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Misa erbjuder arbetsinriktad daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS/SoL.

Alla som vill kan delta i arbetslivet med rätt utformat stöd. 

Av alla personer vi stöttar får ca 10 % anställning på den 
öppna arbetsmarknaden. 

Är den enskildes mål anställning blir det också vårt mål. 

Anställning - äntligen

Av Josef Tesfay, butiksbiträde,
Klackenbergs böcker och papper.

Jag heter Josef och förra året 
nådde jag mitt mål, det vill säga 
anställning på en bokhandel. Resan 
dit har varit lång och jag vill gärna 
dela med mig av den till er alla. 

År 2002 var jag klar med min 4-åriga 
utbildning “Handel och administra-
tion” på Kista särgymnasium.  Jag 
hade vissa svårigheter under skolti-
den, speciellt med koncentrationen.

Alla vi som kommer till Misa har 
begränsningar. I mitt fall hade jag 
svårt att hänga med när det var ny 
kunskap som jag skulle lära mig och 
det var något som jag inte förstod. 
Under skoltiden var jag ute på nå-
gra praktikplatser, men när skolan 
slutade hade jag ingen som stöttade 
mig med att komma ut i arbetslivet.
 
Jag kontaktade ”Unga Handikap-
pade” på Arbetsförmedlingen (heter 
idag Unga Funktionshindrade) för 
att de skulle hjälpa mej med prak-
tikplats. De föreslog att jag skulle 
gå en köksbiträdeutbildning på ett 
år. Jag gick den, med det ledde inte 
till någon praktikplats. Men däre-
mot så lärde jag mig att laga mat.

Det hände inte så mycket för mej 
efter utbildningen och personalen 
på mitt boende såg att jag började 
bli deprimerad. Det var då jag blev 
tipsad om Misa. Att de arbetar med 
att ge stöd i arbete åt personer med 
funktionsnedsättning. Jag tyckte 
det lät intressant och bestämde mig. 

Under mina sex år på Misa har jag 
provat på fyra olika praktikplatser. 
Vissa praktikplatser har inte varit så 
bra för personalen har inte haft tid 
eller förståelse för att ha en prak-
tikant som har en funktionsnedsät-
tning. Jag brukar säga att:
”Ingen är perfekt, alla har vi våra 
begränsningar”.
Om jag kände att det inte var 
bra på en praktikplats så letade  
Misa upp nya arbetsplatser som 
vi gjorde studiebesök på, för det 
mesta blev jag behandlad väl när 
vi kom till arbetsplatsen. Det är 
viktigt att man ställer bra frågor 
till arbetsplatsen och visar int-
resse. Under dessa år har jag även 
studerat historia på komvux gym-
nasienivå, det var intressant. His-
toria är ett av mina favoritämnen. 

För tre år sedan hittade Misa en 
bokhandel som gärna tog emot en 
praktikant. Vi gick dit och personal-
en var trevlig, jag började praktisera 
och fi ck olika arbetsuppgifter, både 
på lagret och i butiken. 

Personalen har alltid behandlat mig 
som vem som helst och jag känner 
mig trygg här. Misa har funnits med 
som stöd hela tiden. De besöker mig 
en gång i veckan, men det händer att 
jag ringer dem för att diskutera vissa 
saker som kan vara diffusa för mig. 

Jag har nu en trygghetsanställning 
på deltid och det känns härligt. Med 
en anställning blir det mer ansvar, 
möjlighet att gå interna kurser och 
sätta nya mål i arbetslivet. Stödet 
jag har från Misa vill jag fortsätta 
att ha kvar även nu när jag har an-
ställning - i alla fall den första tiden.

Min dröm har alltid varit anställn-
ing och jag har ansett att det varit en 
realistisk dröm. Den drömmen har 
jag nu uppnått, men jag har nu två 
drömmar kvar. Den ena är att ta 
körkort och den andra att resa till 
Maldiverna eller varför inte jorden 
runt! 

Misa AB   tele 08-580 813 40     www.misa.se

ANNONSSIDA
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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 assistansekonomin 
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.

mamma Helén

08-505 920 00

Särnmark & Nacka HI bjuder upp 
till rullstolsdans.
Kom och prova på! 
Alla är välkomna, både sittande 
och gående!
när: Söndagen den 13/11 
klockan 16.00 – 18.00.
var: beckis Idrottscenter,
Söderberga Allé 80 i bromma

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

08-4100 5636, 0709-560852
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Besöksadress
Målargatan 7

Stockholm
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I detta nummer:

FOTO OMSLAG: VALTER BENGTSSON

Ett år efter invigningen av Sveriges första barnhospice skildrar 
vi livet för allvarligt sjuka och döende barn och deras anhöriga. 
Vi möter Bruno vars prognos är mycket osäker samt 
besöker Lilla Erstagården. Dessutom berättar föräldrarna till 
Levi om den sista tiden med sonen, och så försöker vi ge svar 
på de frågor man ställer sig som anhörig och professionell.

Att förlora sitt barn

62

Bruno och mamma Josefine.  FOTO: ANNA PELLA
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>> Tre av tio  
socialchefer: 
 Vi bryter mot lagen

>> Äntligen sekretess 
för elever som  
behöver extra stöd

Aktuellt just nu på 
foraldrakraft.se

Betalar inte längre  
ledsagares avgifter
– Det är oroande, säger Andreas Printz, chef vid 
Socialstyrelsens avdelning för regler och till-
stånd. /12

Stöd med fallucka
Ska stödet stoppas när nivån godkänt har upp-
nåtts? Det kan bli följden av den nya skollagen. 
”Vi känner oss lurade”, säger Sven Eklöf. /13

Intervjun. 
Lou Rehnlund
Jag är fortfarande rädd men nu är det inte 
rädslan som styr mitt liv, berättar Lou Rehn-
lund. Hennes dröm att starta en modellagentur 
har gått i uppfyllelse, trots den sociala fobi hon 
upplevt. Och nu vill hon hjälpa fler att utmana 
rädslan. /22

Alla vill ha en vän
Adam Engvall är ingen vanlig kille. Samtidigt 
är han som vilken 21-årig grabb som helst som 
lever för att spela bas och drömmer om att flytta 
till Kalifornien. Vi har träffat honom. /29

16 steg till jobb
Med rätt stöd kan alla få jobb! Här en guide för 
dig som tröttnat på bidrag och fattigdomsfällor. 
Dessutom: Ny granskning ska rädda daglig 
verksamhet. /43

Innebandy för alla 
Storvreta IBK nöjer sig inte med att vara bäst i 
Europa. Nu tar föreningen krafttag för att ge fler 
chansen att spela innebandy. Vi träffar stjärnan 
Mika Kohonen och Örnarna. /80

”

Läs Föräldrakraft 
på iPad eller din 

dator eller lyssna 
i mp3-spelaren!

Tidiga  
insatser för 
många barn 
kan vara 
avgörande 
för att de 
inte ska 
förlora viktiga 
år under ett 
oersättligt 
utvecklings-
skede i livet. 
Heja  
Nyamko!  
Debatt /78

Krönikor i detta nummer:

Linda Forshaw 
Om att inte se och inte 
höra, och att inte bli 
sedd eller hörd. /90

Sören 
Olsson

 Om att  
avslå bra 

praktikförslag. /8 

Kamp för skolgång:
Jag kan inte förklara 
för min älskade unge 
att han kostar för 
mycket, att han är så 
resurskrävande att 
hans föräldrar måste 
kämpa vettet ur sig för 
att han ska få börja 
skolan. /87
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ad händer egentligen med alla larmrap-
porter? Som läsare av Föräldrakraft har 
du kanske för länge sedan tröttnat på 
larm om ohälsa, övergrepp, mobbning 
och brott mot LSS. 

De senaste månaderna har vi läst 
chockerande rapporter från Socialstyrelsen, Folkhälso-
insti tutet och Skolinspektionen, förutom rapporter från 
forskare och organisationer. Och nu fackförbundet Vision, 
som meddelar att var tredje socialchef bryter mot LSS.

Skrämmande nog är rapporterna slående lika varandra. 
Bevisen radas upp, vi vet det mesta om var bristerna finns 
och vad som behöver göras. Men väldigt lite händer. 

Tvärtom lyser starka politiska ledare med sin frånvaro. 
När ansvariga politiker uttalar sig sker det ofta på ett till 
intet förpliktigande sätt. På nästan alla nivåer gäller att 
problem är någon annans ansvar. Ibland kanske det 

stämmer. Men har man verkligen gjort sitt 
bästa att förändra?

När en tågkonduktör kastade av ett 
barn från ett SJ-tåg tidigare i år brast 
nästan hela Sverige ut i en upprörd 

protest. 
Men inte heller då tog ledning-

en något ansvar, skulden lades på 
en enskild medarbetare.  

Innerst inne är vi nog inte så 
förvånade över att barn kan 
kastas av ett svenskt tåg. Så länge 

den politiska ledningen inte tar 
större ansvar för de mest utsatta kan 
man inte förvänta sig att någon 
annan ska göra det. +

Ledaren: Tyst, tyst, tyst

V

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, 
ombudsman, 
HSO Uppsala 
län

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

)) INNERST INNE ÄR VI NOG 
INTE FÖRVÅNADE
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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 självständighet 
till dem som behöver det bäst, när rörelse är livsviktigt!

Du hittar mycket mer om våra produkter  
och oss på vår hemsida madeformovement.com
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Sveriges största företag inom personlig assistans

Assistansia, Din Assistans, My Life, Amanda och Blåvingen går samman under namnet Humana.

Fem systerföretag går samman och bildar Humana. Sveriges
största företag inom personlig assistans. Förvisso var en av systrarna 
faktiskt störst även tidigare, något som det sällan pratades om. Men nu
när vi tillsammans heter Humana vill vi gärna säga några ord. För i vår
historia har vi ofta varit först med nya perspektiv och arbetsmetoder.
Något som inte bara våra kunder varit glada över, utan även branschen
som lika glatt kopierat oss. Nu har vi 1 800 kunder som valt oss och
gjort oss störst. Det är ett förtroende som vi känner oss stolta över. 
Och något som väl ändå måste vara svårt att kopiera? Så känn dig väl-
kommen till Humana. Oavsett om du har valt oss eller funderar på det.
Läs gärna mer om oss på www.humana.se

I många år har vi blivit kopierade.
Försök att kopiera oss nu.
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många år är skolan den 
plats där våra barn vistas 
nästan lika ofta som i 
sina hem. Om skolan 
fungerar bra så är den 
inte bara platsen där 

barnen får lära sig saker som de behöver 
kunna i sitt framtida liv. Det är också en 
trygg plats där barnen och vi föräldrar 
vet att saker och ting hanteras rättvist 
och demokratiskt.

Många unga människor kan därför 
nästan få en chock när de plötsligt slängs 
ut i den så kallade ”verkligheten” och ska 
skapa sina egna förutsättningar för ett 
bra framtida liv.

Många upptäcker att tillvaron som 
tidigare varit så inrutad och discipline-
rad nu är en plats med inte bara oändliga 
möjligheter, utan även platsen där den 
egna förmågan att skapa sätts på prov. 

Nu är det upp till dem själva att sätta 
fokus och planera för sitt eget liv. Det 
existerar inte längre ett schema och en 
ordning som tidigare skapats av 
skolorna.

För människor med särskilda behov så 
förändras också tillvaron radikalt när 
skolan slutar.

Plötsligt ska de slussas in i 
det som kallas för ”daglig 
verksamhet”. Skolan ersätts 
av arbete.

Och för min son blev livet 
plötsligt mer allvarligt. 
Skolan ersattes med 
arbetsplats. Det var inte 
längre fråga om korta 
perioder av praktik, utan en 
plats att där han ska 
tillbringa många år framöver med sitt ar-
bete för att tjäna pengar.

Att välja daglig verksamhet kan tyckas 
vara ett smörgåsbord av många spän-
nande möjligheter. Men så är det 
naturligtvis inte.

En del verksamheter passar vissa bättre 
än andra. Valmöjligheterna beror på den 
variation som kommunen klarar av att 
tillgodose.

Jag upptäckte att sonen hade helt 
andra förväntningar på sin framtid än de 
som erbjöds honom via den dagliga 
verksamheten.

Han hade själv ganska många idéer på 
vad han skulle kunna börja jobba med.

Bland annat hade han tänkt sig en 
längre praktik som Amerikas president.

Tyvärr var den platsen inte tillgänglig 
för daglig verksamhet. 

Efter detta nederlag tyckte sonen att 
han åtminstone borde kunna få bli 
polischef på Örebro polisstation.

Tanken på att få ha en likadan polis-

bricka som Kurt Wallander kändes 
mycket mer lockande än att tvätta bilar 
och prismärka varor, ansåg han.

Utan att behöva kontrollera med 
polisväsendet i hemstaden fick jag avböja 
även denna önskan om daglig verksam-
het.

Det är svårt att erbjuda människor 
med downs syndrom ett jobb som 
polischef. Inte bara i Örebro utan 
troligen i hela landet. 

När sonen fick ta emot detta dystra 
besked tyckte han att det ändå borde gå 
att få en plats i ett framgångsrikt hård-
rocksband. Med tanke på att han själv 
tyckte sig vara ganska tuff och cool, så 
borde ett sådant arbete inte vara så svårt 
att frambringa.

Tyvärr fick jag även denna gång 
komma med avslag. Det finns inga 
hårdrocksband som tar emot musiker 
från den dagliga verksamheten. Även om 
jag kan tycka att det skulle vara ett 
mycket smart drag från deras sida. 

Sonen skakade på huvudet och förslog 
att jag kunde fixa så att han och hans 
kompisar kunde vara med och bära saker 

till och från turnébussarna 
åtminstone. Någon måste ju 
hjälpa till att bära på alla 
sladdar och trummor och 
plektrum och sånt. Visst 
borde det väl finnas något 
sånt uppdrag som han kunde 
utföra?

Och visst lät det både kul 
och spännande med en 
verksamhet med så kallade 
”humpers” som var anställda 

via den dagliga verksamheten. Men efter-
som den typen av jobb inte existerar, så 
kunde jag inte heller nu tillfredsställa 
hans önskemål.

När drömmarna lever så känns de 
oändliga. Mycket snabbt kan drömmar 
och önskningar förvandlas till aska när 
de bränns upp av förlorade förhopp-
ningar.

Det är hemskt att behöva avfärda 
drömmar som omöjliga att uppnå. 

Även om det är en del av att växa upp, 
känns det sorgligt i en förälders hjärta att 
grusa sitt barns ivriga förhoppningar.

Så det är en ständig balansgång mellan 
att uppmuntra drömmar, och samtidigt 
vara den förnuftiga som påpekar 
svårigheten att utföra vissa sysslor. 

Att vara Amerikas president eller 
polischef kanske inte är så roligt som 
man först föreställer sig. Det kan vara 
lika trist som en bal på slottet.

Sören Olsson

SKAFFA SIG ETT JOBB

Nummer 6, 2011. 
Utgivningsdag 9 december 2011.
Skola.
Flerfunktionshinder.
Juridik.
Intervju. När Maria Norberg prästvig-
des förra året var det en dröm som 
uppfylldes. Maria har varit rullstolsbu-
ren sedan barnsben, och var tidigt klar 
över vad hon ville göra i livet. Men det 
dröjde innan hon kom i mål. 

Nummer 1, 2012. 
Utgivningsdag 9 jan 2012 
Assistans. 
Neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar. 
Kollo- och läger. 
Sällsynta diagnoser.

Teman och utgivningsdagar för hela 
2012 finns nu på webben
www.foraldrakraft.se/topics/Annonser

Årets stora skoltema 
och 2 andra höjdpunk-
ter i nästa nummer

1. SÅ LYCKAS VI 
I SKOLAN. Alla 
elever har styrkor och 
alla måste få utvecklas 
så långt som möjligt. 
Det är utgångspunk-
ten för 2011 års stora 
skoltema. Möt 
eleverna som trots 
olika svårigheter har en bra skolgång.

2. Tema: Flerfunktionshinder. 
Om man har flera funktionshinder 
ställs många frågor på sin spets. Hur får 
familjen livet att fungera när barnet har 
många medicinska problem samtidigt 
som man som förälder måste ta hand 
om mängder av kontakter inom 
landsting, kommun och försäkrings-
kassa?

3. Juridik i 
verkligheten. 
Myndigheter rustade 
till tänderna med 
juridisk expertis. 
Enskilda personer 
chanslösa i rättsliga 
tvister. Är det så det 
ser ut i verkligheten? 

I

Utgivningsdag nummer 6, 2011
9 december 2011.
Materialdag för annonser 
är 17 november.

Teman på gångSören Olsson

Bland annat 
hade han 

tänkt sig en 
längre praktik 
som Amerikas 

president.

”
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www.movewalk.se | 031-55 84 20 | 08-624 99 91 | info@movewalk.se

Alla våra conductorer har 4-årig högskole-
utbildning inom neurologiska funktionshinder 

Välkommen att växa hos oss

Personlig Assistans: med konduktiv pedagogik i vardagen

Träning: 2 - 4 veckor anpassat för att varje individ utvecklas

Skola: kroppslig och mental utveckling i samverkan

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

Nyheter! Mustang gåstöd 
och Stingray sulky
Kundservice tel. 0371–58 73 00  •  Mer info på: www.etac.se

1976
ISO/IEC 17025
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– Jag är så lycklig, nu får min 
dotter ha kvar Motomeden så 
länge som hon behöver den!
Agneta Fager för en ständigt 
kamp för att hennes dotter 
Christina, 12 år, ska få det stöd 
och de hjälpmedel hon behöver.

augusti ville landstinget i 
Värmland dra in trä
ningshjälpmedlet Moto
med. Agneta och Chris
tina berättade att de fått 
besked om att hjälpmed

let är dyrt och många andra barn står i kö 
för att använda det.

– Nu måste vi ställa oss på väntelista 
igen, sa Agneta Fager till Föräldrakraft då.

Hon uppmanades också att söka bi
drag hos Majblomman för att kunna kö
pa en egen Motomed.

– Jag har fått hjälp med intyg från lä
kare och kurator för att söka fonder, men 
jag tycker det är sjukt att jag som förälder 
ska ordna finansieringen själv. Jag har så 
mycket annat jag måste hjälpa min dotter 
med, säger Agneta Fager.

Glädjande besked
Idag är Agneta jätteglad igen.

– Sjukgymnasten ringde och berättade 
att min dotter får ha kvar sin Motomed, 
eftersom hon är ett av de barn som verk
ligen behöver den, berättar Agneta.

– Det är viktigt att hon får fortsätta 
träna på det sätt hon är van vid och som 
hon gillar. Det är viktigt med rutinerna, 
säger Agneta.

Hon är van vid att utkämpa strider 
och har framträtt i media flera gånger för 
att berätta och försöka få stöd.

– Just nu har jag en match med För
säkringskassan som dragit ned på hennes 
personliga assistans, trots att hennes be
hov har ökat, berättar Agneta.

Svår epilepsi
Dottern har mycket svår epilepis sedan 
tre årsåldern. För ett år sedan genomfördes 
en operation på hjärnan för att minska 
krampanfallen. Operationen ansågs lyc
kad, men efter operationen har Christina 
varit rullstolburen och behöver träna 
mus kulatur och koordination.

– Men jag tycker det är bättre att ha 
rullstol än att få flera hundra krampan
fall varje dag, säger Agneta.

Föräldrakraft fick kontakt med barn 
och ungdomshabiliteringens chef Stina 
Ljungkvist för en kommentar.

– Habiliteringen har ingen möjlighet 
att förskriva Motomed som personligt 

hjälpmedel eftersom landstingets regler 
säger att detta hjälpmedel enbart kan lå
nas ut som ett övergångshjälpmedel, sä
ger Stina Ljungkvist.

Är det inte konstigt att uppmana 
föräldrar att själva ordna finansiering 
om det finns behov av att använda 
Motomed under en längre tid?

– Jag kan självklart inte diskutera be
hov och hjälpmedel i pressen, men om en 
familj upplever ett starkt behov så är det 
klart att vi hjälper till så långt vi kan.

– Jag är visserligen ganska ny på habi
literingen men jag känner inte till att vi 
haft någon situation där vi tvingats häm
ta en Motomed mot föräldrarnas vilja, 
säger Stina Ljungkvist.

Har ni fått krav på besparingar?
– Det har blivit tuffare allmänt sett. 

Landstinget har en begränsad budget och 
hjälpmedlen är inget undantag. Trots det 
har vi köpt in ytterligare en Motomed 
och jag upplever inte att vi har haft stora 
problem av att klara behoven. +

Utfrysning ger 
elev rätt till 
skadestånd

Elever som blir utfrysta i 
skolan kan ha rätt till 
skadestånd.

För första gången 
någonsin slår en hovrätts
dom fast att skolan har 
ansvar för att stoppa 
kränkningar av typen 
menande blickar, fnissning
ar och viskningar bakom 
ryggen.

Nyligen beslöt hovrätten i 
Göteborg att en 12årig elev 
som råkat ut för detta har 
rätt till 25 000 kronor i 
skadestånd från Göteborgs 
kommun.

– Utfrysning gör lika ont 
som fysiska kränkningar. 
Lagen gör heller ingen 
skillnad. Domen innebär en 
upprättelse för den utsatta 
eleven, men visar också hur 
viktigt det är för skolorna att 
ha en plan mot kränkande 
behandling och diskrimine

ring som 
fungerar, säger 
Lars Arrhe
nius, Barn 
och elevom
budet, som 
fört elevens 
 talan i hovrät
ten.

Hovrätten 
påpekar att en 

väl utformad likabehand
lingsplan skulle kunnat 
förhindra kränkningarna. En 
sådan plan kunde ha gjort 

det enklare för skolpersona
len att ingripa och förhindra 
fortsatta kränkningar.

Hovrätten anser att 
skolans personal har en 
skyldighet att uppmärksam
ma jargong och beteende
mönster bland eleverna.

”Det är inte rimligt att 
skolpersonalen genom att 
undvika att tolka signaler 
kan förhålla sig ovetande om 
vad som pågår mellan elever 
på en skola”, konstaterar 
hovrätten. +

Christina får 
fortsätta träna 
med sin uppskat-
tade Motomed.

Lars  
Arrhenius.

Christina får behålla  
träningshjälpmedel

I
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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

Nu blir det fritt fram för fyrbent 
assistans i Göteborg. Den lokala 
ordningsstadgan ändras för att det 
ska bli enklare att använda assis-
tanshundar.

– Ett litet men mycket 
glädjande beslut för de 
som behöver assistans
hundar för att få 
vardagen att fungera, 
säger kommunalrådet 
Da vid Lega (KD).

– Assistanshundar är 
oum bärliga för sina ägare då de bland 
annat hjälper personer med funktions
nedsättning att plocka upp saker, larma 
när brandlarmet går och varna innan 
tillståndet försämras om dess ägare har 
epilepsi eller diabetes, säger David Lega.

Förslaget om att ändra ordnings
stadgan kommer från Kristdemo kra

terna och idag beslöt alltså kommun
styrelsen i Göteborg att bifalla.

– Göteborg har en särskild lokal 
ordningsstadga som reglerar ”grund
läggande bestämmelser om allmän 
ordning och säkerhet på offentlig plats”. 

En av de saker som regleras 
är var och när hundar ska 
vara kopplade. Fram till 
idag fanns det inte något 
undantag för hur signal 
och servicehundar får röra 
sig i Göte borg.

– Jag är stolt över att ha 
bidragit till att det nu är fritt fram för 
fyrbent assistans i Göteborg, säger 
David Lega. +

Läs mer om hur hundar kan hjälpa till 
i vardagen på webbsidan för 
Svenska Service- & Signalhunds-
förbundet på www.soshund.se

et finns stora skillnader i 
hur barnhälsovården 
fungerar i olika delar av 
landet. I en artikel i 
Läkartidningen uttrycks 
stark 

oro för att barnhälso
vårdsenheter själva 
avgör hur vården ska 
bedrivas och att 
ekonomin får styra 
alltför mycket.

Läkartidningen 
varnar för att ekono
miska styrmedel leder 
till att det långsiktiga 
hälsoarbetet på BVC 
försvagas.

Dokument 
saknas 
– Vi är bekymrade 
över att det i dag inte 
finns något officiellt 
dokument som reglerar Sveriges barn
hälsovård. I en tid där ekonomiska 
styrmedel fått ökad betydelse för varje 
enskild vårdgivare är vi oroliga för att det 
långsiktiga hälsofrämjande arbetet på 
BVC ännu mer ska få stå tillbaka till 
förmån för mer kortsiktiga sjukdomsori

enterade åtgärder, skriver Margaretha 
Magnusson, med dr, Anncharlotte 
Lindfors, fil mag, och Johanna Tell, fil 
mag, i artikeln i Läkartidningen.

– Vi är angelägna om att Social
styrelsens och 
barnhälsovårdsenhe
ternas pågående 
arbete leder till ett 
nytt väg lednings
dokument grundat på 
evidensbaserad 
kunskap och beprö
vad erfarenhet, 
skriver de.

Stora  
skillnader
En enkät visar att 
skillnaderna är stora 
mellan olika delar av 
landet, trots att 
svensk barnhälsovård 
har uppfattats som 

generell och likartad. Både utbud och 
metoder skiljer sig, enligt artikeln i 
Läkartidningen.

Detta är en tydlig förändring jämfört 
med år 2000 då en nationell kartlägg
ning visade att det endast fanns små 
variationer. +

Svensk barnhälsovård tycks ha gått 
mot ökade skillnader det senaste 
decenniet, enligt en artikel i Läkar-
tidningen.

Fritt fram för fyrbent assistans

Bilden av en rättvis svensk  
barnhälsovård kan vara en myt

D
Skillnaderna över landet ökar.
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www.furuboda.se

Vi gör det möjligt!

 Sök till läsåret 2012/2013 

Boka tid för ett studiebesök  

på tfn 044 781 46 50

Läs mer om våra kurser på 

Flera kommuner vägrar betala om-
kostnader för ledsagare till personer 
som har funktionsnedsättning.

– Det är oroande att man agerar på 
ett sätt som kan göra att människor 
med funktionsnedsättning inte kan 
leva ett liv som andra, säger Andreas 
Printz, chef vid Socialstyrelsens 
avdelning för regler och tillstånd, till 
Sveriges Radios Ekot.

Ekot berättar om Mikael som behöver led-
sagare för att ta sig till fotbollsmatcher, 
restauranger och liknande. En dag beslöt 
hans kommun att inte fortsätta betala led-
sagarens omkostnader, utan dessa måste 
Mikael betala ur egen ficka. Om han går 
på fotbollsmatch nu måste han alltså beta-
la två biljetter istället för en.

Bryter mot intentioner
Detta kritiseras av Socialstyrelsen. 
Andre as Printz säger till Ekot att kom-
munernas agerande bryter mot lagstift-

ningens intentioner. Syftet med LSS-la-
gen är att personer med funktionsned-
sättning ska kunna leva som andra.

De berörda kommunerna anser dock 
att att de gör helt rätt, eftersom Högsta 
förvaltningsdomstolen i feburari beslu-
tade att en kommun inte är skyldig att 
betala ledsagares utgifter för exempelvis 
biobiljetter.

Boden och Falkenberg
Ekot rapporterar att Boden, Falkenberg 
och Helsingborg är några av de kommu-
ner som slutat betala omkostnader. Enligt 
webbtidningen hd.se har Helsingborgs 
kommun senare ändrat sig och lovat er-
sätta ledsagares utgifter.

De nya besparingarna oroar många, 
både inom handikapporganisationer och 
bland politiker.

Barn- och äldreminister Maria Lars son 
säger att kommunerna ska se till att ledsa-
garservicen fungerar väl och att hon per-
sonligen ska ”följa utvecklingen noga”. +

Dyrare meDiciner

Svårare att få jobb 

Dyrare att 
vara sjuk 
Det blir svårare att få jobb och dyrare 
med läkarbesök och mediciner. Så ser 
den närmaste framtiden ut, att döma 
av regeringens budgetförslag för 2012.

Regeringen räknar med svag 
tillväxt de närmaste åren. Det väntas 
leda till att arbetslösheten ökar till 
hela 7,8 procent under nästa år, och 
stor risk för att personer med funk-
tionsnedsättningar drabbas hårt.

Samtidigt satsar regeringen drygt 
7 miljarder på att motverka jobbkri-
sen genom bättre arbetsförmedling 
och extra stöd till långtidsarbetslösa.

