett fritt 
liv tack vare insatsen. Rätten 
att själv välja sina personliga 
assistenter är en grundbult i 
reformen från 1994. Vilken 
utbildning de ska ha är en del 
av assistansanvändarens egen 
bedömning. Ingen kan bättre 
avgöra vem som är lämpligast 
att ge service i badrummet 
eller vid måltiden än den som 

behöver servicen. Att 
kunna välja en 

teckenspråkskun-
nig person, en 
barndomsvän, 
eller någon 
annan man 
känner sig 

fullständigt trygg 
och bekväm med är 

en självklarhet. Ett 
generellt kunskaps-
krav skulle utesluta 

många av de allra lämpligaste 
personliga assistenterna, ofta 
de som känner assistansan-
vändaren bäst.

2 Ett generellt kun-
skapskrav skulle dess-

utom innebära en olycklig 
professionalisering av en 
insats som hittills varit tydligt 
definierad som service, inte 
som vård. Skillnaden är 
avgrundsdjup. Kvaliteten på 
vård kan mätas objektivt 
genom konkreta resultat och 
begrepp som vetenskap och 
beprövad erfarenhet. 
Kvaliteten på service däremot 

kan bara mätas genom att 
fråga den som fått servicen. 
Det är helt enkelt upplevelsen 
av servicen som räknas.

Användare av personlig 
assistans är generellt sett 
mycket nöjda med sin service. 
Ett krav på en grundutbildning 
kan ju inte tolkas på annat sätt 
än att en assistent måste ha 
kunskaper som man inte kan 
få av den assistansberättigade 
eller den som företräder 
honom eller henne. Det finns 
inget stöd för att detta verkli-
gen skulle vara ett behov.

Personlig assistans infördes 
just för att de tidigare om-
sorgsformerna, institutioner av 
olika slag, visat sig oförenliga 
med värden som respekt för 
individen och möjligheten att 
leva ett fritt liv i gemenskap 
med andra i samhället. Att 
institutionerna inte fungerar 
bättre för att de fått nya 
huvudmän och en modernare 
lagstiftning förvånar väl ingen. 
Personlig assistans och 
institutioner är insatser som 
samsas i samma lag, LSS, men 
där upphör likheterna. Förstör 
inte den väl fungerande 
personliga assistansen, för att 
institutionerna fortfarande 
inte fungerar!

Cecilia Blanck
verksamhetschef
Föreningen JAG

Felaktiga slutsatser kan förstöra assistansen

”Valfrihet för tusentals hotas 
av nya kompetenskrav”

”Jag menade inte att ta bort någonting”

Cecilia Blanck
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ag är förälder till en 
åttaårig flicka med 
diagnosen Cri du Chat. 
Det är ett stort problem 
att hon ständigt biter på 
händer och föremål. Jag 

undrar om det finns något man kan göra 
för att få henne att sluta med den här 
ovanan. Ska vi försöka hindra henne från 
att bita? Vem kan hjälpa oss med att få 
henne att sluta? Varför gör hon så?

Förälder

Svar: 
Det är en viktig fråga som du tar upp. I 
mitt arbete som logoped på Mun-H-
Center träffar jag både barn och vuxna 
med så kallad ”bitovana”. Många 
föräldrar till barn med Cri du Chat 
rapporterar att deras barn biter på 
händer och föremål. Det kan bli ett stort 
problem eftersom det inte upplevs som 
socialt accepterat. Dessutom ökar saliven 
när man ständigt har något i munnen 
vilket kan förvärra en dreglingsproble-
matik. Det kan också ge besvärliga 
skador på händer och fingrar. I värsta fall 
kan det bli skador på tänderna om 
barnet till exempel biter på hårda 
föremål och det kan kanske även ge 
bettavvikelser om ovanan pågår långa 
stunder under dagen. Det finns inga 
enkla lösningar på den här problemati-
ken men jag ska försöka att ge lite idéer 
och förslag till vad man kan göra.
 
Undersöker världen
Det är vanligt att små barn biter eller 
suger på händer och föremål. Munnen 
är ett centrum för sinnesupplevelser i 
kroppen. Det lilla barnet undersöker 
världen med munnen och det är ett 
naturligt steg i utvecklingen att stoppa 
allt i munnen för att undersöka det. Att 
suga på napp och tumme är också ett 
sätt att tillfredställa det tidiga sugbeho-
vet som det riktigt lilla barnet har. 
Genom att suga kan barnet bli lugnt 
och tillfredställt. Munnen förknippas 
med något positivt och den sensoriska 
stimulansen som barnet får genom 
munnen kan lugna och trösta. När 
barnet blir äldre försvinner behovet av 
att suga och det ersätts av andra funk-
tioner som kräver mer motoriska 
färdigheter som att tugga, bita och 

prata. För barn som av någon anledning 
har en försenad eller avvikande senso-
risk, motorisk och kognitiv utveckling 
kan dessa tidiga funktionsmönster 
kvarstå även när de blir äldre.