Det blir betydligt dyrare att vara 
sjuk genom den ändring av högkost-
nadsskyddet som regeringen vill 
införa från årsskiftet. Om förslaget 
godkänns innebär det att högkost-
nadsskyddet för besök inom den 
öppna vården höjs från 900 kronor 
till 1100 kronor. För läkemedel höjs 
gränsen från dagens 1800 till 2200 
kronor. +

Kommuner slutar betala 
ledsagares utgifter
”Mikael” får betala dubbla biljetter om han vill gå på fotbollsmatch.
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Nyheter

”Mikael” får betala dubbla biljetter om han vill gå på fotbollsmatch.

”Ikea anställer människor som brinner för uppgiften och delar våra värde- 
ringar. Olikheter är enbart positivt för oss. En mångfald av människor ger  
en mångfald av idéer. Det berikar hela företaget.
   Vi har som mål att genom våra medarbetare spegla samhället. Oavsett om 
det är på Ikea i Haparanda, Stockholm eller Shanghai. Det tänkandet går 
igenom hela företaget. Våra kunder ska känna igen sig hos oss. 
   Här i Sverige har vi flera personer som arbetstränar eller är anställda  
med olika stöd från Arbetsförmedlingen.
   Tack vare insikter från människor med funktionsnedsättning får vi in 
värdefulla perspektiv som bidrar till företagets utveckling. Ett exempel är  
att vi format dryckesstationerna i de nya restaurangerna så att man ska  
kunna komma närmare med rullstol.

Att anställa människor med funktionsnedsättning handlar å ena sidan om 
ansvar, å andra sidan om att det är bra för verksamheten.
   Alla kan bidra utifrån sin kunskap och erfarenhet. Och alla kan växa utifrån  
sina förutsättningar. Vi ser att när individen växer, växer också Ikea.”

SE KRAFTEN!

hitta rätt person. vi ger dig möjligheten.  
Ser du kraften hos personer med funktionsnedsättning? Vill du öppna dörren för fler?  
Visst är det så att alla inte kan göra allt hela tiden. Om någon har nedsatt arbetsförmåga för ett visst 
jobb kan Arbetsförmedlingen hjälpa till. Utifrån en dialog med dig som arbetsgivare och den  
person det gäller kan vi bevilja arbetshjälpmedel, stöd av en person och ekonomiska lättnader.

0771–416 416   arbetsformedlingen.se/sekraften

malin simonsson är döv och jobbar i köket på Ikea i Malmö. Eftersom det  
tar lite längre tid att lära sig vissa arbetsuppgifter är hon anställd med lönebidrag.  
I takt med att hon lär sig mer minskar lönebidraget.

g
u

llers g
ru

pp

VI SER TILL KOMPETENSEN 

HOS PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

– ETT INITIATIV FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

En del säger hörselskadad.  
Vi säger talang.

peter agnefjäll vd ikea sverige
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Den utlösande faktorn var en 
rapport om att flera försäkrings-
bolag nekar även barn med 
ADHD-diagnos att teckna 
fullvärdiga försäkringar.

Jan Ertsborn (FP) som är vice 
ordförande i Riksdagens 
civilutskott sa till 
Sveriges Radios Ekot 
att han ska ta upp 
frågan om en 
mindre utredning 
för att ta ställning 
till en eventuell 

lagändring.

Tar tag i frågan
Civilutskottets ordförande 
Veronica Palm (S) säger att 
regeringen kan ta tag i frågan 

direkt genom att följa upp 
den senaste förändringen i 
försäkringsavtalslagen.

– Lagstiftarens intentioner 
var att barn självklart ska ha 
rätt till skydd. Nu har vi sett 
att det inte riktigt blivit så och 
då måste regeringen följa upp 
lagen, säger Veronica Palm till 
Ekot.

Inget barn
Enligt Ekot hade Trygg Hansa 
inte beviljat ett enda barn 
med ADHD-diagnos fullvär-
dig försäkring under 2010. 
Konkurrenterna If och 
Länsförsäkringar har enligt 
dessa uppgifter nekat hälften 
av ansökningarna. +

 

Barn vägras fullvärdig försäkring

aTTack moT
försäkringsbolag

Både socialdemokratiska och borgerliga politiker kräver  
 åtgärder för att tvinga fram nya barnförsäkringar som även  
skyddar barn med funktionsnedsättningar.

Nu drabbas även barn med aDHD

”Ingen får 
avslag på nya  
försäkringen”
Vart tionde barn nekas vanlig barnför-
säkring på grund av försäkringsbola-
gens hårda riskbedömning. Ett barn  
av 20 får ingen barnförsäkring alls.

Efter åratal av hård kritik har Folksam nu 
beslutat ändra på sina regler. Nu ska alla 
barn kunna få en barnförsäkring, lovar 
Folksam.

– De föräldrar som tidigare fått avslag 
är välkomna att kontakta oss för att få 
den nya barnförsäkringen, säger Daniel 
Eriksson, ansvarig för barnförsäkringar 
på Folksam.

Folksam inför ny
Folksam tar helt enkelt bort den ”utökade 
riskbedömningen” och inför en ny barn-
försäkring med kvalificeringstid, parallellt 
med den ordinarie barnförsäkringen.

– Den generella riskbedömningen för-
kortas och förenklas och för de barn som 
har diagnoser som kan leda till framtida 
problem i form av ohälsa eller funktions-
hinder, skapas en försäkringslösning som 
ersätter allt det som inte noterats vid för-
säkringstillfället eller det som händer in-
om sex månader, en ”kvalificeringstid”, 
uppger Folksam.

Folksam utlovar förbättringar på flera 
områden. Ingen väntetid eller krångel för 
att få besked om riskbedömning. Friska 
och redan sjuka barn ska få samma rätt 
till ersättning.

En begränsning är att bara de sjukdo-
mar som inträffar efter ett halvårs kvalifi-
ceringstid ersätts fullt ut. +

En kvinna som har en cp-skada får 
50 000 kronor i skadestånd av 
Telenor för att en försäljare nekade 
henne köpa ny mobiltelefon.

Kvinnan ville förlänga sitt abonnemang 
och köpa ny telefon av en mobilförsälja-
re i ett köpcentrum i Eslöv. När allt var 
klart ångrade sig försäljaren, rev sönder 
avtalet och hävdade att telefonen var 
slut, uppger Diskrimi nerings om buds-
mannen, DO.

Sedan kvinnan gjort en anmälan om 
diskriminering har DO utrett fallet och 
kommit fram till att kvinnan nekades på 
grund av hennes funktionsnedsättning.

Inför hotet om stämning i domstol 
kom parterna överens om en förlik-
ning som innebär att kvinnan får 
50 000 kronor.

– Att en person har en funktions-
nedsättning ska inte avgöra om hon får 
köpa en telefon eller inte, säger DO:s 
jurist Per Holfve. +

Den vanligaste orsaken till att barn har fått avslag på försäkringar är att de har 
fötts för tidigt.

mobilföretag betalar 50 000 till nobbad kund

lagens intention 
är att barn 
självklart har rätt 
till skydd, nu har 
vi sett att det 
inte riktigt blivit 
så, säger 
Veronica Palm, 
ordförande i 
civilutskottet.

Därför nekas barn försäkring
Den vanligaste orsaken till avslag är 
för tidig födsel, men även bokstavs
diagnoser samt astma och allergi är 
vanliga orsaker.
47 % nekas på grund av tidig födsel
19 % medfödda besvär
12 % vikt
9 % bokstavsdiagnos
7 % astma och allergi
3 % sen talutveckling
3 % övrigt
källa: folksam

Folksams råd till föräldrar
n skaffa en bra gravidförsäkring
n köp barnförsäkring så fort det är 
möjligt
n byt inte bolag för din barn
försäkring

FK_1105_s10-17_nyheter_v03.indd   14 2011-09-28   14.02



# 5, 2011 FÖRÄLDRAKRAFT 15     

Nyheter

Simon har personlig assistans genom Brukarkooperativet JAG. För några veckor sedan reste han 
och åtta andra JAG-medlemmar till Frankrike för att vara med i Strasbourg Freedom Drive och 
påverka politikerna i EU-parlamentet att införa personlig assistans i hela Europa. 

JAGs intressepolitiska arbete är en av de saker som skiljer oss från andra assistans anordnare. 
Sedan starten 1992 har vi medlemmar konsekvent och envist arbetat gentemot myndigheter och 
beslutsfattare för att försvara assistansreformen och rätten till personlig assistans för personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar. Att JAGs assistanskooperativ dessutom drivs utan 
vinstsyfte gör ju det hela bara bättre, eller hur?

Fler bilder från Simon och de andra JAG-medlemmarnas resa hittar du på vår blogg: 
http://freedomdrive2011.blogspot.com/

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

Simon gör världen lite bättre
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Nästan var femte skola anpassar inte 
undervisningen till elevernas förut-
sättningar. Förväntningarna är ofta 
för låga. Många skolor nöjer sig med 
att vissa elever når godkänt. Det 
framgår av den årsrapport som 
Skolinspektionen nyligen 
lämnat till regeringen.

– Om skolorna misslyckas 
med att anpassa utbildning-
en kringskär man elevernas 
chanser att utvecklas så långt 
som möjligt, säger Ann-
Marie Begler, generaldirektör 
för Skolinspektionen.

Rapporten ”Olika elever –
samma undervisning” sam-
manfattar vad Skol inspek-
tionen har kommit fram till 
under det senaste årets 
gransk ningar. Cirka 1 500 sko-
lor granskas per år.

Förutom dålig anpassning och brister 
i stöd har skolor ofta alltför låg tilltro till 
elevers förmåga, påpekar inspektionen.

En kontroll under 2010 visade att fler 
än hälften av 40 granskade skolor hade 
för låga förväntningar på elevernas för-

måga. Det var också vanligt att skolorna 
nöjde sig med att vissa elever når god-
känt.

– Med en sådan inställning beskärs vis-
sa elevers möjligheter. Det är ett allvarligt 
problem, skriver Skolinspek tionen.

Bland de vanligaste proble-
men finns bristande särskilt 
stöd och åtgärdsprogram. 
Inspektionens tillsyn under 
2010 visade att nästan varan-
nan grundskola inte upprät-
tade åtgärdsprogram av ”till-
räcklig kvalitet” för elever i 
behov av särskilt stöd. Många 
elever får inte heller special-
pedagogiskt stöd.

Många problem
I rapporten radar Skolin-
spektionen upp många pro-
blem när det gäller särskilt 

stöd, inte bara i grundskolan utan även 
förskola, särskola, gymnasieskola och 
specialskola. Inspektionen konstaterar 
också att antalet anmälningar om brister i 
särskilt stöd har ökat kraftigt de senaste 
åren. Beslut som leder till kritik har också 
ökat kraftigt. +

Personer med funktionsned-
sättning utsätts ofta för 
diskriminering inom vården, 
att döma av de anmälningar 
som kommer till Diskrimi-
nerings ombudsmannen.

Totalt har DO fått 269 
anmälningar om diskrimine-
ring inom vården sedan den 
nya diskrimineringslagen 
började gälla 2009.

Den vanligaste bakgrun-
den till anmälningarna (111 

fall av 269) är att patienten 
har en funktionsnedsättning 
som misstänks orsaka 
diskrimineringen.

– Tillgång till sjukvård på 
lika villkor är en grundläg-
gande mänsklig rättighet, 
inskriven i hälso- och 
sjukvårdslagen. Men forsk-
ning och rapporter, bland 
annat från Socialstyrelsen, 
Sveriges kommuner och 
landsting och Folkhälso-

institutet, visar att vården har 
stora brister när det gäller att 
bemöta och behandla 
vårdtagare på lika villkor. Det 
bekräftas av företrädare för 
stora intresse- och patient-
grupper som DO träffat samt 
de anmälningar som myndig-
heten utrett, skriver Håkan 
Sandesjö, tf diskriminerings-
ombudsman i en artikel i 
Göteborgsposten.

DO beskriver ett fall då 

patienten led av både elöver-
känslighet och fibromyalgi.

– Hon sökte vård för 
allvarliga stickningar i armen. 
Läkaren slog fast att hon var 
supraneurotisk och att alla 
hennes problem var psykiska. 
Hon lämnade vårdcentralen 
utan att ha blivit undersökt, 
skriver DO.

Under våren 2012 kom-
mer en ny rapport från DO 
om rätten till sjukvård. +

Hit men inte längre. 
På många skolor får 
vissa elever aldrig 
hjälp att komma 
längre än till god-
känt, eftersom 
skolan har för låg 
tilltro till deras 

Förskoleminister Nyamko Sabuni.

Satsning på stöd 
i förskolan
Nu ska barn i behov av särskilt stöd 
få mer hjälp i förskolan. Regeringen 
satsar 120 miljoner kronor de när-
maste tre åren.

– Förskolelärare och andra i för-
skolan blir bättre och bättre på att 
upptäcka de barn som behöver sär-
skilt stöd, men då måste de också ha 
kunskap i hur man ger detta särskil-
da stöd och det är det som fortbild-
ningen handlar om, säger förskole-
minister Nyamko Sabuni till Sveri-
ges Radios Ekot.

De 120 miljonerna ska användas 
för kompetensutveckling, så att för-
skolechefer och lärare blir bättre på 
att följa upp verksamheten och att 
se och stötta barn som behöver ex-
tra stöd.

– Hjälpen måste in tidigt, säger 
Nyamko Sabuni. +

Det råder akut brist på skolpsykologer i 
grundskolan.

– Vi kan inte tillgodose behovet, säger 
Susanne Törnvall, chef för elevhälsan i 
Jönköping till Sveriges Radios Ekot.

Sedan den nya skollagen började gälla 
den 1 juli måste alla grundskoleelever ha 
tillgång till en skolpsykolog, som ett led i 
satsningen på elevhälsa.

Psykologförbundet bedömer att det 

behövs ytterligare ett tusental skolpsyko-
loger för att alla elever ska ha acceptabel 
tillgång till psykologer.

Psykologförbundet gör en inventering 
av tillgången på psykologer. Enligt denna 
inventering finns idag en skolpsykolog 
per 1500 grundskoleelever.

– Många kommuner saknar helt psy-
kologer, säger Lars Ahlin, ordförande för 
Psykologförbundet. +

Akut brist på skolpsykologer

Rapport

Elever får inte chans  
att utvecklas fullt ut

”Vården diskriminerar personer med funktionsnedsättningar”
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et har blåst upp till ny 
storm om nya skollagens 
bestämmelser om särskilt 
stöd till elever som har 
funktionsnedsättningar.

Flera handikapporga
nisationer hävdar att nya lagen i prakti
ken försämrar rätten till stöd, trots reger
ingens löften om motsatsen.

Lagen har inga tydliga krav på stöd för 
elever som uppnått nivån godkänt, vilket 
innebär att stödet kan dras in för dessa 
elever.

Dyslexiförbundet slog larm om denna 
”fallucka” för eleverna för mer än ett år 
sedan. I juni 2010 fick man lugnande be
sked från statssekreterare Bertil Östberg 
på utbildningsdepartementet.

Tydligare skrivning
Enligt Dyslexiförbundets kanslichef Sven 
Eklöf utlovade statssekretaren en tydliga
re skrivning i grundskoleförordningen.

Även i en intervju med Föräldrakraft 
sa Bertil Östberg att grundskoleförord
ningen skulle förtydliga reglerna, även 
om han reserverade sig för att han inte 
visste hur reglerna skulle utformas.

– Men vi ska försöka göra det så tyd
ligt som möjligt, sa Östberg till Föräldra
kraft.

Enligt Dagens Nyheter i september 
har regeringen nu kommit fram till att 
några förtydliganden inte behövs. Till 
DN säger Bertil Östberg att han aldrig ut
lovat skärpningar. Han säger också att 
man kommit fram till att elever med 
funktionsnedsättningar har tillräckligt 
lagstöd som det är idag. 

Inom Dysle xiförbundet är besvikelsen 
stor: 

– Jag börjar känna mig lurad och förd 
bakom ljuset, säger Sven Eklöf till Dagens  
Nyheter.

Men kampen lär inte vara över. De två  
stora lärarförbunden stödjer handikapp
organisationernas krav på en lagskärp
ning. Metta Fjelkner, Lärarnas riksför
bund, säger att hon ”instämmer helt i 
kraven på att skollagen måste skärpas”. 
Hon efterlyser även bättre utbildning av 
lärarna när det gäller funktionsnedsätt
ningar.

EvaLis Sirén, Lärarförbundet, säger 
också att lagen inte räcker till. Det inne
bär att lärare som vill sätta in extra åtgär
der kan få nej av ekonomiska skäl. +

Ord står mot ord. 
Statssekreterare Bertil 
Östberg (till vänster) 
hävdar att han aldrig 

utlovat någon skärpning av 
grundskoleförordningen. 

”Jag börjar känna mig 
lurad”, säger Sven Eklöf, 

Dyslexiförbundet.

Stor besvikelse över nya skollagen
Stöd kan stoppas när nivån godkänt uppnåtts.

D

Törngårdens autismcenter är en ekonomisk förening. Företaget 
har tre boenden och två dagliga verksamheter. Vi har även en 
utbildningsenhet som erbjuder både extern och intern utbildning 
samt handledning.

Nu har vi en ledig plats på vårt barnboende på Hjälmvägen i 
Järfälla. Barnboendet har fyra platser och är beläget  i ett 
villaområde med närhet till fina friluftsområden. Medarbetarna 
har hög kompetens och lång erfarenhet inom autismspektrum. 

Läs mer på vår hemsida www.torngarden.se eller ring enhets-
chef Annica Hamrén, 0736424744.

Ledig plats på Törngårdens autismcenter

torngården 8-del fk1105.indd   4 2011-09-27   14.10

Vi utmanar inom
personlig assistans!

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

Solweig Gejler & Jeff Carling
grundarna av Smart Assistans

www.smartassistans.se

Smart-annons87x132.v5.indd   1 11-08-22   18.14.30

Fler skol-
nyheter 
på www.
foraldrakraft.se

”Många 
elever 
med 
stödbehov 
byter 
program”
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”Jag var 10 år när Jag fick diagnosen Aspergers 

syndrom. Då hade jag kämpat i lågstadiet några år. Det 

var svårt att vara i stor klass. Jag hade problem att kon-

centrera mig och svårt att hänga med. Efter diagnosen 

fick jag mer stöd och kunde så småningom gå i särskola 

på högstadiet. När det var dags för gymnasium valde jag 

verkstadsinriktning på Filbornaskolan i Helsingborg. Jag 

trivdes bra och att jobba med händerna passade mig.

Jag har alltid lyssnat mycket på musik. När jag 

var 16 började jag öva på mammas gitarr där hemma. 

Mamma uppmuntrade mig och visade mig olika ackord. 

Det var en härlig känsla när jag kunde spela en hel låt! 

Efter att ha övat själv ett år gick jag på kurs och lärde mig 

spela elgitarr.

När tiden på gymnasiet närmade sig slutet tipsade min 

yrkesvägledare om olika folkhögskolor. Jag ville helst fort-

från furuboda till ett  självständigt liv

”Jag fick träna på att spela med andra
och att stå på scen och möta publik”

  

www.furuboda.se

Att bo på internat och gå på fokhögskolekurs på Furuboda var ett viktigt steg, berättar Henrik Juelsson.                               Foto: Daniél Tejera

fakta om furuboda:

•	 Ideell  förening med ca 3500 medlemmar.

•	 Grundat 1960.

•	 Folkhögskola med långa och korta kurser.

•	 KompetensCenter driver projekt med funktionshinder-
frågor i centrum.

•	 Arbetsmarknad rustar unga för utbildning och jobb.

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

•	 Mer information på www.furuboda.se

sätta med musiken och valde att besöka Furuboda och 

kursen Musikverkstan. Efter en prova-på-vecka sökte jag 

och blev antagen! 

Att bo på internat och gå på fokhögskolekurs var ett 

viktigt steg för mig. Jag fick inte bara öva på gitarr och 

bas. Mitt självförtroende och min säkerhet utvecklades. 

Jag fick träna på att spela med andra och att stå på 

scen och möta publik.  

EftEr 3 år på furuboda har jag nu skaffat egen lä-

genhet och har min arbetsplats i Höganäs kommun. Jag 

åker runt och spelar för äldre på ålderdomshem och 

barn i förskolan. Kommun-trubadur skulle man kunna 

säga! Nu får jag arbeta med det jag tycker bäst om, att 

spela för andra!”                                       henrik  Juelsson

furuboda uppslag fk 1105.indd   2 2011-09-20   14.26

HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONSHELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS
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Känslomatta  
med tecken

Är du sur, glad, rädd eller modig? Att 
prata om känslor är viktigt men svårt. 
Och ännu svårare om man har behov 
av tecken som alternativ kommuni-
kation. Nu har Språkbussen tagit 
fram en ”känslomatta” med tecken.

Med känslomattan kan barn visa 
hur de känner sig med hjälp av tolv 
tydliga illustrationer. Bilderna visar 
hela kroppen och varje känsla 
illustreras av en orsak till att man 
känner sig på ett visst sätt. Man kan 
också fysiskt visa hur man känner 
sig genom att ställa sig på mattan.

Leverantör av känslomattan är 
Språkbussen, som har mer informa-
tion på www.sprakbussen.se

Får fart på  
hela särskolan
Actileg är ett hjälpmedel för att 
kunna röra på benen även om man 
sitter i rullstol eller är stillasittande. 
Sedan den uppmärksammats med en 
tidigare artikel på Föräldrakrafts 
webb har Actileg nu kommit till 
användning även på skolor.

En specialpedagog på gymnasies
ärskolan Högbrunn i Nyköping blev 
intresserad, eftersom några av 
eleverna är rullstolsburna.

Får in cykelträning
Nu används Actileg för att få in 
cykelträning som en rutin på skolan.

– Det har varit en positiv upple
velse men tyvärr roas de som redan 
har en bra rörlighet mest, berättar 
Lisbeth Sjöholm på skolan.

Totalt går 33 elever på gymnasie
särskolan och Actileg används både 
inom verksamhetsträningen, där 
eleverna har störst funktionsnedsätt
ning, och inom andra verksamheter.

Det nya med Actileg är att en 
kompis, anhörig eller annan med
hjälpare kan hjälpa till att trampa på 
pedalerna.

Mer information om hjälpmedlet 
finns på www.actileg.com

Förenklar texten så  
att den blir läsbar
Svårt att läsa? Förenkla texten! 

Enkelhet är idén bakom Precodia, 
en ny webbsida som automatiskt kan 
förenkla svensk text så att den blir 
enklare att läsa.

Precodia delar upp texten på ett 
sådant sätt att ordens struktur förtydli
gas. Och då ska texten bli enklare att lä
sa, lovar leverantören.

Olika personer kan ha olika typer av 
dyslexi och andra läs och skrivsvårig
heter. Därför kan programmet anpassas 
så att det passar det egna sättet att läsa.

– Genom att regelbundet läsa 
uppdelade texter med Precodia tränas 
de funktioner som på sikt medför att 
man kan läsa orden utan att behöva 
dela upp de, berättar Ingela Lewald 
som fick idén till den nya produkten.

På Precodias webbsajt www.preco-
dia.se kan man själv testa hur det 
webbaserade programmet fungerar.

Känslomatta med tecken                                                                   

Nytt pedagogiskt material för att prata om känslor 
  

               

 

Känslomattan är framtagen för att kunna prata om känslor i en barngrupp där 
det finns barn i behov av tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation. Känslomattan passar lika bra att använda till alla barngrupper. 
 

 Innehåller 12 illustrationer för olika känslor. Sur, glad, rädd, modig, 
nöjd, arg, lugn, ”myror i brallan”, trött, pigg, ledsen och lycklig. 

 Barnet på illustrationen tecknar själv ordet för den känsla som 
han/hon uttrycker. 

 Varje illustration visar känslans uttryck i hela kroppen. 

 Under varje illustration står ordet för känslan. 
Ordet är skrivet med gemener/små bokstäver för att barn som ännu 
inte kan läsa ska ha chans att känna igen ordbilden.  

 Varje känsla illustreras av en orsak till varför han/hon känner sig på 
ett visst sätt. 

 Stora bilder 

 160 x 120 cm plastad väv, slitstark och lätt att torka av. 

 Lärarhandledning ingår. 

 Barnen får prata om känslor genom att fysiskt ställa sig på mattan. 
De visar med hela kroppen vilken känsla de vill prata om.  

 

Språkbussen  www.sprakbussen.se   
Annika Melin  0722 – 34 31 34  annika@sprakbussen.se 

Känslosamt.  Alla kan prata  
känslor med känslomattan.

”Precodia 
 delar upp 
orden så att 
strukturen 
förtydligas.”

”Actileg har  
nu kommit till 
användning 
även på  
skolor.”

Rullstol eller rollator 
spelar ingen roll
Rullstol eller rollator? Med nya Rollz 
Motion spelar det inte så stor roll. 
Leverantören Hjälpmedelsteknik Syd 
utlovar att man med ett enkelt 
handgrepp kan förvandla rollatorn till 
en rullstol, och sen tillbaka. 
Dessutom finns det i flera olika 
färger som orange, isblå och sand. 
Mer information på www.rollz.se

Rörlighet. Sebastian Åkerman 
och Petra Björlin tränar.
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Talar om när 
du ska vakna
StigUpp är namnet på 
den nya väckarklockan 
som talar om och visar 
när du ska vakna. Iris har 
lanserat väckarklockan 
för personer som på grund av 
synskada eller kognitiv nedsättning 
kan behöva höra när det är dags att 
stiga upp. Iris har en serie svenskta-
lande klockor 
där det även 
ingår flera 
armbandsur. 
Mer information 
på www.iris.se

Svenska Hoppolek 
 internationell succé

Ylva Dalén 
väcker allt större 
internationell 
uppmärksamhet 
för sin uppfin-
ning Hoppolek. 
Nyligen vann 
hon guld i ett 
innovatörs-VM 
i Taiwan. Och 
denna vecka är 
hon på Island, 

för att delta i en europeisk uppfinnartäv-
ling anordnad av EUWIIN.

– Det är oerhört roligt att Hoppolek 
har belönats med ett VM-guld från 
Internationella Uppfinnarföreningen, 
säger Ylva Dalén.

– Det är ett bevis på att många tror på 
vår produkt och förhoppningsvis kan det 
hjälpa oss i vår strävan att stärka skeletten 
hos barn med grava funktionshinder och 
samtidigt ge dem en roligare vardag.

Ylva Dalén är dock van vid fina 
utmärkelser. År 2010 utsågs hon till 
Årets kvinnliga uppfinnare av Svenska 
Uppfinnareföreningen.

Hoppolek
Uppfinningen består av en platta som 
kan vibrera på olika sätt. På plattan kan 
barnet stå, hoppa, och snurra. Dessa 
stötande rörelser mot tyngdkraften ger 
stimulans åt benbyggandet i skelettet.

Med hjälp av färgglada knappar kan 
barnet bestämma hur plattan ska röra 
sig och på så sätt själv styra över roliga 
rörelser. Lekställningen kan också 
kopplas till musik och en bildskärm.

Mer information finns på 
www.hoppolek.se

Timglas som talar
Carina är det första talande timglaset 
och har tagits fram för att underlätta 
vardagen för personer som har svårt 
att disponera tid. 

Carina hanterar tidslängder på 20, 
40 eller 60 minuter. Mer information 
på www.iris.se

Hitta rätt med 
Hjälpmedelsboken

Det finns många värdefulla hjälpme-
del för personer som har psykiska 
funktionsned-
sättningar. För 
att hitta rätt kan 
man börja med 
att läsa den nya 
boken från 
Gunilla Gerland 
som heter 
”Hjälp medels-
boken – psykis-
ka funktions-
nedsättningar”.

Boken fungerar både som upp-
slagsbok och som kunskapskälla för 
den som söker praktiska tips och 
råd. Störst nytta av boken har unga 
och vuxna med ADHD, Asperger 
syndrom, OCD och psykossjukdo-
mar. Mer information om boken finns 
på www.pavus.seGungan 

för alla 
barn
Drömmen blev verklighet 
efter 13 långa år.

Den australienske uppfinnaren blev 
bedrövad när han såg att barn som 
använder rullstol inte fick vara med 
och gunga på lekplatserna.

Han beslöt sig då för att konstru-
era en ny gunga som är lämpad 
även för barn med rullstol. 

Lång väg
Det tog 13 år att förverkliga dröm-
men och ytterligare några år innan 
den nya produkten Liberty Swing 
nådde den svenska marknaden.

Nu är den i alla fall här, den 
australienska gungan som är något 
av en revolution på lekplatsen.

Svensk förmedlare av gungan är 
Osanna Scanlan och mer informa-
tion om gungan finns på www.
libertyswing.com.au

”Den austra-
lienska gun-
gan är något 
av en revolu-
tion på lek-
platsen.”
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Intervjun

ästan hela livet hade Lou 
Rehnlund lidit av social fobi. 
Hon hade försökt hjälpa sig 
själv på otaliga sätt, när hon 
äntligen fick professionell 
behandling. Plötsligt, en dag, 
upptäckte hon att ”det är in-
te jobbigt”. 

– Jag vågade utmana räds-
lan och var inte rädd längre, berättar Lou Rehnlund.

Lou beskriver sin egen förändring som ett mirakel, 
samtidigt som den i högsta grad är verklighet.

– Jag trodde att jag aldrig skulle bli fri, säger Lou.
 

Utåtriktat liv
Idag lever hon ett mycket utåtriktat liv, driver en upp-
märksammad modellbyrå, och är i högsta grad en 
 offentlig person. Utan att känna den ångest och panik 
hon tidigare upplevde.

Men är du verkligen inte rädd längre?
– Jo, jag är fortfarande rädd, men nu är 

det inte rädslan som styr mitt liv. Förut var 
jag och rädslan ett, nu kan jag se den och 
förhålla mig till den. 

Vad är jobbigast för dig idag?
– Min största utmaning är att vara 

människa, det är jobbigt, säger Lou med 
ett stort skratt.

– Jag jobbar på att bli så bra människa som jag kan, 
att lära mig att handla rätt. Det svåra är att man inte 
alltid vet. När jag hamnar i svåra situationer känner 
jag ändå en grundläggande tillit till livet och tänker 
att utmaningar är till för att jag ska växa.

Kunde inte gå ut
Alla har väl en släng av social fobi, brukar det heta, 
men för Lou var det så svårt att möta och prata med 
andra människor att hon inte ens kunde gå ut ur bo-
staden, när det var som värst. 

Att handla i en affär var en skräckupplevelse. Hon 
kunde bara tänka att alla skulle tycka att hon var kon-
stig och udda. 

– Det uppstår en negativ spiral med överkänslig-
het och en känsla av värdelöshet som gör att man inte 
söker arbete, eller inte byter jobb, för att man inte 
klarar av att gå på någon intervju.

N
Jag vågade utmana rädslan och är inte rädd längre,  
även om social fobi alltid blir en del av min person.  
Föräldrakraft träffar Lou Rehnlund, som beskriver  
den förändring hon genomgått som ett mirakel.

Namn: Lou Rehnlund.
Arbete: Verksamhets
ansvarig, Funki models 
modellagentur.
Ålder: 47 år.
Bor: Nacka.
Familj: Sambo med Per, 

mamma till Milton 14 och 
Melvin 12. I familjen ingår 
även katten Marwin.
Fritid/intressen: Att 
förstå livet – ju mer jag 
förstår desto mer inser jag 
hur lite jag förstår.

Favorit författare: 
Eckart Tolle.
Favoritresmål:  
Astralplanet.
Det bästa med 
hösten: Att få sitta inne 
och gosa med tända ljus.

Acceptera
aldrig
fördomar  

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

Uppskattar att gosa med tända ljus
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Länge förstod Lou inte att hon hade social fobi. 
Hon kände inte ens till diagnosen. 

– Det började i 20-årsåldern, säger Lou, men tilläg-
ger efter viss tvekan att det egentligen kom tidigare. 

– På högstadiet vågade jag inte räcka upp handen 
och blev röd i ansiktet. Jag var blyg som barn.

För ett par år sedan såg hon en annons i en tidning 
med rubriken ”Lider du av social fobi?”. 

– När jag läste om diagnoskriterierna tänkte jag 
”herregud, det är ju jag som beskrivs”. 

Hon ansökte om att gå med i studien på Karolinska 
och efter en intervju fick hon veta att hon var ”ett sol-
klart fall”. 

– Det var en enorm lättnad att få ett namn på det 
jag hade och se alla konstigheter beskrivna. Det hand-
lade om saker jag tyckte var jättelöjliga, till exempel 
att jag tyckte det var hemskt att ha någon bredvid mig 
när jag körde bil. 

– Alla dessa konstigheter, som jag trott jag varit en-
sam om, hade Karolinska lyckats ringa in till ett feno-
men. Jag var inte ensam längre, utan det fanns en 
massa andra som hade samma sak. 

Studien gick ut på att deltagarna skulle behandlas 
med KBT, kognitiv beteendeterapi, antingen på sjuk-
hus eller via internet. Lou hamnade i gruppen som 

skulle ha behandling på internet, och hon gladde sig 
åt att slippa åka till sjukhuset flera gånger i veckan. 

Men det blev ändå mycket jobbigare än hon hade 
räknat med. De tolv kursdelarna måste klaras av i 
ordning. Faktatexter skulle pluggas in, uppdrag utfö-
ras, den egna rädslan skattas och jämföras över tid 
och deltagarna skulle utmana sin rädsla genom att 
utsätta sig för svåra situationer. 

–  Innan man fick gå vidare till nästa steg måste 
man skriva ett prov som gicks igenom av en behand-
lare. Det var avgörande att det fanns en person som 
såg vad jag gjorde. Annars hade det blivit som när jag 
köpt böcker om personlig utveckling, jag skulle ha 
läst och förstått, men kanske inget mer. 

Attackerad
Kursen attackerade Lou från många håll – intellektu-
ellt, vetenskapligt och känslomässigt. 

– Det kändes som hjärntvätt, minns Lou. 
Olika beteenden, som man gör för att dölja sin so-

ciala rädsla, beskrevs obönhörligt. 
– Jag kände att jag inte kunde smita, de hade ringat 

in mig. Mina beteenden blev uppenbara. Till exempel 
att jag alltid började rota i handväskan för att avleda 
uppmärksamheten, när jag blev nervös på tunnelba-
nan. Även när jag satt i möte och kände mig skakig 
skulle jag alltid leta efter något. 

– Inget av dessa ”säkerhetsbeteenden” hade funge-
rat, jag blev aldrig mindre osäker av dem. Men jag ha-
de hållit detta inom mig själv och försökt jobba med 
mig själv på en miljon sätt.

Behandlingen ledde till att Lou utvecklades i 
trappsteg. Plötsligt en dag upptäckte hon att ”det här 
är inte jobbigt längre”. 

– Jag kunde utsätta mig för en situation och märka 
att jag inte var rädd längre. 

Hur kunde det komma sig? 
– Jag hade vågat utmana rädslan. Förut hade jag 

varit så rädd för att bli rädd. 
– Jag hade också panikångest. Kroppens alarmsys-

tem slog på, som om någon hotade att slå ihjäl mig. 
Jag kunde börja skaka helt okontrollerat. Det kunde 

5 tips från Lou
Lou Rehnlunds tips till personer som har social fobi:
1. Acceptera aldrig några domar.
2. Ge aldrig upp. Jag är ett levande exempel på att man kan 
förändras även efter 40 års ålder.
3. Mirakel händer, allt kan förändras. Acceptera inte att man är  
på ett visst sätt. Forskning visar att hjärnan har alla möjligheter 
att utvecklas, bara man får rätt stöd och hjälp.
4. Man är inte ensam, man kan vara säker på att det finns andra 
som har samma sak och att man kan stödja varandra. 
5. Alla negativa sidor har en positiv framsida. Om man har social 
fobi och kanske även extra känslighet, då är man också extra 
lyhörd, vilket kan vara en fördel i livet.
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kännas som att få en hjärtattack och jag 
trodde jag skulle dö. Men det pågår bara 
några sekunder, kroppen orkar inte 
längre, berättar Lou. 

Rädslan för att få en panikattack var 
det värsta, minns hon.

– Man sitter på bussen och tänker att 
”nu får jag en ångestattack”. Men jag 
lärde mig att tänka att några sekunder 
klarar jag. Det viktigaste av allt är att va-
ra närvarande och stanna kvar. I stället 
för att fly tänker jag att det är okej att 
vara rädd, för det är det som händer just 
nu. På något sätt gör det att paniken 
tappar sitt grepp.

Under lång tid före KBT-behandlin-
gen på Karolinska hade Lou jobbat in-
tensivt på egen hand med personlig ut-
veckling. Hon hade exempelvis deltagit i psykoterapi, 
alternativa terapiformer, healing och akupunktur. 

– Idag är jag tacksam för de här åren. Jag blir inte fri, 
utan detta blir alltid en del av min person. Jag är väl-
digt känslig. Jag ser fördelar på ett andligt plan. Om jag 
inte hade haft social fobi och min känslighet hade jag 
inte sökt och funnit. Jag har läst massor av litteratur 
som fått mig att inse att det finns en mening. Utan det-
ta hade jag ”gått på” och inte lärt mig att värdera saker 
som ödmjukhet och att hjälpa andra människor. Nu, 
när jag jobbar med andra som har funktionsnedsätt-
ningar, kan jag bidra med det som har hjälpt mig.

En lyckad patient
Hon blev en så ”lyckad” patient hos Karolinska att 
hon blev efterfrågad som ett gott exempel på hur so-
cial fobi kan behandlas.

– Först ville jag inte vara symbol som patient, men 
när SVT ville göra en dokumentär med bland annat 
Ted Gärdestads bror och en tjej som hade klinisk de-
pression, kände jag att det var ett bra sammanhang. 
Vi skulle prata ut ordentligt och det skulle synas tyd-
ligt att jag kunde sitta där i TV och vara darrig men 
att det ändå var okej. 

Programmet ingick i UR:s programserie 
”Tema Psyket” och kan fortfarande ses på 
webben för Utbildningsradion. Under den 
här tiden medverkade Lou även i TV4 
Nyhetsmorgon för att berätta om behand-
lingen på Karolinska.

Självkänslan är central för den som har 
social fobi, men även i samband med andra 
funktionsnedsättningar. 

– Jag tror att det är självkänslan mer än 
funktionsnedsättningen som skapar hindren. 
Man utgår ifrån att jag är mindre värd, så det 
är ingen idé att försöka ta sig fram inom ar-
betslivet och samhället i övrigt, säger Lou. 

Lou upplevde tidigare att hon alltid skulle 
vara en sämre människa än andra. Det ledde 
bland annat till att hon inte vågade dejta. 

– Att dejta var aldrig något som kunde 
handla om mig. Tanken att sitta framför en man var 
omöjlig. Om någon kom fram och sökte kontakt var 
jag tvungen att gå därifrån. Det grundade sig i käns-
lan att ”när han får se hur jag är kommer han aldrig 
att vilja ha mig ändå”, förklarar Lou. 

– Jag har mött så många fantastiska människor som 
inte kommer ut, för att de har fostrats in i en föreställ-
ning om att de aldrig kan leva som andra. I skolan 
tycker många lärare synd om barnen, istället för att ha 
inställningen att det inte är någon skillnad, ”rullstolen 
är bara dina ben, gå hem och läs dina läxor”.

Lou lägger nu all energi på att skapa självkänsla 
hos både unga och vuxna som har funktionsnedsätt-
ningar. Hon har förverkligat drömmen om att skapa 
en modellagentur, först Funkisbyrån i föreningen 
JAG:s regi och nu Funkimodels, som är en fristående 
verksamhet inom företaget Frösunda. 

Turnerar med modeller
Under hösten pågår ett intensivt turnerande med 
Funki models. När vi träffas i september har Lou 
Rehnlund fått ett hundratal anmälningar från unga 
och gamla som vill vara modeller och gå catwalk med 
modekläder i några av landets största köpcentra. 

Intervjun

Bilderna, från 
vänster: 
n Inspelning av 
Funki models 
egen låt ”Vi är 
Funki models”.  
n Sminkning av 
modeller och 
förberedelse inför 
catwalk i Alme
dalen, Visby. 
n Catwalk på 
Sundspärlan i 
Helsingborg.

”Alla dessa 
konstig
heter, 
som jag 
trott jag 
varit ensam 
om, hade 
Karo linska 
ringat  
in till ett  
fenomen.”
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– Det känns lite jobbigt att behöva sålla bland alla 
som anmält sig. Alla får visa upp sig på scenen, men 
jag måste välja ut vilka som ska visa kläder från butik. 
I Stockholm har jag 50-60 anmälda men bara 15 plat-
ser. Men jag tror att alla förstår att jag väljer utifrån 
mångfald, så att det blir en blandning av åldrar och 
bakgrund, säger Lou.

Att delta i modellverksamheten är inte bara en 
spännande upplevelse, utan innebär en snabbkurs i 
självkänsla.

– När jag coachar modellerna börjar jag med att 
berätta om mig själv och vad jag har gått igenom. Jag 
pratar om att ifrågasätta och identifiera rädslor, att 
fundera över vad som är det värsta som kan hända. 

Likna förebild
På den lilla kursen får man träna på att efterlikna sin 
egen förebild. 

– Om jag vill vara som Madonna, då ska jag försö-
ka föreställa mig att jag är henne på catwalken. Det är 
kanske inte så enkelt, men det finns många verktyg 

man kan använda sig av. Framförallt ska man ifråga-
sätta sina egna tankemönster. Vem har bestämt att jag 
ska vara osäker? Vill jag ändra på det? Det finns ju 
förklaringar, på något sätt får vi en belöning av att va-
ra som vi är. Det kanske kan vara att jag har valt en 
offerroll för att man vill att någon ska ta hand om 
mig. Vi har bara en dag med coachning, men då får 
man med sig tankar om hur man kan öppna upp sig 
för att tänka i nya banor. Många känner igen sig i våra 
övningar – vi är så lika varandra, säger Lou.

Catwalk funkar
Catwalk har, enligt Lou, visat sig vara en framgångs-
rik väg att jobba för att förbättra självkänslan.

– Många har kommit och berättat att deras själv-
känsla har blivit mycket bättre efter att ha gått cat-
walk. En 17-årig kille sa att han nu vågade räcka upp 
handen på lektionerna. 

– Jag blev förvånad, eftersom jag inte hade tänkt 
att det skulle påverka självkänslan så mycket. Det vik-
tigaste hade varit att alla som ville skulle få synas. 

3 fallgropar
Vilka fallgropar finns när man söker 
hjälp?
1. Att man försöker vara någon som man 
inte är.
2. Att man går för fort fram och drabbas 
av bakslag. Det tar tid, men man har hela 
livet för sig. Varje litet steg leder framåt 
och gör livet lite lättare.
3. Jag har sett folk sitta i psykoterapi år 
efter år utan att det har lett någonstans, 
utan bara har fastnat i offerrollen. I mot -
sats till KBT, kognitiv beteendeterapi, som 
visat att det har effekt. Man måste vidare, 
måste själv göra något åt saken, inom 
KBT är man själv delaktig. 

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.
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– Då förstod jag att många hade varit jätterädda 
för att vara modeller och att det hade varit en stor ut-
maning för dem att gå catwalk. 

Lou drog slutsatsen att fler måste få chansen att 
stärka sin självkänsla på det här sättet. Idén föddes 
om att alla elever i landets särskolor ska få prova på. 
De senaste månaderna har Lou arbetat fram ett pro-
gram som hon vill erbjuda alla särskolor.

– Vi riktar oss till alla särskoleelever men först vill 
vi göra ett pilotprojekt med ett mindre antal elever, 
för att se att det verkligen fungerar. 

Tanken är att anordna catwalks, ungefär som 
Funkimodels gör idag i Sveriges köpcentra, men först 
olika övningar för att handskas med rädslor. 

– Vad kan jag göra när jag blir rädd? Enda sättet att 
förändra är att acceptera att rädslan finns där. Man 
kan säga till folk att ”jag är lite nervös, bara så ni vet”. 

Öppnar för fler
Målet med skolprojektet är att öppna vägen för fler 
att ta steget ut i samhälle och arbetsliv. 

– Idag tycker jag att det är mycket ”rullstolscur-
ling” och för lite fokus på att lyfta personen som sit-
ter i rullstolen. Bara för att man har en funktionsned-
sättning finns ingen anledning att ifrågasätta att man 
kan jobba. Se på David Lega och Mikael Andersson, 
ingen ifrågasätter dem.

Lou säger att hon vill utarbeta en metod som verk-
ligen fungerar. 

– Det räcker inte med att läsa böcker för att stärka 
självkänslan. Livet är inte en ”quick fix”. Meningen 
med livet är att arbeta med sina svårigheter, de finns 
för att jag ska utvecklas som människa. Det är en livs-
lång process men behöver inte vara så svårt.

– Vi har valt att rikta in oss på unga med funk-
tionsnedsättningar, en förbisedd grupp som är un-
derrepresentad i arbetslivet, en generation som döms 
ut redan som barn. 

Var livrädd
För inte så länge sedan var Lou själv livrädd för att 
träda fram. Idag lever hon efter devisen att aldrig för-
minska sig själv. 

– Jag har äntligen förstått att jag inte hjälper någon 
genom att själv vara liten. Om jag ska stötta mina 
modeller kan jag inte själv sitta och trycka. Genom 
att själv ta plats hjälper jag dem.

Din känslighet, hur upplever du den idag?
– Jag är väldigt känslig för andra människors käns-

lor. Samtidigt är jag så offentlig i de projekt jag jobbar 
med, så jag måste leva med att andra tycker saker om 
mig, jag har ju själv åsikter om kändisar jag ser. 

– Man väljer sina utmaningar. Jag ville starta en 
modellagentur, så det är precis som det ska vara. Det 
har hjälpt mig och jag är glad att jag kan vara en före-
bild för många som är lika rädda. Jag vill inspirera 
andra att våga, säger Lou Rehnlund. +

Intervjun

4 råd till föräldrar
Lou Rehnlunds råd till föräldrar:
1. Vifta inte bort rädslan med att ”jag var 
också blyg”. Många rationaliserar bort det 
genom att säga att ”du är ju så söt och 
duktig, gå bara fram och prata”. Man 
kanske kan prata om att man har läst om 
någon annan ungdom som har haft det lika 
svårt men kommit vidare, så att barnet inte 
tror att ”det är min lott”.  
2. Läs på om social fobi, böcker och annat, 
för att lära dig mer om mekanismen bakom 
social fobi, flyktbeteendet med mera. Prata 
med barnet om ”hur det brukar vara”. 
3. Var med barnet och bekräfta dess 
känslor. Träna på sociala färdigheter genom 
att ta små steg. Man ska nog inte börja med 
att skicka upp barnet på skolteaterns scen, 
det kan vara bättre att börja med att öva på 
att ringa telefonsamtal till en släkting.
4. Tänk på att det finns goda behandlings-
metoder och att man inte behöver oroa sig. 
Se det som en gåva. Jag är tacksam för att 
det har drivit mig att jobba med mig själv 
och att jag fått insikter som har gjort livet 
enklare på många andra plan.

”Idag är det för 
mycket rullstols-
curling.”

Här sminkas 
modellen Ida.

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.
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Hungrig på 
ny kunskap? 
I behov av goda 
råd? Här några 
aktuella tips i 
 bokfl oden.

1 Hur ska 
jag orka?
I sin nya bok ”Hur ska jag 
orka?” berättar Lars 
Björklund om ett möte med 
en kvinna.

”Jag orkar inte en dag till! 
Hur ska det gå med allt? Hur 
ska det gå?”

Lars svarade inte, och hon 
fortsatte:

”Men jag måste, jag bara 
måste klara det, det finns ju 
ingen annan som kan göra 
det.”

Lars Björkllund har tagit på 
sig uppgiften att berätta om 
hur det verkligen är. Att de 
flesta inte valt att bli vårdare av 
anhöriga, de har bara hamnat i 
den situationen.

Och om sin slutsats: vi 
behöver varandra, ensamma 
klarar vi inte mycket.

”Vi behöver varandra, och 
vi behöver hitta praktiska 
lösningar som kan hjälpa oss 
med det som blivit vårt 
ansvar. Men vi behöver också 
hitta ord och tankar för det 
svåra”, skriver Lars Björklund.

Libris förlag. ISBN 
9789173871563. 120 sidor. 
Cirkapris 195 kronor.

2 Håll käften, du 
för ingens talan!
Vad är egentligen sant om 
”fusket” inom personlig 
assistans? 

På bokmässan lanserades 
en bok om hur fuskdebatten 
upplevs från den andra sidan, 
hos de som berörs allra mest.

Ewa och Sylve Lagerstierna 
har skrivit boken för att få en 
mer balanserad debatt än 
hittills. Trots att fokus har 
legat på fusk hos enskilda och 
företag skriver de att hante-
ringen hos kommuner och 
Försäkringskassan inte alltid 
är så korrekt.

Utgivare är Lagerstierna 
Gruppen. 

3 Diagnos 
& identitet
Innehållsrik, välskriven och 
mycket intressant är ”Diagnos 
& identitet”, en antologi om 
vad det innebär att leva med 
en diagnos. Boken resonerar 
kring många angelägna frågor: 
Vad innebär det för bilden av 
mig själv? Och hur hanterar vi 
risken för utanförskap?

Initiativet till boken 
kommer för Riksförbundet 
Sällsynta diagnoser. En rad 
forskare bidrar med artiklar. 
En rad intressanta personer 
med olika diagnoser berättar 
om sina liv och vilken 
betydelse deras diagnoser har.

Redaktörer: George Drakos 
och Lars-Christer Hydén.

Gothia Förlag. ISBN 978-91-
7205-780-7. 254 sidor. 

4 Läsförståelse
Man bör utmana eleverna 
även i särskolan. Det är 
tanken bakom nya boken 
”Läsförståelse genom struk-
turerade textsamtal – för 
elever som behöver särskilt 
stöd”.

Boken vill visa att även 
elever med stora svårigheter 
kan överraska ifråga om att 
förstå skrift.

”Som medborgare förvän-
tas vi ta del av och sätta oss in 
i en mängd samhällsinforma-
tion. Den som förstår texter 
kan bilda sig en egen uppfatt-
ning och påverka sin situa-
tion. Insikter ger åsikter”, 
säger forskarna Ingvar 
Lundberg och Monica 
Reichenberg.

Utgivare är Natur och kultur.

5 Abbe, 8 år 
och 43 dagar
En annan nyhet på bokmäs-
san var ”Abbe, 8 år och 43 
dagar” av Kicki Polleryd och 
Anna Lundquist. Om det 
komiska, intressanta och 
viktiga i att tänka annorlun-
da, när man är ett barn med 
Aspergers syndrom. 

Sivart Förlag. ISBN: 
9789185705498. 44 sidor.

6 Självkänsla
En bok om självkänsla som 
inte är populärvetenskaplig 
och inte har snabba, enkla råd?

Magnus Lindwall ger 
däremot en unik överblick 
över begreppet självkänsla 
och aktuell forskning. Istället 
för enkla sanningar ger boken 
”ett rikt smörgåsbord” av 
olika perspektiv, för att öka 
förståelsen för självkänsla.

Boken är kritisk till de 
senaste årens många populär-
vetenskapliga böcker om 
självkänsla. ”Innehållet i dessa 
är enkelt och attraktivt men 
rimmar illa med de fakta som 
grundar sig på forskning”, 
skriver författaren.

Student litteratur. Cirka 240 
kronor.

7 Funktions-
hinderpolitik
Svårt att få grepp om funk-
tionshinderpolitiken? Nu får 
du chansen att få en heltäc-
kande bild, tack vare nya 
boken ”Funktionshinders-
politik – en introduktion”. 
Författare är Lars Lindberg 
och Lars Grönvik. 

Studentlitteratur. ISBN 
9789144044927. 209 sidor. 
Cirkapris 288 kronor.

Aktuella böcker7

FK_1105_s28_boktips_v02.indd   28 2011-09-30   12.36



”Jag jämför 
mig med 
alla andra”
Adam Engvall spelar bas med  
fötterna och har åsikter om mycket.

Text & foto: Helen Adolfsson
info@faktapress.se

Fritid & vänner
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14 sidor om fritid 
och vänner för unga 
med funktionsned-
sättningar. 

Läs om:

Kasper som inte 
fick träffa sin idol 
/34

Radarparet  
Hannes och Viktor 
/36

17 frågor och svar 
om vänner 
/38

Projektet som gör 
barn delaktiga  
/40
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en lummig förort till 
Stock holm, där hyreshus, 
radhus och villor samsas 
med varandra bor Adam 
Engvall, 21 år. Han bor 
ensam i ett av radhusen, 

vilket kanske inte tillhör vanligheten i den 
åldern, åtminstone inte i storstadsregio
ner, där svårigheten för ungdomar att 
skaffa bostad ständigt står på agendan. 
Men Adam gör det. Längst ut på gaveln på 
en bilfri gata. Med en liten veranda och en 
vitmålad dörr. 

Pling. Pling. Dörren öppnas automa
tisk från insidan. Adam stäcker fram fo
ten och hälsar välkommen. Han vänder 
på rullstolen, som han styr med ena fo
ten. Den rör sig smidigt och Adam far 
runt i köket och plockar fram porslin och 
fyller två koppar med nybryggt, härligt 
doftande, kaffe. Han tar fram ett mjölk
paket ur kylen och häller i mjölk. 

– Jag är nog ganska självständig, men 
det är en ansträngande självständighet, 
säger han samtidigt som han drar en hår
borste genom det långa, blonda håret. 

Plötsligt tappar han medvetet borsten 
på den grå plastmattan. Han hasar ner i 
rullstolen och sträcker foten efter hårbor
sten. Efter en liten stund får han tag i den, 
greppar den mellan tårna och fiskar upp 
den för att visa hur krånglig vardagen kan 
vara. Trots det uppenbara krånglet har 
Adam idag inte särskilt mycket assistent
hjälp. Hans bror arbetar delvis som assis
tent och hjälper till med sådant som är 
nödvändigt att få ett handtag med. Som 
till exempel att skruva i glödlampor. 

Som att lära sig cykla
Även om vardagen kan vara knölig finns 
också möjligheter.

– När jag var 14 år upplevde jag ett ma
giskt ögonblick, ja faktiskt en av mina ab
solut viktigaste stunder. Ungefär som när 
barn upptäcker att de kan cykla själva, ut
an stödhjul och utan någon som håller i 
pakethållaren. Det var när jag spelade bas 

för första gången. Det var oerhört för
verkligande. Med mina fötter kunde jag 
göra det andra kan göra med sina händer. 
Då förstod jag att det inte behöver vara 
något som stoppar mig.

Sedan dess lever Adam med sin musik. 
Han spelar på basen mellan en halvtim
me och fem timmar per dag. Lekande lätt 
tar han ut ackorden och med tårna får 
han in den rätta darren på strängarna. 
Musiken är hans passion och inspiration 
och han känner sig ödmjuk inför dess 
kraft. Ofta spelar han hemma, men det 
händer att han får förfrågningar om att 
spela i olika sammanhang.

– För ett tag sedan spelade jag på ett re
leaseparty för ett album, det var en kul. 

Tappar kontrollen
Självständigheten kan han tacka sin vilja, 
en massa jäklar anamma och sin familj 
för. Däremot är han skeptiskt till det ge
nerella förhållningssättet till personer 
med funktionsnedsättning i samhället.

– Det mesta är så krystat, vilket jag tror 
är ett fenomen som dykt upp i takt med 
att det har blivit fult att betrakta männis
kor med funktionsnedsättning som an
norlunda. I dag är människor så nyfikna 
att de tappar bort sig själva och förlorar 
kontrollen när de ser någon som avviker. 
Antingen tittar de väldigt mycket eller så 
gör de medvetet allt för att hålla blicken 
borta. De sliter i sina barn och viskar åt 
dem ”att inte titta”. Genom att säga till sina 
barn att inte stirra bidrar de till att barnen 
får en konstig inställning till personer som 
inte ser ut som eller beter sig som Svens
son, säger Adam upprört.

Istället menar han att barnen måste 
tränas i att växa upp med vetskapen om 
att alla är olika för att de som vuxna ska 
kunna hantera möten med människor 
som har funktionsnedsättningar, utan att 
tycka att det är konstigt. 