Vi biter på naglarna
Den bakomliggande orsaken till 
bitovanor är ännu inte känd men det 
finns en teori om att käkleden spelar en 
stor roll. Alla aktiviteter som innefattar 
munnen stimulerar käkleden och 
käkleden är centrum för att ”organise-
ra” kroppen, för att lugna ner oss och 
för att hitta stabilitet i kroppen. Hos 
många människor finns behov av att 
stimulera munnen när vi blir oroliga 
eller nervösa. Vi biter på naglarna eller 
på läpparna, tuggar tuggummi eller 
tröstäter, listan kan göras lång. Alla 
dessa aktiviteter ger sensorisk informa-
tion till käkleden. Andra beteenden, 
som att gnissla tänder eller bita ihop 
kraftigt, ger också stimulans på samma 
sätt. Om man har nedsatt muskeltonus 
eller muskelsvaghet har man ofta även 
nedsatt känsel, hyposensibilitet. Den 
här nedsatta känseln ger ett ökat behov 
av mer sensorisk information. Detta 
kan vara ett svar på din fråga om varför 
din flicka har ett behov av att bita. 
Många barn med Cri du Chat har 
påverkan på sin förmåga att uppfatta 
och tolka sinnesintryck och de har 
också ofta påverkan på sin munmoto-
riska förmåga. 

Sensorisk upplevelse
Att bita på händer och föremål ger en kraf-
tig sensorisk upplevelse som barnet 
behöver och mår bra av. Kanske använder 
din flicka bitandet som ett sätt att lugna 
ner sig när hon känner sig orolig och 
nervös? För att veta om det är så behöver 
ni kartlägga beteendet. Är det så att 
bitandet ökar när hon är orolig eller inte 
vet vad som ska hända eller när hon inte 
kan kommunicera vad hon vill? Vår första 
impuls är ju ofta att säga till barnet att 
sluta eller helt enkelt ta bort föremålet 
eller händerna. Men om vi tänker oss att 
bitandet fyller en viktig funktion för 
barnet kan vi inte lyckas med att bryta 
ovanan på detta sätt om vi inte samtidigt 
erbjuder något annat att bita på. Att 
uppmuntra barnet att tugga på något 

bitoVana. ibland kan det lindra 
om barnet får något att bita på 
eller att StimUlera käkleden

J

ågrenskas expert åsa 
mogren ger svar på frågor 
om barn med sällsynta funktions
hinder. Åsa arbetar som logoped på 
MunHCenter som är ett nationellt 
kunskapscenter och som finns på 
www.munhcenter.se. Ågrenska 
är ett  nationellt kompetenscentrum 
med en webbsida på  
www.agrenska.se

Åsa Mogren, leg logoped  
Mun-H-Center.

det är 
ett Stort 
problem 
att Vår 
dotter 
Ständigt 
biter på 
händer 
och 
föremål

Den bakomliggande orsaken till bitovanor är ännu inte känd.
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HOBBE, 
DIN SKABBIGA LUDDSKALLE, 

VAR ÄR DU??

… JAG MENADE NOG INTE 
RIKTIGT DET DÄR.

Kom in nu, Kalle. Det är för 
sent att leta efter din 

                 teddytiger.

Jag kan inte 
lämna Hobbe 

ensam i skogen!

Det kanske du skulle ha 
tänkt på innan det blev 
mörkt. En liten läxa, va?

Jag trodde 
väl aldrig 

han skulle gå 
VILSE!

Vi letar i morgon. I 
säng med dej nu.

SNYFT Hoppas 
han mår bra. 
Hade han inte 
varit så dum, 

hade jag aldrig 
lämnat honom.

Om han 
ändå var här.

Kalle har lagt 
Hobbe i skogen 
nånstans. Han är 
väldigt upprörd.

Mm, 
visst.

Alltså, RIKTIGT 
upprörd.

Mm, visst, 
sa jag.

RIKTIGT 
UPPRÖRD!

Hade MIN 
pappa gjort det här? 
Aldrig. JAG var inte 

så bortskämd …

©Dist. by Europapress

annat som är gjort för att tugga på, som en 
Chewy tube eller en Grabbare, kan vara ett 
sätt. Att stimulera barnet över käkleden 
med något redskap som vibrerar för att ge 
mycket sensorisk stimulans kan vara ett 
annat sätt. Det kan också vara en god idé 
att tänka på att ge barnet mat som behöver 
tuggas och bearbetas lite mer, naturligtvis 
under kontrollerade former, och helt 
enkelt lära barnet att tugga på ett funktio-
nellt och effektivt sätt. Att öka barnets 
oralmotoriska förmåga genom att öka 
styrkan i tuggmusklerna och förbättra 
käkens funktion kan vara ett sätt att 
minska bitovanan. 