Inte sällan händer det i kön på Willys el
ler Coop Forum att barn tittar med stora 
ögon på Adam. Ofta rycker Adam själv in, 

innan mamman eller pappan hunnit öpp
na munnen, och förklarar för det nyfikna 
barnet att ”Jag är född så här, jag ser ut så 
här och jag mår bra. Jag har blå ögon, 
medan du har bruna. Alla är olika och det 
är väl tur.” Mamman eller pappan brukar 
se lättade ut, le lite grann och situationen 
är desarmerad. Åtminstone på ytan. 

Nya relationer
På insidan finns uppförsbackarna. Och 
för Adam är varje ny relation något som 
han beskriver som tortyr. 

– Jag jämför mig själv med alla andra, 
allt annat vore diskriminering. Ändå är 
mina möten med andra alltid onaturliga. 
Jag måste alltid vara redo att ta hand om 
människors burdusa nyfikenhet och frå

Adam Engvall är ingen vanlig kille. Samtidigt  
är han som vilken 21-årig grabb som helst  
som lever för att spela bas och drömmer om  
att flytta till Kalifornien. 

Adams dröm: 
att flytta till 
Kalifornien

I

För Adam var det ett ”förverkligan-
de” ögonblick när han insåg att han 
kunde spela bas. Nu är musiken en 
stor del av hans liv.
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Fritid & vänner

gor, jag måste alltid vara väldigt på. Det 
tär. Det vore lättare om det vore likadant 
varje gång, för nu vet jag aldrig hur en 
främlings nyfikenhet kommer yttra sig; 
vissa drar grova skämt, andra vräker ur 
sig nonsens, några blir generade och tysta 
men det finns också de som är avslapp
nade och glada och vågar fråga saker på 
ett schysst sätt. 

– Just som jag tycker att en relation 
börjar fungera så får jag höra ”jag tänker 
inte på ditt handikapp längre”. Nehe, och 
hur kan man säga det utan att tänka på 
handikappet? 

– Det jag kan göra är att låta folk vara 
nyfikna och fråga, få det överstökat lik
som. För det framtida samhällets skull. 
Men det är jobbigt och det är inget jag 
önskat mig. Om man är nyfiken vill jag så 
klart att man frågar, men jag skulle önska 
att ingen behövde vara nyfiken överhu
vudtaget.

Självkänsla
På grund av tidigare gjorda erfarenheter 
säger sig Adam ha dåligt självförtroende. 
Relationer till tidigare flickvänner och 

svårigheten att träffa tjejer är en av de bi
dragande orsakerna.

– Jag vet att jag inte motsvarar den 
manliga idealbilden rent fysiskt, man jag 
kan bli så trött på att människor har så 
förutfattade meningar om vem jag är, vad 
jag kan och vill. Deras funderingar grun
das i något hos dem själva och jag kan ba
ra konstatera att det är som det är.

Inte tilltufsad 
Till skillnad från självförtroendet har 
självkänslan inte blivit tilltufsad.

– Jag kan bara vara mitt bästa jag. Jag 
kan forma mitt liv. Jag kan vara bitter och 
jag kan vara glad. Alla känslor är till för 
att kännas.

Under intervjuns gång framkommer 
det, utan något som helst tvivel, att Adam 
är en person med många åsikter som han 
gärna diskuterar.  

– Om jag inte haft så lätt för att ut
trycka det jag tycker och tänker hade jag 
säkert varit vilsen, utan styrning. Nu är 
jag mån om att inte vara förutsägbar och 
jag har bestämt mig för att inte vara det 
folk tror att jag är.   

Det finns många som tycker att livet 
behandlat dem orättvist. Det kan handla 
om sjukdomar, nära anhöriga som ryckts 
bort eller att man har förlorat sitt arbete. 
Adam tillhör inte en av dem. Han menar 
att det inte är livet som är orättvist, det är 
människorna som är orättvisa.

– Det är svårt nog att leva som det är, 
men det är människorna som gör värl
den. Och att leva i en värld som man inte 
var menad för gör att man känner sig rätt 
utländsk.

Hundvakt
Samtalet lider mot sitt slut och eftermid
dagen är på väg att övergå till kväll. Tele
fonen ringer. Kan Adam tänka sig vara 
hundvakt i morgon? Jodå, det går bra. 

– Jag önskar att människor skulle ha 
en större förståelse för personer med 
funktionsnedsättningar, men det kan
ske inte går, säger Adam filosofiskt. 

– Man måste kanske helt enkelt befin
na sig i samma situation som en annan 
människa för att kunna förstå fullt ut. 
Och det är ju inte så många som delar 
min situation. + 

Stolt över sin  
självständighet
Blir upprörd över:  
Lady Gaga och dylikt.
Gläds åt: Vuxna människor som 
tar sig tid att förstå yngre männis-
kor.
Lyssnar helst på: Är allätare.
Läser helst: sms.
Stolt över: Min självständighet.
Förebild: Ingen speciell 
person, jag plockar det jag tycker 
är bra av många.
Finns på: Adam har lagt ut flera 
sånger på YouTube. Sök på 
”Adam Engvall”.

Strof från en av  
Adams sånger
”Någonting hände och tiden  
den stod still. 
Du sa: Väx några armar så ses vi i 
april. 
Jag vill glömma…
… Mina känslor dom är skeva
Om jag slutar drömma, slutar jag 
då leva?
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ebbsidor utan möjlighet 
att förstora texten, höga 
trottoarkanter, ramper 
som man kan snubbla på 
och avsaknad av hissar. 
Att det finns otaliga hin-

der för barn, ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättningar kan många vitt-
na om. Trots att Stockholm hade som 
mål att bli världens tillgängligaste stad år 
2010. 

Hindren för många
Ann-Sofie Hult, socionom på brukar-
kooperativet JAG och tidigare ordföran-
de för RBU i Stockholms län, tycker att 
hindren är alltför många för att huvud-
staden ska förtjäna epitetet. 

Som mamma till tioåriga Kasper, som 
är rullstolsburen och synskadad, har hon 
gång på gång stött på patrull. Inte minst 
förra året när familjen Hult skulle besöka 
Oscarsteatern för att titta på ”Karlsson på 
taket” med Markoolio. Till saken hör att 
Karlsson på taket tillhör en av de mest 

omtyckta böckerna hemma hos familjen 
och Markoolio är Kaspers stora idol. Att 
se Markoolio i rollen som ”världens bästa 
Karlsson” kan tyckas vara klockrent. 

Plats på rad 10
– Kasper var så förväntansfull och hade sett 
fram emot besöket så länge, berättar Ann-
Sofie. Men när vi kom till teatern visade 
det sig att vi fått platser på rad tio, trots att 
jag sagt att vi behövde sitta riktigt nära sce-
nen på grund av Kaspers synnedsättning.

Rad tio kan tyckas nära, men för Kas-
per innebar det att han inte kunde se vad 
som hände på scenen och familjen fick 
helt enkelt åka hem i pausen. Man blev 
erbjudna biljetter till föreställningen en 
annan dag, men att sitta närmare scenen 
var inte möjligt, då teatern inte har några 
rullstolsplatser där. Att sitta med Kasper i 
en vanlig teaterstol på grund av brandsä-
kerheten var inget tänkbart alternativ en-
ligt teatern.

– Jag förklarade att Kasper med hjälp 
av två vuxna kan gå till stolen och om det 

snabbt skulle behöva utrymmas så hade 
ju en av vakterna kunnat vara behjälplig.

– Jag är så besviken över att de inte kun-
de göra ett undantag. Dels för att detta var 
en stor händelse för vår familj. Vi hade 
ordnat barnvakt för yngsta barnet och 
skulle äta på restaurang efter teaterbesö-
ket. Det är inte ofta vi har möjlighet att gö-
ra sådana här saker. Dels för att Kasper 
blev så oerhört ledsen och arg över att han 
inte såg vad som hände på scenen.

– Oscarsteatern är en gammal bygg-
nad och det ställer till det ibland. Vi har 
fyra rullstolsplatser som finns vid yttersi-
dorna. Vi försöker hitta individuella lös-
ningar, men vi kan aldrig tumma på ut-
rymningssäkerheten, säger Ulrica Ågren, 
verksamhetsledare på Oscarsteatern.

Vidare perspektiv
Att det uppstår extra många problem om 
man har två eller fler funktionsnedsätt-
ningar är något som Ann-Sofie stött på 
många gånger. Det kan finnas anpass-
ningar för de som är blinda, och man kan 

Rullstol + synskada  
= svårtillgängligt

Det skulle bli en dag att minnas för familjen 
Hult i Stockholm. Det blev det också, men 
av helt andra orsaker än planerat.

FN:s standardregel 5 
om tillgänglighet säger 
bland annat:
1. Staterna bör ta 
initiativ till åtgärder i 
den yttre miljön för att 
undanröja hinder mot 
tillgänglighet. Detta bör 
innebära att regler och 
riktlinjer utvecklas och 
att det övervägs att 
lagstiftningsvägen 
säkra tillgängligheten 
på olika områden i 

samhället, till exempel 
tillgängligheten till 
bostäder och andra 
byggnader, kollektiv-
transporter och andra 
kommunikationsmedel, 
gator och andra miljöer 
utomhus.
2.  Staterna bör se till 
att arkitekter, bygg-
nadsingenjörer och 
andra som är yrkes-
mässigt engagerade i 
utformningen och 

uppbyggnaden av den 
yttre miljön får tillräck-
lig information om 
handikappolitik och om 
vad som bör göras för 
tillgängligheten.
3.  Krav på tillgänglig-
het bör ställas från 
början när den yttre 
miljön utformas och 
byggs upp.

Källa: www.marschen.se  

W

3 punkter som sätter press på stater Mer finns att göra...
Under tolv år arbetade det så 
kallade ”Till gänglighetsprojektet” 
med att göra Stockholms gator 
och torg samt stadens egna lokaler 
användbara för alla. Projektet, vars 
målsättning var att göra Stockholm  
till ”världens tillgängligaste stad” 
avslutades den 31 december 2010. 
Sedan dess ska arbetet med att 
göra Stockholm tillgängligt vara en 
naturlig del i verksamheten hos 
stadens nämnder och bolag. Att 
det finns mer att göra står dock 
helt klart.
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ha tänkt på att det ska vara tillgängligt för 
de som använder rullstol, men man mis
sar ofta missar kombinationen. Hon ef
terlyser fler förebyggande återgärder och 
att de som planerar tillgängligheten tän
ker i vidare perspektiv än att en person 
bara kan ha en enda svårighet. 

Det är således inte bara på Oscars tea
tern familjen stött på krångel. När de i 
somras åkte från Grisslehamn till Åland 
var stämningen hög före resan. Barnen 
hade läst om lekland, ansiktsmåleri, trol
leri och tipspromenad på internet. Om
bord på båten visar det sig att lekrum
met, där alla aktiviteter ägde rum, låg 
på plan åtta, dit hissen inte gick. 

– Kasper ville inte bli buren och 
gick därför miste om lekrummet för
sta dagen. På hemresan flyttade de ner 
aktiviteterna till en våning med his
sanslutning, vilket naturligtvis var bra. 

Ett annat exempel är en händelse på 
Syncentralen i Stockholm. På en träff 
utan barn, där AnnSofie deltog, fick 
hon reda på att Kasper inte blivit in
bjuden att delta i en grupp för barn 
med aniridi, som Kas pers synned
sättning heter. An led nin gen var att 
han satt i rullstol. +

Marschen för  
tillgänglighet

Varje år anordnar ”Marschen 
för tillgänglighet” en lands
omfattande demonstration 
med samma namn som 
organisationen, för att 
ma nifestera kravet på att 
otillgänglighet ska klassas 
som diskriminering.
Marschen har genomförts i 
Stockholm sedan 2003 och 
spritt sig till många fler orter.  
Läs mer på marschen.se 

Fritid & vänner
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Vad säger FN?
Sverige har förbundit sig att följa FN:s standardregler för att tillförsäkra 
människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. En av 
förutsättningarna för att detta ska kunna uppnås är att hela miljön är 
tillgänglig och användbar för alla. Sverige har ratificerat standardreglerna 
och därmed förbundit sig att följa dem. 

Kasper Hult  
var inte så här 

glad när han 
blev placerad 

på tionde bänk 
på teatern. Här 

med mamma 
AnnSofie.

Vi hjälper dig att lägga livspusslet!
Det krävs många pusselbitar för att vardagen ska gå ihop, det vet vi. Vi erbjuder
våra tjänster som får just din vardag att fungera. Vårt pussel är anpassningsbart
och flexibelt. Och fyllt av gemenskap, frihet, glädje och trygghet. Välkommen
att kontakta oss så hjälper vi dig att lägga samman alla bitar till en fungerande
vardag - helt enkelt.

Tel. 0281-59 51 60www.kompisassistans.se
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tt sociala relationer är 
viktiga för oss människor 
är ett känt faktum. Vi är 
sociala varelser och vi be-
höver kontakt med andra 
människor för att överle-

va. Sociala relationer fyller en rad behov, 
som till exempel stöd när livet känns 
stressigt eller när oron knackar på dörren. 
Någon lär ha sagt att människan är ett 
flockdjur och behovet av mänsklig närhet 
och sociala relationer finns djupt inom 
oss, i vårt biologiska arv. Vi är alla en del av 
en familj, liten eller stor, och formas till 
den vi är i samspel med personer som står 
oss nära.

Vårt kontaktnät sträcker sig emellertid 
ofta långt utanför familjens gränser. Make, 
hustru, flick- eller pojkvän, släktingar, vän-
ner, arbetskamrater och lärare är exempel 
på personer som vi kan ha en relation till. 
Men det kan också handla 
om relationen till ett djur. En 
hund, en katt, en häst eller 
något annat djur fyller en vik-
tig funktion för många.

Bra för oss
Att få prata och vara tillsam-
mans med andra och ha nå-
gon att dela sina känslor 
med är viktigt. Oavsett om 
det handlar om översvallan-
de glädje, djupaste sorg eller 
något däremellan. Sunda so-
ciala relationer kan också bi-
dra till att vi får eller behål-
ler en god självkänsla. Kort 
och gott; kärlek och vänskap 
får oss att känna trygghet, glädje och ökar 
vårt välbefinnande. 

I romanen Doktor Glas skriver förfat-
taren Hjalmar Söder berg ”Själen ryser 
för tomrummet och vill kontakt till varje 
pris.” Och visst hade han rätt. Forskare 
har bekräftat det Söderberg satte på 
pränt; möten är livsviktiga. 

De sociala relationerna kan se olika ut 
för olika människor, vissa har behov av att 

ha många vänner och har lätt för att skapa 
kontakter. Andra är blyga och är nöjda om 
de har en eller två nära vänner. 

Det kan också se olika ut för samma 
människa under olika perioder i livet. 
En variation som kan bero på många sa-
ker; man kanske känner ett större behov 
av fler relationer under vissa tider, man 
kan ha flyttat långt bort så att det blir 
svårare att umgås med sina vänner, man 
kan ha mist en nära vän, men man kan 
också ha påbörjat ett nytt arbete eller 
gått med i en förening och fått många 
nya kamrater där. 

Övervinner
Man kan också ha varit tillbakadragen, 
men övervunnit sin blyghet. En av dem 
är Mikael Svensson, 20 år, som är elev på 
Furuboda Folk högskola. Han har under 
hela grundskolan haft inlärningssvårig-

heter och kämpar nu för att 
läsa in grund skolebetygen.

– Det har blivit lättare med 
åren att hitta vänner. Det för-
sta året på skolan var jag gan-
ska blyg och försiktig, då var 
det svårt att lära känna nå-
gon, sedan blev det lättare. 
Det var inte så farligt som jag 
trodde att ta nya kontakter. 
Nu har jag till och med träffat 
en flickvän här på skolan, sä-
ger Mikael. 

För barn och ungdomar 
är förskola, skola och fritids-
aktiviteter naturliga mötes-
platser för att skapa vän-
skapsrelationer.  

– Det är extra viktigt att man under 
uppväxten får hjälp med att skapa sociala 
relationer eftersom det påverkar individen 
när den blir äldre, säger Lena Sorcini, psy-
kolog vid Habilite rings center Södermalm 
i Stockholm.

– Vad man kan göra för att stötta beror 
givetvis på hur gammalt barnet är. Är 
barnet lite yngre kan man till exempel lä-
ra barnet vad man ska göra om kamraten 

säger nej, säger Marina af Schultén, psy-
kolog och kollega med Lena Sorcini.

Träna
Generellt kan man säga att ju fler tillfäl-
len barnet får att skapa sociala relationer, 
desto större blir möjligheterna att träna 
färdigheterna.

Två killar som varit vänner i många år 
är Hannes Glavå, 20 år, och Viktor Ahn-
felt, 19 år. Sedan början av 2000-talet har 
de hängt ihop i vått och torrt. De träffades 

Har man en funktionsnedsättning kan det  
finnas flera aspekter att ta hänsyn till när det 
gäller att hitta och träffa kamrater.

Alla vill ha  
en riktig vän

A

Viktor Ahnfelt,  
bästa kompis  
med Hannes.

Hannes Glavå och 
Viktor Ahnfelt träffa
des på Ågrenska för 
många år sedan och 
har varit ett radarpar 
sedan dess. Foto: 
Rikard Lavitskij

”För mig 
har det 
varit en  
utmaning 
att själv ta 
initiativ. ” 

Andreas 
Smedman, 
sjuksköterska  
på Ågrenska.

Marcus 
Berntsson, 
idrotts
pedagog  
på Ågrenska.
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på Ågrenska, som bland annat driver verk
samheter för barn, ungdomar och vuxna 
med funktionsnedsättning. Han nes och 
Viktor har också gått i samma gymnasie
skola och träffats varje dag under flera år. 
Idag går Viktor sista året på Riksgymnasiet 
i Angered och Hannes är en relativt nybli
ven student. Att de har ett nära vänskaps
band går inte att ta miste på.

– Ja, vi är jättenära. På Ågrenska har vi 
varit och är en riktig duo och andra bru
kar kalla oss Piff och Puff, säger Viktor 
och skrattar.

Viktor och Hannes är eniga om att det 
är viktigt att ha kamrater. 

– Det är väldigt viktigt att få ett socialt 
utbyte med andra människor och ha vän
ner som man kan anförtro sig åt och sko
ja med. Det ökar självförtroendet och 
skapar trygghet, säger de om vartannat.

– För mig har det varit en utmaning 
att själv ta initiativ till vänskapsrelatio
ner. Om man är för mycket för sig själv, 
gäller det att ta tag i saken och se till att 
man kommer iväg, säger Hannes. 

Tidigare, när killarna gick på samma 
skola, sågs de så gott som dagligen. Nu, 

när Hannes har slutat, blir det inte lika 
ofta. Men de fortsätter att ses på Ågren
ska utanför Göteborg, där de vistas en 
helg varje månad. 

Alltid i samma grupp, med cirka 15 
deltagare och som de har någon form av 
relation till, om än inte så nära som med 
varandra. Båda två har också ytterligare 
någon kamrat som de träffar och båda 
har haft assistenter som betytt extra 
mycket för dem.

– Men ingen som Hannes, säger Viktor 
med skärpa i rösten.

– Och ingen som Viktor, fyller Hannes i.

Alltid finns där
Vad är det då som gjort Hannes och Viktor 
till ett radarpar? Kanske för att båda upp
fyllt varandras kriterier på hur en god vän 
ska vara; någon som alltid finns till för en, 
någon man kan lita på och prata med om 
vad som helst och någon man kan dela si
na intressen med och ha roligt tillsam
mans med. 

Marcus Berntsson, idrottspedagog 
och Andreas Smedman, sjuksköterska, 
arbetar på Ågrenska.

De har jobbat med gruppdynamik, 
kamratskap och sammanhållning i sina 
korttidsgrupper. 

– Ågrenska är ett ställe där man kan 
träffa vänner, förklarar Andreas.

En funktionsnedsättning kan kompli
cera vänskapsrelationerna, särskilt i hög 
och mellanstadiet, där kraven på att vara 
som alla andra är större än i lägre åldrar. 

– Vistas man långa tider på sjukhus 
kan det också vara svårare att upprätthål
la en kontakt, säger Marcus.

Del av grupp
De menar att möjligheten att få delta i oli
ka grupper och sammanhang, tillsam
mans med andra, liksom personlighet och 
stödet hemifrån är viktiga faktorer för att 
etab lera vänskapsrelationer och behålla 
vänner. Samtidigt betonar de att en funk
tionsnedsättning inte alls behöver påver
kar kamratrelationer. Och det är ju så det 
ska vara.

– Det är viktigt att alltid bli sedd som 
den person man är, och inte utifrån sin 
funktionsnedsättning, säger Andreas och 
Marcus. +

Hannes Glavå, bästa  
kompis med Viktor.

Vårda och bevara
Att ha hittat en kamrat innebär 
inte att man kan slå sig till ro med 
armarna i kors. Alla relationer 
kräver arbete för att bevaras och 
frodas. Några saker man kan göra 
för att behålla relationen är att 
visa intresse för vännen, hålla 
kontakt och träffas regelbundet, 
visa att du tycker om din vän samt 
vara lojal och uppmuntrande. 

Att samspela med andra innebär 
både att ge och att få. Genom att 
vårda dina relationer är du rädd 
både om dig själv och din familj 
och dina vänner. Det, om något, är 
en riktig vinna-vinna-situation. 

Fritid & vänner
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Varför är det så viktigt 
med sociala relatio-
ner?

Det är ett grundläggande behov hos 
oss människor. De sociala relationerna är 
viktiga för vårt välbefinnande.

Vad händer om vi inte 
har några sociala  
relationer?

För det första blir man ju väldigt 
ensam. Är man ensam är man sällan en 
glad människa. Man kan få sämre 
självförtroende och sämre självkänsla. 
Avsaknaden av sociala relationer kan leda 
till ett utanförskap som kan resultera i en 
negativ spiral. Det är extra viktigt att man 
under uppväxten får hjälp med att skapa 
sociala relationer eftersom att det påver-
kar individen positivt längre fram i tiden.

Kan man träna upp 
sig?

Ja, det går att träna sig i att skapa och 
behålla goda sociala relationer. Barn och 
ungdomar behöver ofta hjälp med detta. 
Tänk på att det är ett livslångt arbete, 
man måste jobba med sina relationer 
hela tiden.

På vilket sätt kan man 
hjälpa barn?

Alla barn vet inte hur man gör när 
man tar kontakt med andra. Då kan de 

vuxna fungera som stöd och visa barnet 
vilka möjliga tillvägagångssätt det finns 
att skapa relationer. Man kan ge barnet 
olika strategier för hur det ska göra, till 
exempel gå till nästa barn och fråga om 
det vill leka om den första man frågar 
inte vill. 

Ju fler tillfällen barnet får att ta 
kontakter, desto mer får det möjlighet att 
träna. Äldre barn kan man till exempel 
uppmuntra att prova och delta i ordnade 
fritidsaktiviteter, så att de ingår i ett 
sammanhang. Vill de sluta med en 
aktivitet, kan man stötta dem i att 
fortsätta med aktiviteten.

På vilket sätt kan  
föräldrar och lärare 
bidra till att skapa 
goda relationer?

Som förälder kan man uppmuntra 
barnen att prova på olika aktiviteter och 
finnas där för dem. Som lärare måste 
man alltid jobba för att det ska råda ett 
bra gruppklimat. 

Det är också viktigt att se tidiga 
signaler på om någon är utanför grup-
pen. Är man förälder till ett barn med en 
funktionsnedsättning krävs det ofta att 
man är ännu mer aktiv. Barnet kanske 
går i en specialskola, vilket ofta innebär 
att kompisarna inte bor i närheten Då 
krävs det mer planering när barnet ska 
träffa sina klasskamrater efter skoltiden.

Vad ska man göra om 
man märker att ens 
barn är ledset för att 
det saknar vänner?

Det är jätteviktigt att kunna stå ut 
med att barnet är ledset och inte genast 
försöka hitta på en enkel lösning. Börja 
istället med att bara lyssna och bekräfta 
barnets känslor. Som förälder vill man ju 
alltid sitt barns bästa och i den andan är 
det lätt att gå in och börja ställa till rätta. 

Det är ju inte alltid det finns en enkel 
lösning eller någon lösning alls på 
problemet. Ibland kan det också vara så 
att ett barn med funktionshinder har 
syskon som har lätt att få kamrater. 

Det är viktigt att ha en dialog med 
barnet. Om barnet har svårt att ta 
initiativ eller ofta avbryter sina kontakter 
kan man införa ett belöningssystem för 
att motivera och stimulera.

Vad ska man akta sig 
för att göra i en sådan 
situation?

Störta huvudstupa in i olika lösningar 
och komma med käcka ord om ”att det 
löser sig säkert”.

Vad ska man säga till 
sitt barn? 

Förklara att bristen på  
vänner inte handlar om barnet  
som person, utan att det är  

17 
frågor & svar
Lena Sorcini och Marina af Schultén är  
psykologer på habilitering för barn upp  
till 16 år i Stockholm. Så här svarar de på  
Föräldrakrafts frågor om sociala relationer. 

Marina af Schultén och Lena 
Sorcini, habiliteringen på 
Södermalm i Stockholm.
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Hur din vardag än ser ut, vilka intressen du än har. 
Vi gör vårt bästa för att din assistent ska passa in i ditt 
liv. För oss är det en självklarhet. 

www.a-assistans.se • Telefon: 0650 – 54 15 52

VI MATCHAR DINA BEHOV

Det tycker min assistent också

Med många års erfarenhet av personer med fler-
funktionsnedsättningar erbjuder vi utbildningar och  
handledning för dig som personal eller anhörig. 
Utveckla dig inom t ex:

● Förflyttningsteknik
● Alternativ och Kompletterade Kommunikation
● Vad är ett gott bemötande?
www.brackediakoni.se/habiliteringen
Tel 031-50 27 45

Vill du höja din kompetens?

Fritid & vänner
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något annat som gör att det blir svårt, till 
exempel en funktionsnedsättning eller 
blygheten. Man kan läsa böcker som tar 
upp ämnet och prata med barnet om vad 
som står i boken. 

 Viktigt är att direkt fånga upp det 
som barnet har att prata om när det 
dyker upp. Tala om det som är aktuellt 
här och nu.

Ska man lägga sig i 
om en tonåring har 
problem? 

Man ska alltid lägga sig i om man ser 
att barnet mår dåligt, till exempel att 
barnet drar sig undan, stänger in sig, vill 
vara för sig själv eller verkar ledsen eller 
deprimerad. Man ska också alltid agera 
om barnet skolkar eller slutar med sina 
fritidsaktiviteter. Om barnet inte vill gå 
till skolan är det viktigt att man har en 
kontakt med skolan. 

Om man tror att barnet mår dåligt 
gäller det att stå på sig, även om barnet 
säger att man inte ska lägga sig i. Det är 
viktigt att visa att man bryr sig. Vistas 
barnet på ett korttidshem, är det viktigt 
att föräldrarna är uppmärksamma på 
hur barnet trivs där.

Vad bör man undvika?
Har man en tonåring kan det vara 

känsligt om man som förälder kontaktar 
kompisarna eller deras föräldrar. Om 
man ska göra det bör det vara i samråd 
med barnet. Undantag kan vara situatio-
ner där det hänt något mer allvarligt, 
som kräver kontakt mellan de vuxna.

Vilka framgångs
faktorer är viktigast?

Att man som förälder engagerar sig 
för att hjälpa sitt barn att skapa goda 

relationer. Att förskola och skola arbetar 
för att inkludera barnet. Det är viktigt att 
barnet inte är en liten ö, utan en naturlig 
del av gruppen. Det bästa är absolut att 
arbeta förebyggande.Personligheten är 
alltid viktig. Har man lätt för att knyta 
kontakter, så kanske en funktionsned-
sättning inte spelar så stor roll. 

Vilka svårigheter  
är vanligast?

Här handlar det ofta om personlighet, 
om man är frimodig eller blyg. För barn 
med funktionsnedsättning kan den 
innebära att barnet har sämre initiativ-
förmåga, svårt att hänga med om man 
sitter i rullstol eller svårt att prata om 
man har en språkstörning. 

Att ha geografiskt långt till sina 
vänner är också något som försvårar.

Finns det någon skill
nad mellan pojkars 
och flickors förmåga?

Det finns ingen jättestor skillnad, 
möjligen vill flickorna oftare ha en bästis.

Hur många kompisar 
behöver man?

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.
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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.

”Att ha 
långt till 
sina vänner 
är också 
något som 
försvårar.”
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Det är helt individuellt. Vissa klarar 
sig med en, medan andra behöver flera. 
Om man som förälder är väldigt social, 
är det viktigt att inte överföra sina 
behov av många vänner till barnet. Det 
är inte säkert att barnet har samma 
behov. Har man en funktionsnedsätt-
ning kan denna dessutom vara an-
strängande i sig och man kanske lättare 
blir trött och behöver vila.

Var kan man få stöd 
och tips? 

Som förälder kan man kontakta den 
närmaste habiliteringen. Man kan också 
prata med skolans elevhälsoteam, 
skol sköterskan, BVC eller BUP. Det finns 
även privata psykologmottagningar där 
man kan få hjälp, men då får man betala 
för besöket.

Hur arbetar 
habiliteringar med 
kamratrelationer?

På habiliteringen i Stockholm finns 
olika grupper där barnen får träffas. Till 
exempel finns en ”Hitta en kompis-
grupp” för flickor med utvecklingsstör-
ning och ”wii-grupper” för barn med 
rörelsehinder. Föräldragrupper finns 
också. Hör med närmaste habilitering 
vilka grupper som finns. Det finns också 
olika intresseföreningar som ordnar 
olika aktiviteter.

Vilka är de viktigaste  
råden?

Tänk på att hjälpa och stötta barnet 
för att skapa och behålla sina kamrater. 
Var inte rädd för att söka hjälp om man 

tycker det är svårt. Det finns många goda 
exempel på att personer med stora 
svårigheter lever ett bra liv och är nöjda 
med sina sociala relationer. +

”Man 
ska alltid 
lägga sig 
i om man 
ser att barn 
mår 
dåligt.”

Nio av tio
� Nio av tio barn umgås ofta med 
vänner.
� Nio av tio flickor och pojkar umgås 
med kompisar flera dagar i veckan.
� Men det finns också barn som 
sällan eller aldrig umgås med vänner 
på fritiden. 3 procent av flickorna 
och 4 procent av pojkarna umgås 
sällan eller aldrig med kompisar.
� Var fjärde flicka och var femte 
pojke i årskurs 7 och uppåt har en 
flick- eller pojkvän. Det är vanligare 
att ha flick- eller pojkvän i gymna-
siet än i årskurs 7–9. Av de barn 
som har flick- eller pojkvän så 
pratar fyra av tio med sin vän om de 
är oroade eller bekymrade.
Källa: SCB

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 del-
bart så att man kan välja ett mer aktivt sittande.  
Finns på våra C400/C500/M400 chassi.

www.permobil.se

Tryckavlastning

Nya M400
En mitthjulsdriven elrullstol som slår det mesta.
Ett nytt länkarmsystem tillsammans med rejäla
hjul skapar en överlägsen kanttagningsförmåga.
Det ger också stabilitet ända upp i toppfarten
12 km/h.

ru llstol ar • b il anpas s ning • kom m unik ation s hjälpme de l

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.
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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.

Fritid & vänner
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Jenny Wilder hoppas 
att projektet resul terar i 
konkreta förslag, och 
att familjer na ska få 
verktyg som kan göra 
deras barn mer delakti
ga i vardagsaktiviteter. 

Jenny Wilder finns på 
akademin för utbild
ning, kommu nikation 
och kultur på Mälar
dalens högskola i 
Västerås.
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ånga föräldrar till barn 
med omfattande funk
tionsnedsättningar upp
lever att det är svårt att 
skapa en vardag där bar
net själv kan delta aktivt. 

Det menar forskaren Jenny Wilder som 
nu vill ta reda på hur personlig assistans 
kan användas för att öka barnens delak
tighet. 

På akademin för utbildning, kommu
nikation och kultur på Mälardalens 
högskola i Västerås ekar trapphusen 
tomma. Det är fortfarande sommarlov 
för studenterna så här i mitten av augus
ti. Jenny Wilder har, liksom en och an
nan kollega, just kommit tillbaka från 
semestern.

Barns delaktighet
Här undervisar Jenny Wilder i specialpe
dagogik samtidigt som hon sedan ett år 
tillbaka arbetar halvtid med att forska 
om barns delaktighet i familjeaktiviteter.

– Barn utvecklas med och genom sina 
föräldrar och sin familj. Det är genom sin 
delaktighet i familjen som barnet förstår 
sig själv och sitt sammanhang, och däri
genom bildar sin identitet. I vårt projekt 
vill vi ta reda på hur man kan öka delak

tigheten för barn med betydande funk
tionsnedsättningar.

Samspelet intressant
Jenny Wilder kommer ursprungligen 
från Göteborg. Under åren som student i 
psykologi sommarjobbade hon på ett 
dagcenter i Mölndal och ett korttidsbo
ende i Kungsör. 

– Jag minns att det var väldigt speciellt 
att jobba där och jag började fundera på 
en massa saker, som hur föräldrarna upp
levde det, hur barnen hade det och hur de 
som jobbade hade det. Vid ett tillfälle var 
det en förälder som bjöd hem oss för att 
visa hur barnet kommunicerade och 
samspelade i sin hemmiljö, och jag minns 
att det var väldigt värdefullt för oss i per
sonalen.

Efter studierna började hon jobba 
med Mats Granlund, professor i psykolo
gi, hälsa och funktionshinder. Hon deltog 
i ett forskningsprojekt som handlade om 
samspel mellan barn och föräldrar. Detta 
blev sedan en avhandling där Jenny 
Wilder studerade några familjer på dju
pet genom att följa dem på nära håll un
der en längre tid.

Under samtalen med föräldrarna gick 
de igenom hur deras sociala nätverk såg 

ut. Jenny Wilder använde delar av en mo
dell som används i samband med alterna
tiv kommunikation, där en individ eller 
familjs nätverk delades upp i flera steg. 

– Huvudpersonen är i mitten och sen 
ritar man ringar där man placerar alla an
dra, de allra närmaste först, och därefter 
de som står en nära, sen följer bekanta, 
professionella och längst ut okända män
niskor som man ”stöter på” i vardagen. 

Några typiska saker som Jenny Wilder 
såg var att familjerna hade ganska få be
kanta, men många professionella kontak
ter. I barnens cirklar fanns dessutom as
sistenter medan det förekom få några an
dra barn över huvud taget. 

Projektet ”Barns delaktighet i familje
aktiviteter” har inletts med att Jenny 
Wilder och hennes kollega Anna Karin 
Axelsson har skickat ut en mycket omfat
tande enkät för att kunna kartlägga vad 
familjerna gör tillsammans, till exempel 
titta på teve, äta middag, städa och göra 
fritidsaktiviteter. De har fått in 60 svar 
från familjer med barn med funktions
nedsättning och hoppas på att kunna 
samla in några till under hösten.

– Vi jämför svaren med en kontroll
grupp med familjer som har barn med 
typisk utveckling.

Film och  musik
I enkäten fyller familjerna i hur ofta varje 
aktivitet förekommer, vilka i familjen 
som deltar och hur delaktigt barnet med 
funktionsnedsättning är. Dessutom ska 
man ange om barnet får assistans, och i 
så fall av en utomstående eller en föräld
er, samt vilka hjälpmedel som används. 

– Det som hittills har framkommit är 
att aktiviteter som är vanligare i just våra 
familjer är att titta på film, lyssna på mu
sik, vila eller promenera. Vi ser också en 
skillnad i vem som assisterar barnet. 
Föräldrarna är assistenter i första hand 
vid måltidsförberedelser och olika ruti
ner, medan utomstående assistenter är 
med vid bland annat sjukgymnastik, pro
menader samt barnets fritidsaktiviteter. 

Jenny Wilder driver projektet som ska göra 
barn mer delaktiga i vardagens aktiviteter.

M

Assistent 
nyckel till 
delaktighet
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Resultatet visar också att det finns en 
del aktiviteter som barnen inte är delakti-
ga i alls, som att bädda sin säng, packa 
skolväskan och städa.

– Jag tror att även tråkiga familjeakti-
viteter är viktiga för att utvecklas och för-
stå lite till av sin omvärld. Ju mer vi för-
står om vår omvärld ju mer förstår vi om 
oss själva. 

Öka engagemanget
Förutom att undersöka vilka aktiviteter 
barnet deltar i så har frågan ställts om 
barnet bara är närvarande eller också en-
gagerad i aktiviteten. Hittills har fram-
kommit att barnen överlag är mindre en-
gagerade i de aktiviteter de deltar i. 

De aktiviteter som fick högst engage-
mang är busa, leka och spela dator/tv-
spel samt att titta på film. 

I nästa steg i projektet ska tio familjer 
intervjuas för att Jenny Wilder och hen-
nes kollegor ska få djupare förståelse för 
familjernas situation. Projektet kommer 
så småningom att mynna ut i workshops 
där både föräldrar och assistenter träffas 
och utbyter erfarenheter. 

Jenny Wilder tror att ett sätt att öka 
engagemanget hos barnen under en akti-
vitet är att assistenten dokumenterar vad 

som händer i detalj, för att en annan as-
sistent ska kunna stötta barnet nästa gång 
samma aktivitet ska utföras. Jenny Wilder 
tar ett exempel.

– Om jag vill gå och fika ska det ju vara 
till det fik som jag tycker bäst om, inte as-
sistentens favoritcafé. Om min assistent vet 
vilka aktiviteter jag gillar, var, när, hur och 
varför, vem jag brukar träffa när jag är där 
och så vidare, så kommer hon eller han 
kunna stötta mig bättre, och mitt engage-
mang kommer att öka för den aktiviteten. 

Ett viktigt jobb
Jenny Wilder hoppas att projektet resul-
terar i konkreta förslag, och att familjer-
na ska få verktyg som kan göra deras 
barn mer delaktiga i vardagsaktiviteter. 

– Assistentyrket är fortfarande ett ge-
nomgångsyrke för många, med dålig lön 
och inget krav på utbildning. Jag tror att 
det är viktigt att få assistenterna att kän-
na att de gör ett viktigt jobb. De här bar-
nen behöver också successivt bli mindre 
beroende av sina föräldrar, när de blir 
unga vuxna och föräldrarna ska ”släppa 
taget” är det assistenternas roll att hjälpa 
till. Sverige är så speciellt, här finns så 
mycket stöd att få, men det är viktigt att 
insatserna används ur barnets perspek-
tiv. I all min forskning försöker jag utgå 
från just detta, och se hur de professio-
nella bör anpassa sitt arbetssätt efter 
barnets behov. +

Anna Pella

�”Barns delaktighet i familjeaktiviteter” 
undersöks av Högskolan i Jönköping 
tillsammans med föreningen JAG, RBU 
och FUB med stöd av Allmänna 
Arvsfonden. Läs mer på www.arvs-
fondsprojekten.se 

� Vill du själv bidra med tankar och 
idéer till projektet eller svara på en 
enkät? Kontakta anna.karin.axelsson@
hhj.hj.se eller jenny.wilder@mdh.se

Halvdagskonferens 
i Jönköping 

� Tisdagen den 15 november 
hålls en halvdagskonferens vid 
Högskolan i Jönköping för 
föräldrar och professionella med 
tema ”Barnet i familjen”. Dagen är 
kostnadsfri och anmälan görs till 
cecilia.allegrind@hlk.hj.se 

	  

Arbetsinriktad verksamhet för vuxna personer med  
autism/Asperger syndrom i samarbete med IKEA.

Sedan 1999 arbetar 
Conexi med ett 
helhetskoncept för 
att stödja människor 
med autism/
Asperger syndrom 
till att få ett tryggt, 
utvecklande och 
meningsfullt 
yrkesliv. 

Besök vår hemsida för mer information: 
www.conexi.se

Eller kontakta vår VD Åsa von Dahn på 0708-49 44 61

Här erbjuds personer med autism/Asperger syndrom arbetslivsträ-
ning i en reell miljö. När arbetstagaren är redo för steget ut i 
arbetslivet, gör vi det gemensamt genom Steg2. Arbetslivsträningen 
sker genom insats efter beslut om daglig verksamhet enligt LSS. 
Flera arbetstagare har nu gått ut i anställning vilket gör att vi har 
möjlighet att ta emot nya personer till våra verksamheter.

conexi fk 1103 kvartssida v01.indd   6 2011-04-14   16.57

Mer tips och nyheter om 

JAKTEN PÅ JOBB 
på vår webb

foraldrakraft.se
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16 steg mot 
ett riktigt jobb

En guide för dig som inte ger upp

Ung person med funktionsnedsättning och dåliga 
betyg söker jobb. Är det någon idé att 

försöka? Absolut! Här går vi igenom 16 steg 
mot en riktig anställning. Vi ger praktiska tips inte 

bara för dig som är ung jobbsökare utan även för 
föräldrar, skolpersonal, arbetsgivare och hand-

läggare. Men också lite förklaringar till varför det 
ibland inte blir som man tänkt sig, eller varför det 

går frustrerande långsamt. Ge inte upp, 
utan försök på nytt.

Kanske kan vår guide ge dig nya idéer. Eller ge dig 
mer koll på hur arbetsmarknaden fungerar. Hur 
du utnyttjar de möjligheter som fi nns och undviker 
de vanligaste missarna. Till vår hjälp för att 
hitta rätt har vi haft bland annat Erik Lindell, ansva-
rig för Furuboda Arbetsmarknad, Stefan Lahti, vd 
för Misa, Lars Ahlenius, ansvarig för Stockholms 
stads Open Eyes, och Ann-Kristin von Euler, chef 
för Stockholms läns speciella arbetsförmedling för 
unga med funktionsnedsättningar.
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Med rätt stöd kan alla få jobb

O

Utnyttja alla kontakter 
och nätverk som du har! 
Det är ofta den snabbaste 
och enklaste vägen ut i 
arbetslivet.
– Har man haft en praktikplats via skolan ska man gå till den 
arbetsgivaren och höra. Föräldrarna har ofta ett jobb där det 
kan finnas möjligheter på någon annan avdelning, det behöver 
inte vara precis intill förälderns egen arbetsplats, utan en plats 
hos någon som föräldern känner. Sådana kontakter skapar 
ringar på vattnet, säger Ann-Kristin von Euler.

Vilka rättigheter man 
har beror på bak-
grunden. Kommer du 
direkt från gymnasiet 
eller har du 
aktivitets ersättning? 

1. Om du kommer direkt 
från skolan görs en 
första bedömning av ar-
betsförmågan när du 
skriver in dig på 
Arbetsförmedlingen. 
Beroende på vad man 
då berättar hamnar 
man i olika sökande-

kategorier. 
2. Den som har aktivi-
tetsersättning har redan 
gått igenom en process 
hos Försäk ringskassan 
som visat att arbetsför-

mågan är begränsad. 
Då får man inte automa-
tiskt något stöd från 
Arbetsförmedlingen, 
eftersom Försäkrings-
kassan har ansvaret. 
Gör klart för din hand-
läggare på Försäk rings -
kassan att du vill ha jobb 
så att du kan sluta med 
aktivitetsersättning på 
sikt. Det bör inte vara 
något problem att få 
Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen att 
ställa upp med hjälp 
tillsammans. Dessa 
myndigheter har ett 
program kallat 
”Fördju pad samverkan” 
för att hjälpa dig hitta en 
egen försörjning.

Bakgrunden avgör typ av rätt

aktivitets ersättning? 

1. Om du kommer direkt 
från skolan görs en 
första bedömning av ar-

kategorier. 
2. Den som har aktivi-
tetsersättning har redan 
gått igenom en process 
hos Försäk ringskassan 
som visat att arbetsför-

m alla fick stöd 
utifrån sina 
behov skulle 
ingen behöva 
gå utan jobb på 
grund av 

funktionsnedsättning.
– Kom ihåg att det finns 

väldigt mycket stöd, både för 
att klara fysiska hinder och 
den psykosociala miljön, 
säger Erik Lindell. 

Börja med att kolla upp 
Arbetsförmedlingens 
webbsida som har fakta om 
allt som har med subventio-
nerade anställningar, stöd 
och hjälpmedel att göra. 

Du hittar informatio-
nen via länken ”Extra 
stöd” på www.arbetsfor-

medlingen.se 

Att ha med myndigheter, 
som Arbetsförmedlingen, att 
göra kan ibland vara lite 
krångligt och inte alltid får 
man trevligt bemötande.

Men att ha bra koll på 
stöd och hjälpmedel mins-
kar risken för gnissel i 
maskineriet. Man kommer 
in i systemet snabbare. 

Identitetsfråga
Kanske har man en funk-
tionsnedsättning, men inte 
vill kännas vid den. 

– Man kan ha en stark 
identitet som går ut på att 
man inte har någon funk-
tionsnedsättning och kan 
känna sig kränkt av att 
arbetsförmedlaren tycker att 
man har nedsatt förmåga. 

Men det kan också vara 
motsatt problem, att man 
upplever att man inte får 
någon förståelse för en 
funktionsnedsättning, 
säger Erik Lindell.

– Genom Arbetsförmed-
lingen kan man få tillgång 
till psykolog, arbetstera-
peut och få utredningar 
om förmågor, utlåtande 
om dyslexi eller vad det är 
som gör det möjligt att 
öppna för olika åtgärder. 

Man behöver få en funk-
tionshinderkod. Om man 
har med sig egna läkarutlå-
tanden kan det gå fort, 
annars kan det vara en 
frustrerande lång process 
med kö till specialister. 

– Man kan uppleva att 
inget händer medan man 
varken får ersättning eller 
besked på veckor eller 
månader. Då kan man få 
bilden av att det inte finns 
någon hjälp att få. +
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Du måste inte 
avslöja allt 
på en gång
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Den största utmaningen är 
ofta att få till det första mötet 
med en arbetsgivare. Om 
bara intresset är väckt går det 
ofta att lösa praktiska frågor.

– Det första mötet är 
viktigt för att få en chans att 
berätta vem man är, att man 
är en person att satsa på. Det 
är egentligen detsamma för 
alla, men tröskeln för att få 
till ett möte är högre om 
man har en funktionsned-
sättning, säger Erik 
Lindell.

– Om man är öppen, 
glad och gåpåig får 
man förr eller senare 
kontakt, men 
ibland krävs att 
andra hjälper till med att 
öppna dörrar och förklara 
fördelarna för arbetsgivare, 
säger Lindell.

Hjälp med kontakterna 
kan man få via Arbets-

förmed lingens SIUS-
konsulenter eller via organi-
sationer och företag som 
Furuboda och Misa.

Vissa arbetsförmedlare är 
jättebra på att ha många 
kontakter med arbetsgivare 
och kan inspirera dem att 
anställa personer med olika 
stöd, andra är sämre. 

Arbetsförmedlingen har 
lovat bli bättre på att 

bygga goda relationer 
med arbetsgivare. Har 

du tur så får du hjälp 
av en riktigt 

engagerad och 
entusiastisk 

arbetsförmedlare.
Som arbetssökande 

bör man förstås själv ta så 
mycket ansvar som möjligt, 
för att bygga upp självförtro-
endet, men ibland är det 
viktigt att få hjälp med att 
skapa kontakter. +

ad ska man 
berätta om sin 
funktionsned-
sättning när 
man söker 
jobb? Det 

beror på. Kanske inget alls. 
Åtminstone inte vid den 
allra första kontakten.

– Det är bättre att prata 
om vad man kan och vad 
man är bra på. Det andra får 
komma senare, säger Stefan 
Lahti.

Först bra kontakt
Hans erfarenhet är att 
många unga faktiskt börjar 
med att prata alltför mycket 
om saker som de inte kan 
när de kontaktar en arbets-
givare.

– Om man har en 
funktionsnedsättning kan 
det vara viktigt att informe-
ra om det också, men först 
ska man få till en bra 

kontakt och skapa ett 

intresse. som försäljare ska 
man inte börja prata om 
priset, säger Lahti.

Många hinder handlar 
egentligen BARA om 
fördomar och attityder. 
Därför har det stor betydel-
se hur man själv är som 
person och vilken inställ-
ning arbetsgivaren har.

 
Skapa förståelse
Avdramatisera funktions-
nedsättningen. Det är 
viktigt för att underlätta 
mötet med arbetsgivaren. 
Skapa förståelse för de 
hinder som finns och 
kunskap om hur man kan 
kompensera dem. 
Arbetsgivare vill oftast 
hjälpa till, om de bara är 
medvetna om behovet.

– Om man har ett synligt 
handikapp är det bra om 
man pratar om det uppen-
bara, för att ta udden av 
eventuella reservationer från 

arbetsgivaren. Det kan vara 
knivigare med osynliga 
funktionsnedsättningar som 
man inte vill prata om, men 
vår erfarenhet är ändå att 
det är bra att ta upp även 
dessa, säger Erik Lindell. 

– Kanske har man ett 
minnesproblem som gör att 
man inte kommer ihåg 
enkla instruktioner, om man 
inte skriver upp dem. Även 

om man tycker att det är 
pinsamt att behöva använda 
block och penna, är det 
enklast att göra klart att man 
behöver anteckna. Själv vill 
man kanske dölja vissa 
saker, men oftast blir det 
enklare om man säger som 
det är. ”Varför sa du inte det, 
här är block och penna” blir 
den naturliga reaktionen, 
säger Erik Lindell. +

V

”Jag måste fi xa ett första möte för att visa vem jag är!”

Anställ mig!
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ör ditt bästa 
för att skapa 
ett gott 
samarbete 
med handläg-
garna på 

Arbets förmedlingen och/
eller Försäkringskassan.

– Ofta kan man känna sig 
utlämnad. Det är lätt hänt att 
man hamnar i en rävsax och 
blir beroende av samarbets-
förmågan hos en myndig-
hetsperson. Det kan vara 
en jobbig situation som 
gör att man tappar 
tålamodet. Men om man 
har en positiv inställning 
kan det gå fortare att få 
det stöd man vill ha, 
säger Erik Lindell.

Ha inställningen att 
personen du träffar 
kan hjälpa dig – men 
ha inte överdrivna 
förhoppningar om 
hur snabbt det 
kommer att gå. 

Man måste vara medveten 
om att anställda på myndig-
heter som Arbetsförmedling 
och Försäkringskassa styrs 
av regelverk som begränsar 
deras handlingsfrihet.

Många unga har en 
negativ attityd till myndig-

heter. Ibland kanske det 
finns personliga erfarenhe-
ter som förklarar detta. Men 
mycket beror på missför-
stånd. Eller på den allmänna 
debatten, där myndigheter 
ibland orättvist får skulden 
för brister i samhället.

Många är skeptiska
– Många unga har en väldigt 
skeptisk inställning till 
myndigheter, sa Hillevi 
Engström, arbetsmarknads-
minister, när hon nyligen 
besökte en arbetsförmedling. 

– Ungdomar kommer 
inte för att de inte tror att 

de kan få hjälp. Det är 
viktigt att ändra på 
denna bild. När vi har 
hög ungdomsarbets-
löshet är det viktigt 
att ungdomarna får 
kontakt med en 
förmedlare och får 
hjälp, sa Hillevi 
Engström. +

Det är bra att ha stark 
vilja och tydliga mål. 
Men glöm inte att 
vara lite fl exibel i dina 
ambitioner.
Det är klokt att låta din 
handläggare på Arbets för-
med lingen hjälpa till med att 
konkretisera och förtydliga 
målen. Släkt och vänner kan 
också vara bollplank. Det är 
lätt att fastna i en inställning 
om man inte diskuterar sina 
planer med andra.

När du väl är inskriven 
hos Arbetsförmedlingen 
startar olika processer, som 
ibland kan vara lite fyrkanti-
ga. Så om du ångrar ditt val 
av målbild eller plötsligt vill 
testa helt andra saker kan det 
bli problematiskt att 
snabbt byta spår. 
Samtidigt är det 
nödvändigt att ha 
igång processerna hos 
Arbetsförmed lingen, 
för att komma vidare 
på vägen mot jobb.

En målbild får inte 
enbart vara ett fjärran, 
övergripande mål. Skapa 
delmål, som kan uppfyllas 
steg för steg. Då får man 
också chansen att känna att 
man gör framsteg. Och 
under tiden finns möjlighet 
att ändra det slutliga målet.

– Om du jobbar med 
delmål har du större chans 
att uppfylla dem och du får 
belöning genom känslan att 

lyckas. Till slut upptäcker du 
att du uppfyllt dina mål och 
är redo för något helt nytt, 
säger Erik Lindell.

Glöm inte att delmål kan 
vara mycket grundläggande 
saker, som att vakna vid en 
viss tid, våga åka buss varje 
dag och sköta rutinsaker.

Professionell coach
Ibland kan man behöva en 
professionell coach för att 
formulera mål och delmål. 
Det kan vara en SIUS-
konsulent från Arbetsför-
medlingen eller skolans SYO, 
studie- och yrkesvägledare. 

Fördelen med en professi-
onell rådgivare är att han 
eller hon är friare känslomäs-
sigt och vågar ifrågasätta. Det 
kan vara extra viktigt för en 

ungdom med funktions-
nedsättning. Om man 

har aktivitetsersättning 
kan man prata med 
handläggaren på 
För säk ringskassan för 

att få hjälp att hitta en 
coach. +

Praktik 
får inte 
innebära 
vad som 
helst

Är det alltid bra med praktik? 
Nej, inte alltid. Praktik och 
arbetsträning får inte innebä-
ra vad som helst, utan bör 
ligga i linje med dina 
intressen. Men kräv inte att 
praktiken blir exakt det som 
du helst vill ha.

Realistisk
Inriktningen måste vara 
realistisk. Om målet är att 
hitta ett högt kvalificerat 
arbete kanske man inte är 
redo att direkt börja prakti-
sera på det jobbet. Men 
praktiken kanske kan 

förläggas till samma arbets-
plats, under samma tak, i 
samma miljö. 

Den som är tekniskt 
intresserad kanske inte kan 
programmera databaser 
under praktiktiden, men väl 
hjälpa till med enklare 
uppgifter på it-företaget. 
Och samtidigt lära känna de 
som jobbar med program-
meringen. 

Skapar kontaktnät
Praktiken är inte bara 
värdefull som träning inför 
jobb, utan skapar också ett 
kontaktnät.

– Skolan behöver ha ett 
mer aktivt samarbete med 
arbetsmarknaden. Ut och 
praktisera mer! Håll kontakt 
med dataföretag om elever 
går elprogrammet. Skapa 
kontakter! uppmanar Lars 
Ahlenius. +

Försök att skapa ett samarbete

– Ofta kan man känna sig 
utlämnad. Det är lätt hänt att 
man hamnar i en rävsax och 
blir beroende av samarbets-
förmågan hos en myndig-
hetsperson. Det kan vara 
en jobbig situation som 

tålamodet. Men om man 
har en positiv inställning 
kan det gå fortare att få 

Ha inställningen att 

kan hjälpa dig – men 

Många är skeptiska
– Många unga har en väldigt 
skeptisk inställning till 
myndigheter, sa Hillevi 
Engström, arbetsmarknads-
minister, när hon nyligen 
besökte en arbetsförmedling. 

– Ungdomar kommer 
inte för att de inte tror att 

de kan få hjälp. Det är 
viktigt att ändra på 
denna bild. När vi har 
hög ungdomsarbets-
löshet är det viktigt 
att ungdomarna får 
kontakt med en 
förmedlare och får 

– Ofta kan man känna sig 
utlämnad. Det är lätt hänt att 
man hamnar i en rävsax och 
blir beroende av samarbets-
förmågan hos en myndig-
hetsperson. Det kan vara 
en jobbig situation som 

tålamodet. Men om man 
har en positiv inställning 
kan det gå fortare att få 

Ha inställningen att 

Många är skeptiska
– Många unga har en väldigt 
skeptisk inställning till 
myndigheter, sa Hillevi 
Engström, arbetsmarknads-
minister, när hon nyligen 
besökte en arbetsförmedling. 

– Ungdomar kommer 
inte för att de inte tror att 

de kan få hjälp. Det är 
viktigt att ändra på 
denna bild. När vi har 
hög ungdomsarbets-
löshet är det viktigt 

lätt att fastna i en inställning 
om man inte diskuterar sina 

När du väl är inskriven 

startar olika processer, som 
ibland kan vara lite fyrkanti-
ga. Så om du ångrar ditt val 
av målbild eller plötsligt vill 
testa helt andra saker kan det 

Det kan vara en SIUS-
konsulent från Arbetsför-
medlingen eller skolans SYO, 
studie- och yrkesvägledare. 