Involvera flera
Man behöver också involvera flera 
yrkesgrupper i nätverket kring barnet. 

Eftersom det också handlar om att ändra 
på ett beteende kan man vara hjälpt av 
att engagera en psykolog som kan hjälpa 
till med att kartlägga beteendet och visa 
hur man kan använda sig av positiv 
förstärkning för att också ge barnet 
motivation att sluta med beteendet. 

Åtgärder ser olika ut
Om man kommer fram till att barnet 
även använder bitandet i kommunika-
tivt syfte, det vill säga för att visa att hon 
känner sig orolig eller är understimule-
rad, är det viktigt att tänka på hur vi 
kan hjälpa barnet och erbjuda andra 
mer effektiva sätt att kommunicera 
detta. Beroende på barnets kognitiva 
och språkliga nivå kan dessa åtgärder se 
olika ut och måste anpassas efter varje 

barns förmåga. Det finns ingen snabb-
lösning för ett så komplext problem 
som bitovana MEN det finns många 
saker att göra och det är viktigt att de 
olika yrkesgrupperna i teamet samarbe-
tar för att på bästa sätt lösa problemet. 
Logopeden i habiliteringsteamet kanske 
kan vara ytterst ansvarig för frågan men 
med ett multiprofessionellt förhåll-
ningssätt kommer man alltid längst. 
Lycka till!

Åsa Mogren
Leg Logoped
Mun-H-Center 

För mer läsning rekommenderas boken 
”Assessment and treatment of the Jaw” 
av Sara Rosenfeld-Johnson.

Uppmuntra gärna 
barnet att tugga 
på något som är 

gjort för att tugga 
på, som en 

Chewy tube eller 
en Grabbare, 

skriver Åsa 
Mogren.

Expertsvar
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Anatomic SITT AB ..............................................................................45
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Autoadapt AB ......................................................................................29
Bam Språkteknik .................................................................................91
BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter................................................68
Bräcke Diakoni ....................................................................................29
Carema Vård och omsorg AB .............................................................34
Careva Systems AB ..............................................................................47
Cedergruppen AB................................................................................91
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Frösunda LSS AB ...................................................................... baksidan
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Föreningen Furuboda  ........................................................................12
GIL, Göteborgskooperativet för Independent Living ..........................7
GreppEtt HB ........................................................................................42
Gryning Vård AB .................................................................................75
Hargdata AB ........................................................................................61
Hedemora Anpassning AB ..................................................................43
Heldagsskolan Rullen AB ....................................................................91
Hjälpmedelsteknik Syd AB .................................................................38
Inerventions ........................................................................................11
Made for Movement AB ........................................................................6
Minicrosser AB, medemagruppen ......................................................45
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Move & Walk Sverige AB .......................................................................9
Nordström Assistans AB .....................................................................36

NÄRA Personlig assistans & utbildning AB .......................................75
Olivia Personlig Assistans AB .............................................................26
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Permobil  AB .......................................................................................39
Pomona ................................................................................................28
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Salboheds Gymnasiesärskola AB ........................................................14
Smart Assistans ....................................................................................13
Solhagagruppen AB ............................................................................74
Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut ................................15
STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige .................................66
Svenska Handikappidrottsförbundet, SHIF.......................................51
Sveriges kommuner och landsting, SKL .............................................10
Särnmark Assistans AB .........................................................................3
Teby Assistans ......................................................................................15
Teletal, Riksfärdtjänsten Sverige AB ...................................................42
Trollreda resurscenter .........................................................................59
Värna, Förbundet för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi ..27
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Boka annons i nästa utgåva senast 22 sept
Nästa nummer utkommer den 14 oktober 2011, med teman 
om bland annat arbete & daglig verksamhet, sorg samt fritid. 
Materialdag för annonser är 22 september.

Gratis ljudtidning för alla prenumeranter
Föräldrakraft finns även som ljudtidning. Besök foraldrakraft.
se så kan du ladda ned nästan hela tidningen och lyssna på den 
i din dator, mobil eller mp3-spelare. Gratis för prenumeranter.