Fördelen med en professi-
onell rådgivare är att han 
eller hon är friare känslomäs-
sigt och vågar ifrågasätta. Det 
kan vara extra viktigt för en 

ungdom med funktions-

coach. 

om man inte diskuterar sina 

startar olika processer, som 
ibland kan vara lite fyrkanti-
ga. Så om du ångrar ditt val 
av målbild eller plötsligt vill 
testa helt andra saker kan det 

Det kan vara en SIUS-
konsulent från Arbetsför-
medlingen eller skolans SYO, 
studie- och yrkesvägledare. 

onell rådgivare är att han 
eller hon är friare känslomäs-
sigt och vågar ifrågasätta. Det 
kan vara extra viktigt för en 

G

FK_1105_s43-57_arbete_anstallmig_v08.indd   46 2011-09-29   10.37



# 5, 2011 FÖRÄLDRAKRAFT 47     

Nyheter

Vi söker dig som är intresserad av musik, bild, 
media, vaktmästeri, hantverk, butiksarbete 
eller vill prova på arbete inom äldreomsorg. 
 Vi hjälper även till med att skaffa praktik-
platser ute på den öppna arbetsmarknaden.   
 Carema Care har många dagliga verksam-
heter/arbetsplatser med olika inriktning, där 

du får möjlighet att utveckla dina styrkor och 
förmågor utifrån dina förutsättningar.
 För oss är det viktigt att du trivs på din 
arbetsplats och är stolt över ditt arbete. Ingen 
kan allt men alla kan något. 
 Vi tar gärna emot studiebesök och prakti-
kanter.

Dags att ta steget från 
skolan till arbetslivet?

www.caremacare.se

Vi svarar gärna på alla frågor

Dagliga verksamheter och vuxenboende: 
Anna Wallentin 0733-77 53 00
anna.wallentin@carema.se

Skola, korttidshem och barnboende: 
Helena Söderqvist 0733-77 53 12
helena.soderqvist@carema.se
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ägen till en 
anställning 
börjar i skolan, 
men ofta får 
elever med 
funktionsned-

sättning inte den hjälp som 
behövs att förbereda sig. 
Behoven upptäcks för sent.

Det finns goda exempel, 
där Arbetsförmedlingen 
besöker skolor för att hjälpa 
elever som behöver extra 
stöd, men det är fortfarande 
lite ovanligt.

– Om Arbetsförmed lin gen 
hjälper till på skolan sparar 
man stora resurser i nästa 
steg, säger Erik Lindell. På 
Furuboda Arbetsmarknad 
har vi haft ett nära samarbete 
med arbetsförmedlare som 
tillsammans med elever har 

upprättat handlingsplaner 
som sträcker sig ett år efter 
gymnasieexamen. När dessa 
elever slutar skolan och går 
till Arbetsförmedlingen finns 
det redan en handlingsplan 
med idéer om nästa steg, 
säger Erik Lindell. 

Kan ta initiativ
Elever och föräldrar kan 
själva ta liknande initiativ, 
menar Lindell. Inget hindrar 
att man redan under gymna-
sietiden kontaktar Arbetsför-
medlingen och säger att man 
vill ha stöd i framtiden (även 
om det inte är säkert att man 
direkt får förståelse hos 
Arbets förmedlingen). Ibland 
anordnar Arbetsförmed-
lingen informationsmöten 
för avgångselever och då kan 

man också passa på att flagga 
för behoven.

Problemet för Arbetsför-
medlingen är att det är så 
många elever det handlar 
om. Utan skolans hjälp är det 
svårt att hitta de som behöver 
extra stöd.

Många pratar om att 
skolan och Arbetsförmed-
lingen ska stärka sina band 
och samarbeta mer än idag. 
Men det är oklart när så sker. 

Föreslå ett möte
Ett sätt att skapa ett sådant 
samarbete är att man som 
elev vänder sig till skolans 
SYO-konsulent och föreslår 
ett möte med Arbetsförmed-
lingen. Be SYO ta initiativ!

Många varnar för 
riskerna med att det blir ett 
uppehåll mellan skola och 
arbetsliv. 

– När du avslutat utbild-
ningen ska du genast skriva 
in dig på Arbetsförmed-
lingen, så att det inte går 2-3 
år mellan. Om du inte gör 
det direkt missar du den 
naturliga övergången från 
skola till arbetsliv. Senare 
kommer din utbildning inte 
att kännas lika aktuell, säger 
Erik Lindell. 

På samma sätt bör man 
se upp med aktivitetsersätt-
ningen. Den ger inte heller 
någon naturlig övergång, till 
skillnad från studiebidrag 
som upphör när man slutar 
skolan. +

 
 

 
 

 

En bra utbildning är ofta 
nyckeln till en anställning. Men 
många unga med funktions-
nedsättningar har inte lyckats 
så bra i skolan. 

– De har haft mycket annat 
än skolarbete att tänka på. 
Fokus har inte varit att få den 
bästa utbildningen utan att 
klara sitt liv i vardagen. Men 
resultatet blir att man har fått 
dåliga betyg och hamnar i en 
dubbelt dålig sits. Om man 
sitter i rullstol och har dåliga 
betyg står man sig ganska slätt 
på dagens arbetsmarknad, 
säger Lars Ahlenius.

Han är besviken över att se 
hur dåligt rustade många 
elever blir i gymnasieskolan. 

– De elever som kommer 
från RH-gymnasier och har 
stora rörelsehinder kan vara 
briljanta, men de flesta av dem 
har ändå inget slutbetyg.

Det finns många trösklar att 
ta sig över. 

– Att satsa på en god 
utbildning är det viktigaste 
man kan göra. Med slutbetyg, 
och ett papper som visar vad 
man kan, har man mycket 
bättre förutsättningar, säger 
Lars Ahlenius, som uppmanar 
alla att prioritera upp utbild-
ningen. +

Det börjar redan i skolan...

V

www.stodochresurs.se

Stöd & Resurs Unga VuxnaStöd & Resurs Unga V
En ny daglig verksamhet för individer

 med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Stöd och Resursteamet i Fyrstad AB
Vid frågor kontakta gärna vår enhetschef  
Sophia Sahlback
sophia@stodochresursteamet.com
0705 – 50 23 89

Välkomna på Öppet hus!
Torsdag 1 december kl 14.00 – 17.00 

alt. kl 18.30 – 21.00 
Junogatan 7 i Uddevalla

Marianne Scheja (skådespelerska, regissör, KBT-
terapeut) bjuder på smakprov från vårt teaterprojekt och 
vi berättar om vår verksamhet och ni får träffa personalen. 
Vi bjuder på dryck och tilltugg.
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ör att vara 
säker på att 
man får 
kompetent 
hjälp bör man 
välja en 

etablerad metod som bygger 
på evidens, det vill säga att 
den har bevisat att den 
fungerar. 

Används av Misa
Supported Employment är 
den kanske vanligaste 
metoden. Den används 
bland annat av Arbetsför-
med lingens egna SIUS-
konsulenter och av företag 
som Misa. Forskning kring 
metoden bedrivs både i 
Örebro och Lund.

Beskrivningen här intill 
kommer från Stefan Lahti på 

Misa. De flesta som får hjälp 
hos Misa är redan sysselsatta 
inom daglig verksamhet. 
Misa börjar med att kartläg-
ga vad personen vill jobba 
med. Därefter letar man upp 
praktikplatser. Man försöker 
hitta en, två eller flera platser 
att provjobba på. 

Livslång praktik
– Vi pratar tidigt med 
arbetsgivaren om att det 
slutliga målet med praktiken 
är att uppnå en anställning. 
Annars finns risk att det blir 
en livslång praktik. Det är 
viktigt att arbetsgivaren är 
med på detta från början, 
säger Stefan Lahti. 

– Sedan stöttar vi perso-
nen på jobbet och minskar 
stödet successivt. På slutet 

besöker vi kanske arbetsplat-
sen bara någon gång per 
vecka. Om vi får till en 
anställning försöker vi också 
ordna att det finns ett 
personligt biträde, så att 
anställningen kan hålla i 
långa loppet. Om man har 
intellektuella eller psykiska 
funktionsnedsättningar 
måste man räkna med att 
det krävs ett livslångt stöd, 
säger Stefan Lahti. +

Anställ mig!

Supported Employment är vanligaste metoden

F
Metoden 
Supported 
Employment 
består av fem 
steg.

1. Överenskom-
melsen. Coachen 
och deltagaren 
kommer överens om 
vad som ingår i 
uppdraget.
2. Yrkesprofilen. 
Hitta resurser, 
styrkor, strategier 
och bedöm vilket 
behov av stöd som 
finns.
3. Jobbsökande och 
matchning.
4. Arbetsgivar-
engagemang. Se 
även till att kollegor-
na på den aktuella 
arbetsplatsen 
hjälper till att få allt 
att fungera för den 
jobbsökande.
5. Långsiktigt stöd 
på och utanför 
arbetet.

5
”Vi pratar 
tidigt med 
arbetsgivaren 
om att det slut-
liga målet med 
praktiken är en 
anställning.”

Saknar Du sysselsättning? 
Kontakta Solhagagruppen! 

 
 

Tel 010 707 56 00 
www.solhagagruppen.se

Ett gott liv - hela livet
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Allt fl er arbetsgivare 
tar ställning för mång-
fald och mot diskrimi-
nering. Intres set ökar 
för att anställa per-
soner som har funk-
tionsnedsättningar. 
Men det går sakta.

– Man kan matcha och 
kompetenslyfta hur mycket 
som helst om det inte finns 
arbetsgivare som 
välkomnar perso-
ner med funktions-
nedsättningar. Det 
är en stor skuta 
som ska ändra 
riktning. Ibland 
känns det som att 
man kör en 
Ålandsfärja med en 
väldigt liten paddel, 
säger Lars 
Ahlenius.

Som ansvarig 
för projektet Open 
Eyes inom 
Stockholms stad är 
han en av de som 

kämpar för att snabba på 
utvecklingen, fast han tycker 
det går frustrerande lång-
samt. Kanske skönjer han 
ändå ljuset i tunneln, sedan 
arbetsmarknadsministern 
under sommaren signalera-
de att statliga bolag ska bli 
bättre på att anställa. 

25 deltog
Misas årliga konferens om 
mångfald och företagande 
visar också att intresset 
växer. Förra året deltog 25 

arbetsgivare och i år var det 
över 60. På konferensen 
möts arbetsgivare och 
arbetssökande för mingel 
och föreläsningar.

Intensivt jagande
Bakom varje anställning 
ligger dock ofta ett intenstivt 
jagande.

– Vi får kanske ringa 
40-50 arbetsgivare för att få 
napp. Om vi inte hade så 
goda arbetsgivarkontakter 
skulle vi inte lyckas så bra. 

Våra förmedlare är så 
entusiastiska och det är en 
stämning som sprider sig, 
även till arbetsgivarna, säger 
Ann-Kristin von Euler vid 
Arbetsförmedlingen Unga 
funktionshindrade i 
Stockholm.

– Vi jobbar verkligen hårt 
med att arbeta upp arbetsgi-
varkontakterna. Vi försöker 
hela tiden informera om 
vilka möjligheter som finns. 
Våra handläggare är otroligt 
duktiga på att motivera 
arbetsgivare att ta emot 
sökande och få arbetsgivare 
att göra en insats. +

Jag vågar säga nej till bidrag
Många ungdomar som har beviljats aktivitetsersättning oroar sig för att bli av med den. 

Och det fi nns unga som tackar nej till jobb, av rädsla för att förlora denna ekonomiska trygghet. 
Ofta är föräldrar eller gode män allra mest rädda för att ersättningen ska försvinna.

– Det är viktigt att man vågar ta språnget och släppa aktivitetsersättningen, säger Stefan Lahti. Det kan kännas som mycket 
pengar för en 20-åring, men när man närmar sig 30 är det inte lika mycket och då hamnar man i en fattigdomsfälla. Här 

borde politiker finna sätt som gör det lättare att våga ta språnget och ändå ha en trygghet att falla tillbaka på.

Intresset ökar – men långsamt

”Det är viktigt 
att man vågar 
ta språnget.” 

”Lätt att ham-
na i en fattig-

domsfälla.” 

”Vi får kanske 
ringa 40-50 
arbetsgiva-
re för att få 
napp. Om vi 
inte hade så 
goda arbets-
givarkontak-
ter skulle vi 
inte lyckas så 
bra.” 

FÖRÄLDRAKRAFT # 5, 2011
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Sämre än 
för 30 år 
sedan

tsikterna på 
arbetsmarkna-
den har 
drastiskt 
försämrats för 
unga med 

funktionsnedsättningar de 
senaste 30 åren. 

I slutet av 1970-talet fick 
60 procent av eleverna från 
yrkessärskolan någon form 
av anställning. Många av 
dem fick helt vanliga jobb 
utan särskilt stöd. År 2006 
beräknas endast cirka 17 pro-
cent av eleverna ha gått 
vidare till ett jobb och bara 
cirka tre procent fick jobb 
utan någon form av stöd.

Ense om behov
Samtidigt är politiker, 
myndigheter och arbets-
marknadens parter ense om 
att det krävs krafttag för att 
vända utvecklingen.

Och många experter, som 
Misas vd Stefan Lahti, menar 
att man snabbt kan förbättra 

läget. Han tror att 10-20 

procent av alla ungdomar 
som idag har daglig verksam-
het årligen kan hitta ut på 
den ordinarie arbetsmarkna-
den. Efter bara några år 
skulle arbetsmarknaden i så 
fall se betydligt mer gynnsam 
ut för unga med funktions-
nedsättningar.

Ökat med 50 procent
Under det senaste decenniet 
har insatsen daglig verksam-
het ökat med 50 procent till 
att omfatta totalt mer än 
30 000 personer. Bara någon 
procent av den dagliga 
verksamheten är inriktad på 
att deltagarna ska övergå till 
arbete och anställning. 

– Åtminstone hälften av all 
daglig verksamhet borde 
göras inriktad på anställning, 
anser Stefan Lahti. Då skulle 
10 000 personer i daglig 
verksamhet kunna komma ut 
i anställning de närmaste tio 
åren. Inom Misa har vi redan 
sett att våra metoder funge-
rar eftersom vi årligen får ut 
8-9 procent av våra deltagare 
varje år.

En rekommendation till 
de tusentals unga som varje 
år går ut gymnasiesärskolan, 
för att börja på daglig 
verksamhet, ska kräva att 
denna är inriktad på 
anställning. 

Kan då alla unga få hjälp 
att hitta jobb? 

– Ja, svarar Stefan Lahti 
utan att tveka. Alla kan finnas 
på arbetsmarknaden, det är 
bara en fråga om rätt stöd. 
Problemet är att samhällets 
stöd varierar. Det är en kamp 
att hitta arbetsplatser, en 

kamp att hitta och få stödet 
och det är en kamp att få 
personligt biträde för att 
behålla en anställning. 

– Olika arbetsförmedling-
ar ser olika på detta. Hos 
vissa är det okej med person-
ligt biträde medan andra 
säger tvärnej. Men männis-
kor är olika och tänker olika, 
så om man får nej ska man gå 
vidare till en annan arbets-
förmedlare eller till chefen, 
säger Stefan Lahti.

Får inte ge upp
Slutsatsen är att unga, och 
deras föräldrar, aldrig får ge 
upp.

– Det finns arbete för alla 
och alla behövs. Många 
gamlingar går snart i pension 
och då kommer många fler 
att behöva anställas. Så ge 
inte upp. Även om man inte 
mår bra just nu kanske man 
mår bättre om ett halvår och 
kan göra ett nytt försök. 
Ibland fungerar det inte att 
hitta ett jobb, alla får inte 
jobb. Men då är man välkom-
men att göra ett nytt försök 
lite senare, säger Ann-Kristin 
von Euler på Arbetsför -
medl ingen vid Globen i 
Stock holm. +

ngagerade 
föräldrar är 
ofta det 
viktigaste 
stödet, men de 
har en svår roll. 

Som förälder måste man 
också våga släppa taget.

– Föräldrar påverkar både 
positivt och negativt men 
det kan vara svårt för 
föräldern själv att se ibland, 
säger Erik Lindell.

Föräldrar ska förstås 
hjälpa till så gott det går, 
men det är ungdomen som 
måste uttrycka vad han eller 
hon vill.

– På möten är det bra om 
föräldrar är så passiva som 
möjligt. Man måste hjälpa till 
om något blir tokigt men se 
upp med att lägga behov eller 

önskemål i munnen på den 
person det handlar om, säger 
Erik Lindell.

På samma sätt gäller det 
för handläggare att försöka 
ignorera föräldrar eller 
personliga assistenter som 
”lägger sig i för mycket”.

Följer med
Inom Furubodas projekt 
Stegen in i arbetslivet, SIA, 
är det ofta Furubodas 
medarbetare som följer 
med som stöd på möten, 
istället för föräldrarna.

– För handläggare på 
en myndighet är det ofta 
allför engagerade 
föräldrar som är 
jobbigast. Självklart 
behöver det inte vara 
negativt att föräldrar 

trycker på – det kan vara ett 
sätt att få saker att hända. 
Men det finns också en risk 
att handläggaren tycker att 
en gåpåig förälder bara 
ställer till problem, säger 
Erik Lindell. 

– Man bör vara engagerad 
på ett sätt som ger handläg-
garen förtroendet att lösa 
problemen. ”Jag är engage-
rad och orolig, men jag vet 
att du som professionell kan 
dra de slutsatser som krävs.” 
Ha en halvt ödmjuk inställ-
ning. Ställ inte bara krav att 
”han ska ha jobb i morgon” 
utan lägg ansvar på handläg-
garen och visa förtroende. 
”Jag hoppas vi kan ha 
fortsatt kontakt, jag är 
engagerad och vill följa 
utvecklingen.”

Gå däremot inte bakom 
ryggen på ungdomen 

genom att exempelvis 
säga att ”berätta inte att 
jag ringt, men GÖR SÅ 
HÄR...” Fastän man gör 
detta av välvilja hjälper 
det troligen inte ung -
domen att komma 
vidare i sin utveckling. + 

– Ja, svarar Stefan Lahti – Ja, svarar Stefan Lahti 
utan att tveka. Alla kan finnas 
på arbetsmarknaden, det är 
bara en fråga om rätt stöd. 
Problemet är att samhällets 
stöd varierar. Det är en kamp 
att hitta arbetsplatser, en 

för handläggare att försöka Ha en halvt ödmjuk inställ-
ning. Ställ inte bara krav att 
”han ska ha jobb i morgon” 
utan lägg ansvar på handläg-
garen och visa förtroende. 
”Jag hoppas vi kan ha 
fortsatt kontakt, jag är 
engagerad och vill följa 
utvecklingen.”

Gå däremot inte bakom 
ryggen på ungdomen 

genom att exempelvis 

ning. Ställ inte bara krav att 
”han ska ha jobb i morgon” 
utan lägg ansvar på handläg-
garen och visa förtroende. 
”Jag hoppas vi kan ha 
fortsatt kontakt, jag är 
engagerad och vill följa 
utvecklingen.”

ryggen på ungdomen 

U

E

Anställ mig!

Släpp taget!
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tt få stöd att 
hitta ett jobb 
behöver inte 
vara så svårt, 
men ännu 
viktigare 

– och svårare – är att få till 
stånd ett fortsatt stöd på 
arbetsplatsen. Ett sätt att 
skapa kontinuerligt stöd på 
det nya jobbet är att ansöka 
hos Arbetsförmedlingen om 
insatsen personligt biträde. 

Kan hjälpa många
– Det är en utmärkt insats 
som kan hjälpa många att 
behålla jobbet, säger Stefan 
Lahti. Tyvärr används den 
ibland felaktigt som en extra 
”muta” till arbetsgivare, som 
tar emot pengarna utan att 
använda dem för att ge stöd. 
Det bästa är att köpa in stöd 
från en pedagog som har rätt 
kunskap för att klara de 
situationer som kan uppstå.

Många knep underlättar 
anpassningen på nya arbets-
platsen. När Lars Ahlenius 
hjälper unga in på arbetsplat-
ser handlar det ofta om 
anpassade tider, korta pass 

under en övergångsperiod 
och tät uppföljning.

– Man måste få möjlighet 
att börja i den takt man klarar 
av och man måste få handled-
ning. Många är ambitiösa och 

vill verkligen ut och jobba, 
men om man suttit hemma i 
fem år är deltid ett väldigt 
stort steg. Det behövs männis-
kor runt omkring som förstår 
och kan stötta. Om de finns så 
är det väldigt få som inte 
lyckas, säger Lars Ahlenius.

Arbetsförmedlingen Unga 
funktionshindrade i Stock-
holm ställer upp med stöd 
under det första anställnings-
året.

– Om det dyker upp 
problem så försöker vi hjälpa 
till. Om vi har SIUS-
konsulenter inkopplade åker 
de ut till arbetsplatsen. Detta 
stöd finns under ett år, sedan 
går det förhoppningsvis bra. 
Det händer att arbetsgivaren 
ringer och frågar om hjälp 
även senare, men det är inte 
alltid vi kan hjälpa till då, 
eftersom vi hela tiden har 
många nya sökande, säger 
Ann-Kristin von Euler. +

Ansök om personligt biträde

A

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
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Dagens svenska samhälle 
skapar massor av hinder för 
unga som har funktionsned-
sättningar. Och för vissa 
grupper är det extra svårt att 
få stöd.

Alla har inte rätt till daglig 
verksamhet enligt LSS och 
utestängs därför från arbets-
gemenskap och utvecklande 
sysselsättning.

När LSS, lagen om stöd 
och service för vissa funk-
tionshindrade, infördes 1994 
var syftet att alla som berör-
des av lagen skulle få rätt till 
”daglig verksamhet” på sikt. 
Men fortfarande står många 
LSS-berättigade utan denna 
rätt.

Fler ska få rätt
RBU:s ordförande Agnetha 
Mbuyamba har länge slagits 
för att fler ska få rätt till 
daglig verksamhet.

– Utvidga daglig verksam-
het så att alla kan utveckla det 
man är bra på, tillsammans 
med andra i en gemenskap 
där man stimulerar varandra, 
säger Agnetha Mbuyamba.

Så länge som dessa unga 
vuxna inte har rätt till daglig 
verksamhet vill vare sig 
kommunen eller någon 
annan instans ta ansvar, 
menar Agnetha.

– Ingen är intresserad av 
gruppen! Om man inte har 
rätt till daglig verksamhet 

har man ingen ”peng” med 
sig och ingen är intresserad av 
att hjälpa till med att skapa 
möjligheter till utveckling 
eller försörjning, säger hon.

Unga vuxna
Agnetha Mbuyamba vill 
särskilt uppmärksamma de 
unga vuxna som sannolikt 
inte kommer att kunna ha ett 
lönearbete.

– Alla barn har skolplikt 
oavsett nivå, från tränings-
skola till vanlig skola. Men 
sedan, när man går ur skolan, 
har samhället ingen skyldig-
het alls att hjälpa och stödja! 
Vem ska titta barnen i ögonen 
och säga att ”om några år får 
ni inte vara med längre”?

– Sverige har haft god 
ekonomi många gånger och 
kunnat satsa på den här 
gruppen men har aldrig gjort 
det. Det är så fegt att man har 
övergett den här gruppen, 
säger Agnetha Mbuyamba.

Hon efterlyser en politisk 
ledare som vågar ta initiativ.

– I förlängningen blir det 
billigare med meningsfull 
sysselsättning. Alla utred-
ningar visar att ohälsa kostar 
pengar. Samtidigt kan inte 
alla ha lönearbete. Men det 
behöver inte vara sämre med 
daglig verksamhet. Gemen-
skap och aktivitet är bättre än 
passivitet, säger Agnetha 
    Mbuyamba. +rätt till daglig verksamhet     Mbuyamba. +rätt till daglig verksamhet     Mbuyamba. +

Lägg inte skulden 
på dig själv

Det är samhällets fel att många inte kan ha 
ett vanligt jobb, men daglig verksamhet 

behöver inte vara sämre 

”Sverige
har haft 
god eko-
nomi 
många 
gånger 
och kun-
nat satsa 
på den 
här grup-
pen men 
aldrig 
gjort det.”

Hjälpmedel i 
mobiltelefon 
& surfplatta

www.comai.se

Nyhet Multi Comai!
Multi Comai har många funktioner.
Krisplan, prisräknare, ljudinspelning, 
tidsstöd och kalender t.ex. 
I kalendern kan påminnelse läggas in 
via webbaserad kalender och 
direkt i mobiltelefonen. Vid 
bekräftad eller icke bekräftad 
påminnelse skickas ett SMS 
som kvittens till en annan 
mobiltelefon. Ta egna 
foton eller spela in en film 
med mobiltelefonens 
kamera och använd 
som påminnelse.

  

Vi som är 
på bild
De flesta 
personerna på 
bilderna är 
medarbetare 
och deltagare 
vid Misas 
kontor på 
Södermalm i 
Stockholm. 
Följande 
personer 
medverkar på 
bild: Peter 
Olsson, Zabina 
Forslund, 
Magdalena 
Olsson, Sofie 
Wiberg, Marie 
Munter, Linn 
Wänerstam, 
Jon Kruth och 
Lars Walldén.
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e gamla husen runt Järn-
torget blickar vänligt ner 
på turister, boende och 
alla de som har sin ar-
betsplats i Gamla stan i 
Stockholm. Ett myller av 

gränder, butiker och caféer gör Gamla 
stan till en av Stockholms populäraste be-
söksmål. Här känner sig Nino Bylund 
Fahlén hemma och lotsar oss säkert till ett 
café vid Brända tomten. Klädd i t-shirt, 
skinnjacka och jeans, med bakåtkammat 
hår och med en plastpåse i handen kom-
mer han släntrande till vårt möte, direkt 
från sin praktikplats hos CityMail, där han 
sorterar post och tar hand om försändel-
ser. Han arbetar tre dagar i veckan mellan 
klockan 10.00 och 13.30. Målet är att få en 
fast anställning.

– Jag trivs bra och vill gärna fortsätta 
inom bolaget och arbeta heltid, säger 
han.

Den lediga tiden ägnar han åt att, till-
sammans med boendestödjaren, ordna 
med saker i hemmet, sköta kontakter 
med myndigheter, handla och över hu-
vud taget fixa och dona för att få varda-
gen att flyta på.

Att arbetet är en viktig del av varda-
gen och ett ställe där man ska trivas är 
något som Nino gärna skriver under på. 
I dag är han 28 år och har med vanlig 
grundskola och en tvåårig folkhögskole-
utbildning i bagaget provat på olika yr-
kesroller i flera företag. Att vägen inte 
har varit spikrak har sina förklaringar. I 
sjuårsåldern drabbades han av en hör-
selskada och har kraftigt nedsatt hörsel 
på ena örat. För två år sedan genomgick 
han en utredning och fick diagnosen 
Asperger Syndrom. Att få svart på vitt på 
sina svårigheter har inneburit flera för-
delar i jakten på en fast anställning. Mer 
individuell hjälp, en LSS-handläggare 
och fler människor som ställt upp. 

Ny förståelse
Med nyvunna kunskaper om sin diagnos 
kan han i efterhand förstå och inse varför 
vissa arbetsplatser och jobb inte har 
fungerat. Arbetet på en hamburgerres-
taurang var ett av dem.

– Usch, det var inte roligt. Stressigt och 
otrevligt. Jag passade verkligen inte in där.

Däremot talar han sig mer än gärna 
varm om praktikplatsen som diskplocka-

re på Mosebacke Etablissemanget på 
Söder i Stockholm, somrarna 2008 och 
2009. Där fanns en positiv social gemen-
skap med såväl personal som gäster och 
han kände att han gjorde skillnad. 
Arbetet var tungt, men han kände att han 
passade in. 

– Tyvärr var arbetet säsongsbetonat 
och i september behövdes inte mina 
tjänster länger, förklarar Nino.

Jobbigt att söka jobb
Att Nino tycker det är slitsamt att stän-
digt söka jobb är inget han sticker under 
stol med. Ansträngningen och nervosite-
ten inför en intervju samt att vara på 
topp när man träffar arbetsgivaren är på-
frestande. Dessutom kostar det på att 
skriva ansökningsbrev och hålla sitt CV 
uppdaterat. Genom åren har han hittat 
strategier för att underlätta jobbsökar-
processen. Som till exempel att förbereda 
sig noga och gå igenom de vanligaste frå-
gorna för att inte behöva tänka ut svaren 
i samma stund som frågan ställs. Detta 
har minskat både stressen och oron.

Men det är inte bara att jakten på jobb 
som frestar på. Att inte känna sig uppskat-
tad, att inte ha en fast punkt i tillvaron och 
att inte kunna unna sig saker på grund av 
att det inte finns tillräckligt med pengar är 
andra aspekter av att vara arbetssökande 
som Nino gärna hade klarat sig utan. 
Resor, köpa mer musik och se på fler fil-
mer är saker som han får göra avkall på.

Nino nära målet

Text & foto: Helen Adolfsson
info@faktapress.se

Nino Bylund Fahlén, som har en hörselskada och Asperger Syn-
drom, har arbetat som elevassisstent, diskplockare, stekt ham-
burgare och sorterat brev. Bland annat. I dag har han en praktik-
plats hos CityMail och hoppas få fast anställning.

D

Vi erbjuder en arbetsinriktad personligt utformad daglig-
verksamhet för dig med Aspergers syndrom som vill få 

arbetslivserfarenhet och en meningsfull 
sysselsättning via praktik. 

    Vi utgår från dina egna önskemål och färdigheter och 
  vägleder och stödjer dig på din väg till arbete eller studier. 

För mer info kontakta:

Pierre Selim
Carola Wistrand
Tfn: 08-768 20 00

www.enigmaomsorg.se

EPA - Enigma Praktik och Arbete

www.enigmaeducation.se

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
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– Jag är 28 år och har aldrig haft ett 
fast jobb, det kan kännas tungt ibland, sä-
ger han.

Samtidigt betonar han att han inte går 
omkring och deppar för att situationen 
ser ut som den gör.

Hjälp betyder mycket
Idag får han hjälp av Misa med att söka 
jobb. Och tillsammans med sin arbets-
handledare, Lotta Lundberg, ska han för-
söka få utökat ansvar på CityMail. 

Att stödet från Misa är värdefullt 
fram går tydligt. Han fick hjälp av Misa 
att hitta den arbetsplats han är på idag. 
Engagemanget och hjälpen betyder myc-
ket. Till exempel har han fått hjälp att ty-

da information från Försäkringskassan 
och andra myndigheter. 

– Från början var Nino osäker på vad 
han ville göra och behövde få prova sig 
fram ett tag. Arbetsplatsen han är på idag 
passar honom väldigt bra, både vad gäller 
arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Och här 
finns det möjlighet att fortsätta utvecklas. 
Idag har Nino ett bestämt mål, som vi 
tillsammans jobbar mot, och det är att 
inom en snar framtid nå fram till anställ-
ning någonstans, säger Lotta Lundberg.

Kan vara svårt
Det kan vara svårt för personer med neu-
ropsykiatriska funktionsnedsättningar 
att ta sig in på arbetsmarknaden på egen 

hand, oavsett om det gäller praktik eller 
anställning. Många klarar inte själva 
jobbsökningsprocessen som kräver stora 
sociala färdigheter. 

– Att få hjälp med företagskontakter 
och individuell matchning av arbetsupp-
gifter och arbetsmiljö gör ofta hela skill-
naden. Vi ser också att ett fortsatt stöd ef-
ter att man fått anställning är viktigt för 
att kunna behålla arbetet på längre sikt. 
Många personer vi träffar har unika kun-
skaper och förmågor och är en stor till-
gång när de väl får en chans att komma in 
på ett företag, säger Lotta Lundberg.

Förutom jobbet på Mosebacke är det 
rollen som lärarassistent som Nino trivts 
bäst med. Drömmen är emellertid att ar-

– Det kan kännas tungt att man aldrig haft ett fast jobb, säger Nino Bylund Fahlén. Samtidigt förstår han idag varför det inte 
fungerat för honom på vissa arbetsplatser.

För oss är DU viktigast!

Vi ger dig en

meningsfull
& utvecklandevardag i gemenskap med andra.

Vill du veta mer:  www.vardochbildning.uppsala.se tel: 018-727 71 12

Daglig verksamhet

För personer med autism och  
utvecklingsstörning erbjuder:

Tydliggörande pedagogik enligt TEACCH•	
Individanpassade scheman•	
Fysisk aktivitet•	
Social träning•	
Utevistelse•	

 

www.nacka.se/omsorgen

Ekens dagliga verksamhet
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beta med musiker, få följa med på turné-
er, rodda, se till att allt sköts och hjälpa 
till i studion. Han lyssnar helst på reggae, 
punk och ska. The Clash, Cream, Jimi 
Hendrix, Led Zeppelin, Nationalteatern 
och Dag Vag är några av de musikaliska 
förebilderna.

– Att få hänga med ute på vägarna vo-
re verkligen ett drömjobb, säger Nino 
och ler.

Vem vet? Med många år kvar i arbets-
livet kan mycket hända. Och med en 
stor portion ansträngning och en gnutta 
tur så kan ju faktiskt en dröm bli till 
verklighet. +

Ninos tips till andra arbetssökande:
1. Be Arbetsförmedlingen om hjälp när du söker jobb. Det är deras 
uppgift att stötta dig.
2. Var inte rädd för att prova olika jobb. Det breddar din erfarenhet 
och du får en tydligare bild av vad du trivs med och även vad du inte 
ska ägna dig åt.
3. Skriv ett bra personligt brev och CV. Ta hjälp om du behöver.
4. Se till att du har två eller tre goda referenser.

Ninos tips till arbetsgivare:
1. Se till individen, inte bara det du läser i ansökan.
2. Ställ krav på att den som söker ska kunna vissa saker.
3. Ta reda på hur personen som söker jobbet arbetar tillsammans 
med andra människor.
4. Ta tillvara personens arbetserfarenhet. Det behöver inte vara 
negativt att en person provat många olika yrken. Det kanske är på just 
det här jobbet han eller hon hör hemma och stannar.

”Jag är lojal, beredd att arbeta hårt”
Namn: Nino Bylund Fahlén.
Ålder: 28 år.
Bor: Lägenhet i Skärholmen, strax söder om Stockholm.
Intressen: Musik, film, fotboll.
Skolor: Grundskola, tvåårig folkhögskoleutbildning.
Gör idag: Praktikplats hos Citymail. Sorterar brev och försändelser.
Berättar gärna för arbetsgivaren: Jag är lojal, beredd att 
arbeta hårt, jag försöker avsluta det jag påbörjat, jag kommer i tid till 
jobbet, jag är någorlunda social.

Kontakta oss så berättar vi mer!
Enhetschef Elin Lindberg,
018-727 16 55, www.dagligverksamhet.uppsala.se

- För dig som står nära arbetsmarknaden

En trygg introduktion
till arbetslivet
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– Ett fantastiskt bra resultat! Det var ar-
betsmarknadsminister Hillevi Engströms 
omdöme när hon besökte Arbetsför-
med lin gens specialkontor för unga funk-
tionshindrade vid Globen i Stockholm.

Hittills i år har 423 ungdomar med 
funk tionsnedsättningar fått anställning-
ar genom detta kontor, vilket kan jämfö-
ras med normalt 500 för ett helt år.

Ministern har besökt ett 50-tal arbets-
förmedlingar runt om i landet, men det 
var först idag som hon fick träffa de för-
medlare som är bäst på att fixa jobb till 
unga med funktionsnedsättningar.

Och hon var mäkta imponerad.
– Jag visste inte att detta är den enda 

specialförmedlingen för unga funktions-
hindrade. Jag trodde att det fanns fler. 
Det är något vi kan behöva fundera över. 
Man kan tänka sig att andra storstäder 
också har bra underlag. Jag tror på speci-
alisering, sa Hillevi Engström.

Jobbar tillsammans
Sedan hon själv lärt känna förmedlingen 
kommer hon nu att se till att Cristina 
Husmark Pehrsson, som just nu utreder 
lönebidrag och andra stödformer, också 
får inblick i hur specialförmedlarna vid 
Globen jobbar.

– Det är viktigt att vi ser över alla for-
mer av stöd. Idag har jag fått många bra 
argument för detta, sa Hillevi Engström.

Vilka är de viktigaste förklaringarna 
till att specialförmedlingen lyckas hjäl-
pa så många unga med funktionsned-
sättningar?

– Jag tror det är effekten av att man är 
flera förmedlare som arbetar tillsam-
mans. Om man sitter själv på en mindre 
ort är man ganska ensam. Här kan man 
bli expert eftersom man får jobba med 
många ärenden och många olika perso-
ner.

Du har besökt många arbetsförmed-
lingar, vilka saker tycker du är viktigast 
att förändra?

– Stöden behöver förenklas och effek-
tiviseras, säger Hillevi Engström. +

Här är arbetsförmedlarna som 
hyllas av Hillevi Engström. Re-
dan i slutet av sommaren hade 
de ordnat 423 jobb till unga 
med funktionsnedsättningar.

Hillevi Engström (närmast kameran) omgiven av medarbetare på Arbets förmed-
lingen Unga Funktionshindrade vid Globen. Från vänster ses kontorets chef 
Ann-Kristin von Euler, Gunnel Eriksson, Elisabeth Ingvar, Hillevi Engström och 
Christina Mårtens.

Anställ mig!

De har 
ordnat 
423 jobb

”Det är 
viktigt 
att vi ser 
över alla 
former 
av stöd.”

Du är välkommen att ringa
Cameleonten på 08-517 07 170

www.cameleonten.se
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vägskäl för daglig verksamhet 

n 28 100 personer. Daglig 
verksamhet är den vanligaste 
insatsen enligt LSS, lagen om 
stöd och service till vissa 
funktionshindrade, som 
trädde i kraft 1994. Antalet 
sysselsatta inom daglig 
verksamhet ökade med 
nästan 50 procent mellan år 
2000 och 2008 till totalt 
drygt 28 000 personer. 

n Stort utbud. Det finns en 
mängd olika typer av daglig 
verksamhet. I början 
dominerade gruppverksam-
heter i särskilda lokaler, men 
allt oftare har verksamheter-

na flyttat ut till det lokala nä-
ringslivet. Det har förbättrat 
delaktigheten i samhället, 
men fortfarande är det 
mycket ovanligt att deltagar-
na övergår till vanligt 
lönearbete. Målet är dock att 
utveckla människors 
möjligheter till förvärvsar-
bete, även om det ligger 
långt fram i tiden för många 
och är nästan orealistiskt för 
andra. Det är kommunerna 
som är ansvariga för daglig 
verksamhet.

n Aktivitets- eller sjukersätt-
ning är det vanligaste sättet 

att försörja sig för deltagare i 
daglig verksamhet. 
Aktivitetsersättning kan 
beviljas till och med 29 års 
ålder, därefter sjukersättning.

n Vem har rätt till daglig 
verksamhet? Personer i 
yrkesverksam ålder, som 
saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig, har idag 
rätt till daglig verksamhet 
enligt LSS, lagen som stöd 
och service till vissa funk-
tionshindrade, om de ingår i 
personkrets 1 eller 2.

De som omfattas är alltså 
dels personer med utveck-

lingstörning och personer 
med autism (personkrets 1), 
dels personer med begåv-
ningsmässigt funktionshin-
der efter hjärnskada (per-
sonkrets 2).

Utan denna rättighet står 
idag hela personkrets 3 – 
personer med fysiska eller 
psykiska funktionsnedsätt-
ningar. Handikapprörelsen 
vill att hela personkrets 3 ska 
omfattas av rätten till daglig 
verksamhet enligt LSS.

Socialstyrelsen startar 
snart försök med verksam-
het för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. +

Daglig verksamhet enligt LSS 
sysselsätter idag mer än 28 000 
personer. Trots att detta är den 
allra vanligaste insatsen enligt 
LSS är den relativt okänd.
Samtidigt är den omstridd i det 
tysta. Här är några av striderna 
kring daglig verksamhet.

1 Kostnadsbesparingarna som de 
senaste åren slagit mycket hårt mot 

kvaliteten på många verksamheter. Se vår 
intervju med Göran Fredriksson, där han 
hävdar att alla verksamheter har tvingats 
till tuffa åtstramningar. Han hoppas nu 
att Konkurrensverkets granskning ska 
rätta till de värsta bristerna.

2 Hotet mot kvaliteten blir ännu 
allvarligare med tanke på att det 

saknas tydliga krav på kvalitet och 
kompetens inom daglig verksamhet. 
Handikappförbunden efterlyser en 
kvalitetssäkring. 

3 Avsaknaden av daglig verksamhet 
för tusentals personer med 

psykiska och fysiska funktionsnedsätt-
ningar. Personer som idag inte kan få 
vanligt lönearbete, men inte heller har 
någon rätt till daglig verksamhet, utesluts 
både från försörjning och gemenskap. Se 
vår intervju med Ingrid Burman, 
Handikappförbunden.

4 Regeringen har beslutat om ett 
försök med ”meningsfull syssel-

sättning” för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. Man satsar 
drygt 100 miljoner under tre år. 
Försöksverksamheten ska vara klar i 
januari 2014. Utvecklingen går långsamt 
och ingen politiker vågar idag ge några 
klara besked om när rätten till daglig 
verksamhet kan utökas på allvar.

5 Ersättningen för att delta i daglig 
verksamhet är en känslig fråga. Är 

100 kronor eller 42 kronor per dag en 
rimlig ersättning? 

Eller innebär båda nivåerna en 
skamlös underbetalning? 

Även om LSS-lagen betonar att 
deltagande i daglig verksamhet inte är ett 
arbete uppfattas det ändå som ett arbete 
av många. Hur ska man då förklara att 
ersättningen kan vara exempelvis 42 
kronor per dag? Låga ersättningar blir 
förstås ännu mer utmanande nu, när 
daglig verksamhet allt mer inriktas på ar-
bete och anställning.

6 De som är längst från arbetslivet 
riskerar att glömmas bort när 

samhället satsar på att få ut så många 
som möjligt i jobb. Alla har dock rätt till 
ett rikt och utvecklade liv. För många är 
daglig verksamhet ett sätt att nå målet.

– Utvecklingen går mot att alltför 
många personer får tillbringa sina dagar 
i någon sorts förvaring i en ständig 
väntan på transport mellan bostaden 
och verksamheten. Och kanske än värre, 
allt fler kommer inte längre ens så långt: 
de ”erbjuds” istället någon sorts syssel-
sättning i den egna bostaden. Om inte 
denna utveckling hejdas tycks en 
återgång till gamla tiders vårdhem vara 
utstakad, säger Anna-Lena Krook, FUB.

Hon följer frågan, bland annat via en 
expertgrupp knuten till en ny statlig 
arbetsmarknadsutredning. +

6
Visste du detta om daglig verksamhet? 
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Tvärtemot förhoppningarna riskerar 
valfrihetsreformen LOV att leda till 
sämre kvalitet och ökat missnöje.

Vårdföretagarnas ordförande Göran Fred
 riks son välkomnar den granskning som 
Konkurrensverket nu ska göra:

– Valfriheten blir en chimär om det 
inte finns något att välja på eller 
ingen kvalitet i verksamheten.

Dagliga verksamheter som 
omfattas av LOV, Lagen om val
frihetssystem, har tvingats till 
mycket tuffa besparingar och ned
skärningar på grund av sänkta nivå
er på de ekonomiska ersättningarna.

Dessutom har oklarheterna kring val
frihetssystemen stoppat förnyelsen.

Även om cirka 200 av landets 290 
kommuner har ansökt om pengar för att 
utreda valfrihetssystem går utvecklingen 
långsamt.

– Just nu är det på stället marsch, me
nar Göran Fredriksson, som även är ord
förande för branschorganisationen Pulss 
(Privata utförare inom LSS) och vd för 
Frösunda.

– Kommunernas upphandling av pri
vata omsorgstjänster har minskat. Möj

ligen beror det på att funderingar 
över valfrihetssystem stoppar 

upp processen, men i så fall 
måste man kanske ha bättre 
modeller för valfrihetssystem, 
så att de lockar till val och att

raherar privata utförare. Så är 
det inte idag.

Enkel sysselsättning
Enligt Göran Fredriksson har kommu
nernas hårda ekonomiska villkor lett till 
att exempelvis daglig verksamhet i många 
fall riskerar att innebära mycket enkel sys
selsättning utan ett kvalitativt innehåll.

– Då är vi på väg bort från syftet med 
LSS. Den bistra sanningen är att alla har 
varit tvungna att spara och det har gett 
sämre kvalitet i stort.

–  Men det har också lett till att de ut
förare som vill ge kvalitet, och har en 
tydlig idé om hur det ska gå till, inte läng
re vill vara med när villkoren är som 
sämst.

Fördelarna med de nya valfrihetssys
tem, som införts i bland annat Stock
holm, riskerar därför att gå förlorade.

– Det är i grunden väldigt positivt att 
man har en ambition att lägga större be
slutsrätt hos kunden. Därför är det tra
giskt att man schabblar bort reformen 
genom att ge ekonomiska förutsättning
ar som inte håller och stimulerar till kva
litet, säger Göran Fredriksson. +

Läs hela intervjun på  
www.foraldrakraft.se

Valfrihet knäcker verksamheten
LSS-företagare hoppas att Konkurrensverket ska rätta till de värsta bristerna

vägskäl för daglig verksamhet 

Liksom många andra vill Riksför
bundet FUB ha en mer arbetsinriktad 
utveckling av daglig verksamhet.

– Men det måste ske parallellt med det 
uppdrag som redan finns, att erbju
da stöd till utveckling av hela 
människan, säger AnnaLena 
Krook, ordförande för FUB.

Hon betonar att daglig 
verksamhet har ”ett unikt upp
drag att arbeta långsiktigt”.

– När man ställer krav på att 
daglig verksamhet ska blir mer arbets
inriktat är det angeläget att inte ”sparka 
ut barnet med badvattnet”.  Jämfört 
med Arbetsförmedlingen innebär det 
större uthållighet i arbetet. Genom 

daglig verksamhet ska det finnas alla 
möjligheter att utforma ett individuellt 
anpassat stöd, säger AnnaLena Krook.

Hon menar att daglig verksamhet 
och Arbetsförmedlingen ska dela på 

ansvaret för att nå gemensamma 
mål. Metodiken ”supporten em

ployment” kan användas inom 
båda verksamheterna.

– Daglig verksamhet kan ta 
till sig mycket Arbetsförmed  

lingens metoder för supported 
employment och arbeta mycket 

med arbetsförberedande åtgärder, till 
exempel genom utbildning för att kun
na arbeta. 

– Därmed kan Arbetsförmedlingen, 
med sitt tydligare jobbfokus, frigöra re

surser för att arbeta ännu mer effektivt 
med de som redan från början står när
mare arbetsmarknaden, säger Krook.

Nästan självklart
För ungdomar som har utvecklings
störning leder vägen från särskola ofta 
automatiskt vidare till daglig verksam
het enligt LSS. 

För att dessa unga ska få bättre möj
ligheter på arbetsmarknaden är det vik
tigt att få utbildning i relevanta yrken, 
bra praktik på riktiga arbetsplatser och 
en väl fungerande studie och yrkesväg
ledning, betonar AnnaLena Krook.

– Det behövs samverkan mellan sko
lan och Arbetsförmedlingen, särskilt 
mot slutet av skoltiden. +

Sverige kan få kritik av FN

”Sparka inte ut barnet med badvattnet”

Tusentals personer väntar fortfarande 
på att få rätt till daglig verksamhet, 
trots gamla politiska ambitioner om 
att förverkliga detta.

– De politiska partierna har, till och från, 
sagt att de ska genomföra en rätt till dag
lig verksamhet för personer med psykis
ka eller fysiska funktionsnedsättningar, 
personkrets 3 enligt LSS, men detta sak
nas fortfarande, säger Ingrid Burman, 
ordförande för Handikappförbunden.

– Vi har kritiserat detta i vår alterna
tivrapport om hur Sverige lever upp till 
Konventionen om rättigheter för perso
ner med funktionsnedsättning. Vi mås
te använda alla vägar för att påverka, sä
ger Ingrid Burman.

Rapporten överlämnades tidigare i 
år till FN:s speciella övervakningskom
mission.

– Det är rimligt att tro att Sverige 
kommer att få kritik från FN, säger 
Burman som hoppas att detta ökar 

pressen på svenska politi
ker. Hon tycker att det är 
bra att regeringen uppdragit 
åt Socialstyrelsen att starta försök med 
daglig verksamhet för personer med 
psykisk funktionsnedsättning.

– Men det räcker inte. Detta behövs 
över hela landet och för hela person
kretsen, säger Ingrid Burman.

Handikappförbunden arbetar också 
för en kvalitetssäkring av daglig verk
samhet. +
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Bräcke Diakoni
www.brackediakoni.se

Vi ger alla människor möjlighet att delta i den sociala gemen-
skap en arbetsplats eller daglig verksamhet kan ge. Ett 
individuellt anpassat stöd är grunden i vårt arbete.

Carema
www.carema.se

Carema Care har många arbetsplatser med olika inriktning, där 
du får möjlighet att utveckla dina styrkor och förmångor utifrån 
dina förutsättningar. Ingen kan allt men alla kan något.

Cedergruppen
www.cedergruppen.se

Stöd för dig med Asperger att nå ett långsiktigt fungerande 
arbetsliv. Vi startar i din situation nu och handleder dig i ditt 
arbete att utveckla självkännedom, erfarenheter och yrkeskom-
petens.

Conexi
www.conexi.se

Conexi är en arbetsinriktad verksamhet för personer med 
autism/Asperger syndrom i samarbete med IKEA. Vi vänder oss 
till de som vill söka sig ut i arbetslivet och som till en början 
behöver stöd av utbildad handledare.

Eken daglig verksamhet
www.nacka.se/
omsorgen

Eken erbjuder visuellt, individuellt och strukturerat arbete. En 
arbetsdag kan bestå av eget arbete, utevistelse, musik och 
gymnastik. Omsorgen - det kommunala alternativet för 
LSS-verksamheter i Nacka.

Daglig verksamhet 
Uppsala
www.dagligverksamhet.
uppsala.se

Vårt mål är att bidra till en utvecklande och meningsfull vardag.
Engagemang, trygghet och utveckling – det gör skillnad.

Enigma
www.enigmaomsorg.se

Har du autism eller Aspergers syndrom – då är vi kanske 
arbetsplatsen för dig. Då vi har flera olika enheter har vi 
möjlighet att hitta rätt nivå just för dig. Läs mer på vår hemsida.

Frösunda
www.frosunda.se

Vi erbjuder ett brett utbud av dagliga verksamheter med olika 
specialitet och inriktning; allt från modern arbetsträning, 
kultur- och konst till aktiviteter och friskvård. Vilken inriktning 
passar dig?

 

JAG
www.jag.se

Brukarkooperativet JAGs dagliga verksamhet JAG-center är 
integrerat i JAGs Stockholmskansli. Vi tar aktiv del i samhället 
och arbetar med kultur och intressepolitik. Vi finns även i Mora. 
Tel. 08-789 30 00.

  

Misa
www.misa.se

Misa erbjuder arbetsinriktad DV/sysselsättning enligt LSS/SoL
Alla som vill kan delta i arbetslivet med rätt utformat stöd.
 Av alla vi stöttar får ca 10 % anställning på den öppna 
arbetsmarknaden.
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Solhagagruppen
www.solhagagruppen.
se

Solhagagruppens målsättning är att ta reda på vilka dina 
intressen, dina drömmar och dina styrkor är, för ett gott liv – 
hela livet. Det är Solhagagruppens engagemang handlingskraft 
och ansvar.

Ett gott liv - hela livet

Stöd & Resursgruppen
www.stodochresurs-
gruppen.com

Daglig arbetslivsinriktad verksamhet för ungdomar med 
Asperger, ADHD och högfungerande autism. Varje individs 
resurser är en styrka, vår målsättning är att hitta rätt väg mot 
ett självförsörjande yrkesliv!

Törngårdens 
Autismcenter
www.torngarden.se

Törngårdens DV Backlöken, riktar sig till personer med 
autismspektrumfunktionshinder. Vi har välutbildad personal 
med lång erfarenhet. För mer information kontakta oss på dv@
torngarden.se

UPAB 
Utvecklingspedagogik
www.utvecklingspeda-
gogik.se

Arbetsinriktad dv med friskvårdsprofil. Vi arbetar med matleve-
ranser, matlagning, caféverksamhet, trädgård, gräsklippning 
m.m. Man kan göra praktik på en vanlig arbetsplats. Hos oss 
kan man träna simning, styrketräning m.m.

Ågrenska
www.agrenska.se

Ågrenska bedriver daglig verksamhet där arbetsuppgifter 
anpassas till den enskildes förutsättningar, möjligheter och 
behov. Alla ska känna att de bidrar till att Ågrenska som helhet 
fungerar.

       

Fler dagliga verksamheter. För mer utförlig 
presentation, gå till www.foraldrakraft.se/
webbguiden/43-Daglig verksamhet
Attendo / Nimbus Resurscenter
Björknäs daglig verksamhet, Nacka
DraóThea - Aros Kulturcenter, Västerås
EKO daglig verksamhet, Nacka
Fogdaröd, Eslöv
Franstorps Verkstäder i Sundbyberg
Fyris Dagliga verksamhet, Uppsala
Föreningen Helgestahemmet, Mölnbo, 
Företagsslussen daglig verksamhet, Nacka
Haganäs dagliga verksamhet, Järna
Höje Hund och Park AB, Lund
ILSA Österåkers kommun, Åkersberga
Kärrtorp och Knarrnäs daglig verksamhet, Nacka 
Livsandas Hus, Västra Frölunda
Mariagårdens medarbetarförening, Umeå
Odins Dagliga verksamhet, Uppsala
Paletten daglig verksamhet, Nacka
Primacura Media, Daglig Verksamhet i Borås
Resursteamet, Stockholm
Rinkeby-Kista Dagliga Verksamheter, Stockholm
SHS Omsorger AB, Borås
Sickla dagliga verksamhet, Attendo LSS, Nacka
Solbacken Omsorg AB, Burseryd
Vallbostrand Industri & Hantverk, Industri & Hantverk i Gnesta
Solhaga by, Lödöse
Solängens Karriär och Arbetscentrum, Simrishamn
Bergshyddan, Taberg
Syrsagården, Edsbruk, Västerviks Kommun
Teckentullens dagliga verksamhet, Stockholm
Tobiasgården, Kungälv

 För mer utförlig 

Vallbostrand Industri & Hantverk, Industri & Hantverk i Gnesta
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Vi försöker 
lindra det 
outhärdli-
ga, säger 
Ann Edner.

Sorg bär en 
glädje över 
en viktig 
relation, 
säger Lars 
Björklund.

Levi kämpade tappert i 
15 månader. Johanna 
och Marcus berättar nu 
om sina upplevelser.

Framtiden är oviss för 
Bruno, 2 år, som 
Föräldrakraft har följt 
under några månader.
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Nyheter

Att förlora sitt barn.
Ett år efter invigningen av 

Sveriges första barnhospice 
skildrar vi livet för allvarligt 

sjuka och döende barn och 
deras anhöriga. 

Vi möter Bruno vars prognos 
är mycket osäker samt 

besöker Lilla Erstagården. 
Dessutom berättar föräldrar-
na till Levi om den sista tiden 
med sonen, och så försöker 
vi ge svar på de frågor man 
ställer sig som anhörig och 

professionell.
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Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se
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Bruno föddes den 23 mars 2009 och ver-
kade från början vara en helt frisk liten 
pojke. Mamma Josefine minns att han 
kräktes mycket i början, men eftersom 
han ammade ofta tänkte hon att det 
kanske inte var så konstigt.

Större än normalt
På tremånaderskontrollen mätte bvc-
sköterskan Brunos huvud tre gånger för 
säkerhets skull. Huvudet var större än 
normalt, men hon lugnade med ett ”det 
är nog ingenting, men det kanske ändå är 
bäst att ni åker in”. På sjukhuset tyckte lä-
karna att Bruno såg pigg och fin ut men 
eftersom fontanellen fortfarande var öp-
pen och ultraljudsteamet inte var uppta-
get ”så kunde man ju passa på att titta”.

Medan de satt i väntrummet sms:ade 
Josefine en kompis om att ta en prome-
nad senare på kvällen. 

Hjärntumör
På ultraljudet såg läkarna att där fanns 
något som inte skulle vara där. Mor gonen 
därpå gjordes en magnetröntgen som vi-
sade att Bruno hade en stor hjärntumör. 
Läkarna ville operera så fort som möjligt 
och Bruno fick en tid direkt efter helgen. 