Sänd beställningen till FaktaPress, Backebogatan 3, 129 40  Hägersten. Eller maila till: pren@faktapress.se

”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

HJÄRNAN 

BAKOM 
SPOTIFY

SUCCÉ IGEN I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN
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Om barn och unga i behov av särskilt stöd

  R
id

n
in

g: stor orättvisa m
ellan landsting 

Alla ska

få chansen

Startskott för

nytt arbetsliv

Felaktigt placerad

Domen som kan ge 

elever skadestånd

böcker
att känna 
igen sig i

Folksam 

ångrar sig

Nya regler för 

barnförsäkringar

Dotter får betala

Pappans fusk kan 

ge miljonskuld

TEMA HJÄLPMEDEL I SKOLAN OCH PÅ ARBETET

Vi träffar Ludvig Strigeus

sidbredden 

210+3,5 = 213,5 mm 

bredd

ridbilden saknas

”Jag är mer än min 

dotters mamma, jag är 

människa också.”

”Den uteblivna 

normaliteten blir 

en livslång sorg 

för många unga.”
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Sommar & höst
20 augusti 2011
Lekens Dag hos Furuboda

27 augusti 2011
Lekens Dag hos Ågrenska

5–6 september 2011
Konferens, Lyssna på oss!

14–15 september 2011
Hjälpmedel och tillgänglighet i fokus

19–20 september 2011
Intradagarna

28–29 september 2011
Hjälpmedel Öresund 2011

28–30 september
Socialchefsdagarna 2011

11 oktober 2011
Teknik- & kommunikationsmässan i 
Stockholm

14 oktober 2011
Föräldrakraft nr 5 utkommer

15–16 oktober 2011
Utan oss - inget RBU! Konferens för 

ungdomar och unga vuxna med egen 
funktionsnedsättning.

19–20 oktober 2011
ID-dagarna 19-20 oktober i Uppsala

20–21 oktober 2011
Dysleximässan i Skellefteå

16–17 november 2011
Rikskonferens om Problemskapande 
beteenden

16 november 2011
Teknik- & kommunikationsmässan i 
Lund

18–19 november 2011
Med syskonen i fokus (RBU)

Lekens dag!
I augusti är det dags igen. Sedan 
många år tillbaka anordnar både 
Föreningen Furuboda vid Åhus och 
Ågrenska vid Göteborg ”Lekens dag” 
under augusti månad. Ett fantastiskt 
tillfälle att träffa andra familjer och 
njuta av underhållning och mängder 
av aktiviteter. 

Den 20 augusti anordnar 
Furuboda Lekens dag och den 27 
augusti är det dags för Ågrenska. +

Läs mer på www.furuboda.se och 
på www.agrenska.se

Furuboda 2010.

Ågrenska 2010. @ Se mer på foraldrakraft.se/events

Teknik- & kommunikationsmässan i 

under augusti månad. Ett fantastiskt 
tillfälle att träffa andra familjer och 
njuta av underhållning och mängder 
av aktiviteter. 

Furuboda Lekens dag och den 27 
augusti är det dags för Ågrenska. 
Furuboda Lekens dag och den 27 
augusti är det dags för Ågrenska. 
Furuboda Lekens dag och den 27 

Läs 
på www.agrenska.se

Ågrenska 2010. @

� 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

heldagsskolan rullen fk1104.indd   4 2011-06-22   14.31

cedergruppen 0906.indd   4 2009-11-11   09.32

Det är vårt mål. Tillsammans med dig tar vi reda på vilket 
jobb som skulle passa dig. Vi hjälper dig dit genom handledd 
arbetspraktik, stöd att läsa upp betyg och annat du behöver 
lära dig för att klara arbetslivet. Vi fi nns på Södermalm och 
Kungsholmen i Stockholm.
www.cedergruppen.se

cedergruppen 1104.pdf   4 2011-06-15   08.13

Tecken i mobilen
Teckenkommunikation GRUNDORDBOK 
finns nu som Smartphone-App på 
Android Market. Sök på TAKK (Pris 50:-) Nu som  

App!

Läs om fler produkter på: www.bam-sprakteknik.se

videosekvenser (GRUNDORDBOK)
På gång: Titta på Tecken – 

(Kommer även till iPhone hösten 2011)

Tel/fax 0417-511 575
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Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

HUNTINGTONS SJUKDOM

OMSORG
UTIFRÅN PERSON
OCH DIAGNOS
Frösunda erbjuder diagnosspecifik personlig

assistans för personer med Huntingtons sjukdom.

Genom en fördjupad kunskap om sjukdomen,

kan våra personliga assistenter lättare förstå såväl

person som situation. Det lägger grunden till en

bra omvårdnad och möjligheter att ge kunden

bästa möjliga stöd i tillvaron.

Önskar du ytterligare information om

Frösundas diagnosspecifika personlig assistans

är du välkommen att kontakta oss.

LARS JOHANSSON | diagnoskunnig
Telefon 0770-93 32 16,
lars.johansson@frosunda.se

frösunda.
omsorg för högsta livskvalitet. oavsett.frosunda.se
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