Det blev en lyckad operation. Efter 
14 timmar hade läkarna lyckats få bort 
allt utom en liten, liten bit, och Bruno 
återhämtade sig fint. Några dagar sena-
re ville han amma igen, och Josefine 
kände stor optimism hos läkare och 
sjuksköterskor. 

Sista tiden med Bruno

ang! Bruno Cabrera Johannisson, 2 år, kluckar 
av skratt när storasyster Freja smäller i garde-
robsdörrarna inne på rummet på Lilla Ersta-
gården. När mamma Josefi ne ser samspelet, 
glittrar ögonen till och hon håller ännu hårdare 
om sin lilla pojke, vars framtid är mycket oviss.
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Bruno har en 
sond för att 

kunna få i sig 
näring.
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Bruno fick åka hem för att sen åter-
vända och få cytostatikabehandling 
med jämna mellanrum under nästan ett 
helt år. En shunt som dränerade vätska 
opererades också in under den pågåen-
de behandlingen.

Återhämtade sig fort
– Bruno återhämtade sig fort mellan de 
täta kurerna och livet rullade på. När vi 
var inne på sjukhuset sprang han runt i 
en gåstol med mig och droppställningen 
efter. När vi var hemma kunde vi oftast 
träffa vänner i lekparken, när Bruno 
mådde bra. Men det var väldigt slitigt, för 
hela familjen. Det var stressigt och en 
ständig oro för att han var så skör. Vi var 
aldrig tillsammans som en hel familj.

Sommaren 2010 var cytostatikaku-
ren avklarad. Bruno verkade må bra, 
han började gå och håret började växa. 
Tumören visade inga tecken på tillbaka-
gång, men den hade heller inte växt. 
Läkarna diskuterade vidare behandling, 
men sa ”Han verkar ju så stark, vi avvak-
tar med strålning”. 

– Det var en stor glädje över att äntli-
gen få vara tillsammans som en riktig fa-
milj. Vi kunde till och med åka till 
Småland på semester. Det var helt fantas-
tiskt. I augusti var vi inte inne på sjukhu-
set en enda gång, och vi började skola in 
Bruno på storasyster Frejas dagis. 

Men snart började Bruno kräkas 
igen. En lördag stannade han plötsligt 
upp. Det gick inte att få någon kontakt 

Familjen Cabrera Johannisson  
har bott på Lilla Erstagården  
sedan i januari. 
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och Bruno blev alldeles blek. Josefine 
började göra konstgjord andning, och 
när ambulansen kom fick han syrgas ef-
tersom han syresatte sig så dåligt. I efter-
hand trodde läkarna att det varit en 
kramp och Bruno fick medicin mot epi-
lepsi, men han fortsatte kräkas och var 
jättetrött på förmiddagarna, så han fick 
stanna hemma från dagis. 

Josefine kände att något fortfarande 
var fel och när de återvände till sjukhu-
set några dagar senare upptäckte läkar-
na att det var stopp i shunten. 

– Å vad skönt, tänkte jag. Jag skickade 
sms till några kompisar ”Det är bara 
stopp i shunten. Vi kommer hem om 
några dagar.”

Pappa Temo och storasyster Freja åk-
te hem och sov den kvällen. Det blev en 
akutoperation på natten. 

Allt förändrades
På morgonen onsdagen den 27 oktober 
2010 förändrades allt. Bruno låg på upp-
vaket. I vanliga fall brukade Josefine och 
Temo be honom att ta det lugnt en 
stund när han vaknade, han piggnade 
ofta till lite för fort. Men den här gången 
var det annorlunda. Bruno vaknade inte 
som vanligt. Istället började han krampa 
i sömnen. Han gick in i ett medvetslöst 
tillstånd, och ingen visste vad som hän-
de eller vad som skulle göras. 

Bruno blev sämre och sämre och ef-
ter fyra dagar gjordes en ny datortomo-

grafi som visade en pågående syrebrist. 
Bruno opererades akut igen, shunten 
togs bort och ett yttre tillfälligt dränage 
sattes in. I två veckor låg han i respirator 
och därefter fortsatte operationerna för 
att hitta en permanent lösning. Familjen 
fick bo på familjevåningen på sjukhuset. 
Dagarna gick, Bruno fortsatte krampa 
och blev mer och mer spastisk. 

November, december och januari 
gick utan att Bruno blev bättre. 

– Vi kämpade och höll oss över ytan. 
I januari provade vi att åka hem, men 
det gick inte bra, och då kändes det 
som att vi sjönk som stenar. Allt var 
mörkt. När läkarna berättade om Lilla 
Erstagården, och vi åkte hit och tittade, 
kände vi att vi ville flytta hit på en gång, 
berättar Josefine.

Till Lilla Ersta
I januari flyttade familjen Cabrera Jo-
han nisson till Lilla Ersta. 

– Då gick luften ur oss. Men persona-
len här fångade upp oss när vi rasade. 
Här finns tid för alla, för hela familjen. 
Freja, som alltid behövt vara så försiktig 
och stilla, får helt plötsligt synas och hö-
ras och vara som en vanlig fyraåring. 
När vi ska äta kan personalen komma 
och fråga om de ska ta Bruno en stund, 
så att vi kan äta i lugn och ro.

Ingen vet hur länge Bruno kommer 
att leva. Man har slutat undersöka tu-
mören, och vet inte om det blir den eller 
en infektion som blir avgörande. 

– Bruno får nu vara ifred från under-
sökningar och får lugn och ro. Han mår 
bättre bara av miljön här och har blivit 
glada, busiga Bruno igen. Bruno är fort-
farande en riktig solstråle när han orkar 
och ger oss massor av energi och glädje. 
Vi har honom att tacka för mycket. Det 
är han som drar det tyngsta lasset, men 
har ändå aldrig klagat.

Josefine berättar att här finns tid att 
tänka, och att det är både bra och dåligt, 
att det därför är viktigt att då och då sys-
selsätta sig med något.

– Jag tror att det är viktigt att hitta 
något som passar en, man får leta tills 
man hittar det, om det är att sporta, att 

Bruno spärrar upp ögonen och 
visar att han lyssnar noga när musik-
terapeut Lena Uggla börjar spela. 

”Att inte 
veta hur 
Bruno 
vill ha 
det, 
det är 
nog det 
värsta.”
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jobba eller att vara med syskonen. Min 
sambo åker och jobbar, det passar ho-
nom. Jag försöker bygga upp dagen med 
rutiner. Jag går upp, duschar, tittar till 
Bruno, äter frukost, och så vidare. 

När Temo är på jobbet och Freja på 
förskolan försöker Josefine dessutom 
göra en egen sak, gå på skogspromenad 
eller ligga och läsa en stund. Men hon 
har svårt att vara ifrån Bruno längre 
stunder. 

– Innan vi kom hit kunde jag inte sova. 
Jag var speedad och stressad. Temo var å 
andra sidan jättetrött och apatisk och sov 
jättemycket. Just nu känner jag mig bara 
trött och tom. Jag har tendenser till ut-
brändhet. Det är svårt att fokusera om 
många pratar samtidigt eller om teven är 
på i bakgrunden när jag pratar med nå-

gon. Humöret svänger och jag börjar ofta 
gråta, eller så exploderar jag bara. 

Det har hunnit bli midsommar. I 
rum två på Lilla Erstagården bor famil-
jen Cabrera Johannisson. Rummet är 
ljust och ett stort fönster med flortunna 
gardiner vetter ut mot en lummig träd-
gård, där Josefine och andra föräldrar 
har planterat tomater och solrosor. 

På väggarna i rummet hänger barn-
teckningar, fotografier och en stor tav-
la med Nalle Puh och hans vänner. Ett 
ställ för engångshandskar tjänstgör 
som galge för Frejas gula prinsessklän-
ning som hänger med ett axelband på 
varsin hake. 

Bruno halvsitter i mamma Josefines 
knä. Hon smörjer hans mun med mjuk-
görande salva.

– Oj, vad torr du är i pannan, du får 
lite där också, säger hon, och duttar för-
siktigt lite på huden ovanför ögonen.

Mjuka fötter
Fötterna är mjuka och lena som små 
kuddar, som de blir när de inte använts 
på ett tag. Bruno har precis klarat av sin 
tredje lunginflammation och han andas 
snabbt och lite ansträngt. På droppställ-
ningen hänger smärtstillande, lugnande 
och kramplösande medicin, som Bruno 
får kontinuerligt, samt extradoser så 
fort han visar tecken på oro och stress, 
eller börjar krampa. 

– Täppt i näsan är du också. Det ska 
vi fixa, säger mamma, och lägger Bruno 
på sängen medan hon hämtar koksalt-
lösning.

En sköterska kommer in med gröna 
munsvabbar i engångsförpackning. Hon 
busar med varliga händer. ”Nu kommer 
jag och tar dig”, säger hon samtidigt som 
hon låter fingrarna vandra längs benet 
upp på magen och börjar killa honom. 
Bruno ler. Hon smeker honom och ler 
tillbaka.

– Jag är så glad att vi hann lära känna 
Bruno innan allt detta hände. Vi vet 
vem han är längst därinne och vad han 
tycker om, säger Josefine.

Bruno får en kramp som inte vill ge 
sig så han får extra doser medicin. Efter 
en stund slappnar han av.

– Det är så skönt här. Personalen 
känner Bruno och vi kan hela tiden bol-
la idéer. Att inte veta hur Bruno vill ha 
det, det är nog det värsta.

Idag, liksom varje måndag, kommer 
Lena Uggla, musikterapeut på Astrid 
Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge, och 
hälsar på. Hon slår sig ner i matrummet 
och tar fram flera instrument som hon 
sen börjar stämma, ett i taget. Bruno 
spärrar upp ögonen och visar att han 
lyssnar noga. Sen börjar hon sjunga 
mjukt, mjukt, med gitarren i bakgrun-
den ”Hej Bruno, hej Bruno, vad kul att 
se dig, vad har du för dig…” Några i 
personalen sluter upp och stämmer in, 
till och med städerskan slår sig ned en 
stund. 

– Prästens lilla kråka är favorit. Då får 
man kasta sig fram och tillbaka, skrattar 
mamma Josefine.

Och mycket riktigt. Brunos ögon får 
extra lyster och han spricker upp i små 

Bruno och storasyster Freja 
deltar i musikterapi med Lena 
Uggla och skapande verksamhet 
med Jeanette Omra. 

”Bruno får nu vara ifred från undersökningar.”

# 5, 2011 FÖRÄLDRAKRAFT 67     

FK_1105_s62-78_SORG_v11.indd   67 2011-09-29   11.20



68 FÖRÄLDRAKRAFT # 5, 2011

Fler artiklar om sorg och förlust på Föräldrakrafts webb.

Gå till www.foraldrakraft.se/topics/sorg och förlust

leenden när Lena börjar sjunga den. 
Men sen blir han plötsligt trött och led-
sen. Och så kommer en kramp. Josefine 
bär Bruno till rummet så att han ska få 
lägga sig ner på sängen. Lena följer lugnt 
med och nynnar:

”Kan du känna vad jag känner, när 
jag ser på dig så här? 

Kan du känna mina händer som vill 
säga hur det är?

Att jag älskar dig, att jag älskar dig, att 
jag älskar dig så mycket.

Att jag älskar dig, att jag älskar dig, att 
jag älskar dig så mycket.”

Snart snusar Bruno.

Skapar minnen
Josefine är uppvuxen norr om Stock-
holm tillsammans med sina föräldrar 
och en äldre syster. För elva år sen träf-
fades hon och Artemio, som kallas 

Temo, när de båda pluggade engelska i 
Canada. Josefine skulle hem till Sverige 
och jobba och Temo skulle hem och 
göra klart sina juridikstudier i Mexico. 
De reste fram och tillbaka till varandra 
under några år, därefter provade de 
först att bo i Sverige, sen blev det 
Mexico ett tag, men när Temo inte hit-
tade något jobb så flyttade de tillbaka 
Sverige. 

Berättade för alla
Josefine tänker mycket på att hon vill 
skapa fina minnen för Freja, och därför 
hälsade Bruno på storasyster Freja på 
hennes förskola nyligen.

– Freja var så stolt när Bruno kom dit, 
hon gick ett helt varv på gården och vi-
sade upp honom. Hon berättade för alla 
och visade slangarna och apparaterna 
som hängde på vagnen. Bruno sov hela 
tiden, det var skönt att han inte fick nå-

”Freja 
var så 
stolt när 
Bruno 
kom dit.”
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gon konstig kramp eller så. Per so na len 
från alla avdelningar kom och sa hej, 
och vi var med på samlingen och läm-
nade ett litet minne, en nallebjörn, som 
såklart fick heta Bruno.

Sju månader
Familjen har varit på Lilla Ersta i sju 
månader. Bruno får syrgas idag. Han 
har feber och andas lätt, lätt. Vänstra 
lungan är nedsatt efter lunginflamma-
tionerna, och har även haft ett par and-
ningsuppehåll den senaste tiden.

– Mellan dipparna mår Bruno riktigt 
bra, ibland tänker jag nästan att jag ska 
få se honom bli tonåring.

Det var för några veckor sedan som 
Freja slog bakut, berättar Josefine. ”Jag 
vill inte vara här, jag vill vara hemma.” 
Josefine och Temo har bestämt att de 
ska dela upp sig mer, för Frejas skull, så 
att hon kan få bo hemma lite mer. 

Freja har väntat hela dagen på att 
Jeanet te Omra från Målarverkstan ska 
komma. Då får man måla. Jeanette Om-
ra besöker Lilla Ersta varje torsdag. Där-
emellan är hon bland annat på Astrid 
Lindgrens barnsjukhus, på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala och på Jakobsbergs 
sjukhus.

Hakar fast ställning
Mamma Josefine hakar vant fast dropp-
ställningen mellan hjulen på Bru nos 
sittvagn så att hon kan rulla dem bägge 
framför sig på en gång och samtidigt ha 
en hand fri, medan de tar hissen ned till 
målarverkstan. 

Jeanette blandar gips medan Freja bu-
sar med vårdhunden Livia som springer 
och hämtar hennes sko. Jeanette berättar 
om en auktion där några av tavlorna 
som målats här ska säljas, och att pengar-
na går till Lilla Ersta. 

När Bruno får göra fotavtryck vill 
Freja också och eftersom det inte finns så 
mycket gips bestämmer Josefine att de får 
göra en fot var. Freja blir nöjd och börjar 
sen måla på en stor tavla som ska säljas på 
auktionen. När en sköterska tar Bruno 
får mamma och Freja en alldeles egen 
stund, och Freja sitter stilla längre än på 
mycket länge.

Snart kommer Bruno också
När ett annat syskon nyligen berättade 
att lillebror hade flugit till himlen, kon-
staterade storasyster Freja rakt och en-
kelt: ”Snart kommer Bruno också”.

– Det känns jättejobbigt att tänka på 
framtiden. Jag har nog aldrig varit 
framtidsplanerande, det kan nog rädda 
mig lite, jag sätter inte upp så mycket 
mål, utan tar en dag i sänder, säger 
Josefine. 

 Anna Pella

”Mellan dipparna mår Bruno riktigt bra.”
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Omgiven av lummiga äppelträd leder 
gångstigen fram till en låg, långsmal 
byggnad, Nordens första barn- och ung-
domshospice. Här finns sju rum, varav 
tre stora familjerum och fyra mindre 
rum med små uteplatser. I bottenvåning-
en finns kontor, tvättstuga, aktivitetsrum 
med biosalong, musikbädd och målar-
verkstad. Det finns också en föräldra-
våning i ett anslutande hus.

Det är inte mycket som påminner 
om sjukhus, bara på toaletten doftar det 
bekant av handsprit. 

I köket tronar pioner i mörkaste lila. 
Bord och stolar i alla storlekar är i vit-
målat trä. Det finns en babysitter och en 
soffa för den som inte kan eller orkar 
sitta med vid bordet.

– Köket är mötesplatsen. Här sitter 
föräldrar och barn tillsammans. De de-
lar sin sorg utan att jämföra vem som 
har det värst eller råkat ut för vad, be-
rättar Kerstin Ivéus, sjuksköterska.

Alla som arbetar här har sökt sig hit. 
Kerstin Ivéus jobbade tidigare på en 
neuropedriatisk avdelning men kände 

att hon inte fick tid att ta hand om de 
sjukaste barnen och deras familjer där. 
En annan i personalen har jobbat på fö-
re detta övergångsboendet Kri stallen, 
en tredje på långtidsintensiven för barn 
med andningstekniska hjälpmedel, på 
Astrid Lindgrens barnsjukhus. 

Öppet ett år
1982 startades världens första barnhos-
pice, Helen & Douglas i Oxfordshire i 
England, och nu finns ett 40-tal barn-
hospice i hela världen. Lilla Erstagården 
öppnade i september 2010 och är det 
första i sitt slag i Norden. Under det för-
sta verksamhetsåret har man haft besök 
från Norge, Finland och Danmark, och 
tanken är att man här ska bedriva forsk-
nings- och utvecklingsarbete för att 
sprida kunskap om vård i livets slutske-
de för barn. 

Här vårdas barn sin sista tid i livet 
men också under kortare perioder när 
familjen inte orkar vårda sitt barn i 
hemmet. 

– Upptagningsområdet är hela landet, 
men bara i Stockholm dör 130–140 barn 
varje år. Barnen som kommer har an-
tingen cancer, någon neurologisk skada 
eller sjukdom, eller är sjuka nyfödda. 
Tiden man vistas här är väldigt olika, 
från ett dygn till flera månader. Det kan 
också bli tal om år, säger Ann Edner.

Ett fint jobb
Ann Edner tycker att akutsjukvården 
gör ett fint jobb även när det handlar 

nn Edner, överläkare och medicinskt  
ansvarig på Lilla Erstagården i Nacka utan-
för Stockholm: ”Vi bolstrar runt familjen för 
att de ska klara den här outhärdliga situa-
tionen lite bättre. Det handlar om att göra 
dagen idag så fin som möjligt, att få tid att 
ta vara på tiden som är kvar.”

”Här kan man ta vara på tiden som är kvar”
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om avslutande vård, men att det är fan-
tastiskt att få möjlighet att ge det lilla ex-
tra, både vad gäller tid och lugn. 

– Vi har så bra hemsjukvård i Sve-
rige, och en del tror dessutom att man 
måste vara hemma när det sker, men 
det behöver man inte om man inte or-
kar. Här hos oss får man dö stilla och 
lugnt i sina föräldrars famn, samtidigt 
som vi finns till hands och lindrar 
smärta och ångest. 

Erbjuder växelvård
Lilla Erstagårdens andra uppgift, att av-
lasta familjer med så kallad växelvård 
under kortare perioder, är något Ann 
Edner gärna vill sprida information om. 
Barn med svåra funktionsnedsättningar, 
som är för medicinskt sköra för att vara 
på korttids, är välkomna hit, antingen 
planerat och regelbundet, eller om de 
dras med sega luftvägsinfektioner och 
inte orkar vara på ett akutsjukhus. Det 
kan också bli aktuellt om familjer har 
det struligt med barnets assistenter.

–  Vi har sagt att en förälder eller as-
sistent bör vara med, men om detta är 
svårt att få till och behovet av avlastning 
är så stort kan barnet faktiskt vara här 
hos oss utan föräldrar eller assistenter 
under kortare tid.

Ann Edner har egen erfarenhet av att 
för lora ett barn. 

– Vi jobbade båda som narkosläkare 
då, jag och min man, och ändå kunde vi 
inte rädda livet på vår son Jonathan, 
som dog i plötslig spädbarnsdöd vid två 
månaders ålder. 

Jonathan var nummer fyra i en bar-
naskara på sju. 

– Vi gjorde fostervattenprov följande 
graviditeter, inte för att jag vet vad jag 
skulle ha gjort om vi hade fått besked 
om en skada. Jag ville nog bara vara 
förberedd, och veta så mycket om möj-
ligt. 

Ann Edner minns omgivningens re-
aktion när Jonathan dött. 

– Folk bytte trottoar när de såg oss 
komma. De var rädda att möta oss efter 
det som hänt, rädda att säga fel, att göra 
oss mer ledsna. Men vad är det som är så 
farligt med att bli ledsen då? 

Ann säger att hennes egen erfarenhet 
gjort att hon inte är rädd för att prata 
om döden, och har aldrig känt sig orolig 
att möta ett svårt sjukt barn och dess an-
höriga.

Praktisk hjälp
– Jag tror inte att man kan förbereda sig 
på att ens barn ska dö, men med om-
givningens hjälp kan man underlätta 
lite grand, genom öppenhet och att 
prata. Här skapar vi en lugn och trygg 
omgivning, där vi försöker lindra det 
outhärdliga.

Ann Edner menar att det är viktigt att 
syskonen får vara med i processen ock-
så, och prata om det svåra. 

– Om man som förälder är ärlig och 
berättar varför man är ledsen så blir det 
inte konstigt. Barn kan också vara befri-
ande rationella. En fisk dog i akvariet på 
hospicet nyligen och då var det ett litet 
syskon som frågade om fisken hade åkt 
till fiskhimlen.

När barnet har dött får man hjälp 
med allt det praktiska av kuratorn. Ann 
Edner ägnar också en hel del tid åt att 
förklara för Försäkringskassan att det 
kan behövas en längre sjukskrivning när 
man förlorat ett barn.

”Hos oss 
får man 
dö i sina 
föräldrars 
famn 
samti-
digt som 
vi lindrar 
smärta 
och 
ångest.”
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Sveriges första barnvårdhund, 
labradoodlen Livia, är en korsning 
mellan labrador och pudel som 
inte fäller hår.
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Hunden Livia, som själv hade en svår 
födelse och fick återupplivas av sin mat
te, är Sveriges första barnvårdhund. 
Livia är en labradoodle, en korsning 
mellan labrador och pudel, som inte fäl
ler hår. Ann Edner har alltid drömt om 
att ha hund på jobbet.

– I forskning har man sett att djur 
frisätter ett lugnande hormon, men un
der mina 20 år på neonatalvården på 
Karo linska sjukhuset var det omöjligt. 
Så när jag såg att jag var tilltänkt till det 
här jobbet tänkte jag, kanske nu? 

Livia skänktes till Ann Edner av 
Vård hundskolan då de hörde hennes 
mission att hon ville att Livia skulle job
ba som Sveriges första barnvårdhund.

– Livia leker med de barn som orkar 
eller finns bara nära. Vi hade en elva
åring som inte hade skrattat på flera 
månader men när Livia kom och lekte 
så gjorde hon det. 

Framtiden
– Vi har märkt att det är för trångt att ut
nyttja alla sju platser här, vi kan bara ta 
emot fem familjer samtidigt. Drömmen 
är att bygga ut eller flytta till större loka
ler med 10–12 platser. Tanken är att un
der hösten diskutera hur det ska se ut 
framöver. 

Ann Edner kan också tänka sig att be
hov kan finnas för ytterligare ett barn
hospice i Sverige. Namnet ”hospice” tyc
ker hon också är lite missvisande med 
tanke på barnen som växelvårdas här.

Från början skulle hospicet ha legat i 
anslutning till Danderyds sjukhus, men 
på grund av en närliggande kraftled
ning var man rädd att göra föräldrarna 
oroliga. Ann Edner skrattar lite när hon 
berättar att hon inte tror att de skulle 
bry sig det minsta om det.

– De här familjerna har liksom större 
problem att fundera över… 

 Anna Pella

Kontakta Lilla Erstagården genom 
mejl till ann.edner@erstadiakoni.se 
eller telefon 08-714 68 38 
Läs mer på www.erstadiakoni.se/
LillaErstagarden

”Livia leker med de barn som orkar.”

Till dig som 
mist ditt barn
Den 14 novem-
ber håller Forum 
Funktionshinder 
i Stockholm en 
träff för föräldrar 
som mist sitt 
barn. Medverkar 
gör Christina 
Renlund och 
Inga-Lill 
Kristians son, 
båda psykolo-
ger och psy ko-
terapeuter. 
Anmälan görs 
på www.
forumfunktions-
hinder.se

Sjuksköterskan Kerstin Ivéus 
jobbade tidiga re på en neuro-
pedriatisk avdelning men kände att 
hon inte fick tid att ta hand om de 
sjukaste barnen och deras  
famil jer där.

Att förlora 
ett barn

Den som mist sitt barn 
behöver oftast stöd och hjälp 
av människor med speciell 
utbildning och kompetens. 
Alla begravningsbyråer som 
är auktoriserade av SBF har 
den kompetensen.

www.begravningar.se
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Vore kul att dra på  denna tuffa bild med Lars suddig... /valtr

också en speciell bild....

Lars Björklunds pappa var också präst 
och familjen bodde under hans upp-
växt utanför Norrtälje i Roslagen. Så 
länge han kan minnas har han haft en 
självklar idé om att jobba med att stötta 
människor som drabbats av svårighe-
ter, och 1979 blev prästyrket även hans. 
Han var dock fast besluten över att gå 
sin egen väg, och valde att bli sjukhus-
präst.

Hamnade på barnsjukhuset
På sjukhuset kom han bland annat i 
kontakt med familjer som ville döpa si-
na svårt sjuka nyfödda barn. Efter ett 
tag hamnade han på barnsjukhuset i 
Uppsala, där han träffade familjer med 
barn som hade olika funktionsnedsätt-
ningar eller livshotande sjukdomar. 
Lars Björklund började skriva och fö-
reläsa om sina erfarenheter. 

Det har blivit tolv böcker, och i da-
garna kommer en ny bok som handlar 
om hur man orkar med livet som an-
hörig. Förfrågningarna om föreläsnin-
gar blev fler och fler och till slut beslöt 

han sig för att sluta på barnsjukhuset. 
De senaste tio åren har han kombine-
rat föreläsandet med att jobba halvtid 
på Sigtunastiftelsen utanför Uppsala, 
där han bland annat håller i medita-
tion, kurser och seminarier. 

Obearbetad sorg
Lars Björklund menar att familjer som 
förlorar ett barn med en funktionsned-
sättning, på flera sätt skiljer sig i sin 
sorg, när deras barn går bort. 

– Det som skiljer kan vara att de från 
början har en sorg över att deras barn 
bär på en skada, en sorg som kan finnas 
kvar obearbetad. Den handlar om att 
sörja det som inte blev, det man längta-
de efter, drömde om och ville innan 
barnet föddes, säger Lars Björklund.

En annan skillnad kan vara att man 
under barnets livstid varit så ockuperad 
av all omvårdnad att det har förvandlats 
till att bli livets enda mening.

– Ibland blir relationen starkare till 
ett barn med funktionsnedsättning ef-
tersom den medför en meningsbärande 
uppgift. När barnet dör förlorar man 
sin uppgift i livet. 

– Att känna att man betyder något för 
någon annan är en av livets starkaste 
krafter, och om dessa saker bara är 
kopplade till barnet blir det en kompli-
cerad sorg, och det finns risk för att in-
sjukna i depression.

En annan sak som gör sorgen kom-
plicerad är den skuldkänsla man kan få 
av att uppleva lättnad.

– Man kanske helt plötsligt får sova en 
hel natt, kan börja resa, gå ut på kvällen 
eller vara i fred hemma utan assistenter. 
Lättnaden är för många en förbjuden 
känsla och gör sorgen ambivalent.

Trösta inte med ord
När Lars Björklund stöttar människor i 
sorg aktar han sig för att försöka trösta 
dem med ord som ”Det ordnar sig nog” 
eller ”Han har det nog bättre nu”.

– Min uppgift är inte att trösta, efter-
som det i trösten alltid ligger en värde-
ring. Människans drivkraft är att försö-
ka lösa problem, vi letar efter tekniska 
hjälpmedel, vi går till psykolog, men he-
la tiden vet vi att grundproblemet inte 
går att lösa, säger han.

örfattaren, föreläsaren och prästen Lars 
Björklund, har i över 30 år jobbat med 
att möta människor i sorg, och i tio av 
dessa på barnsjukhus, där vardagen 
bland annat bestått i att stödja familjer 
med barn i livets slutskede.

Att möta familjer i sorg
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Tips till anhöriga 
och vänner
� Hör av dig, alla sätt är ok 
utom att undvika kontakt.
� Försök inte trösta – om 
du inte vet vad du ska säga 
– säg just det!
� Tyck inte synd om, 
försök istället förstå.
� Kom med mat och annan 
praktisk avlastning.
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Många vänner och anhöriga upple
ver därför vanmakt när de möter en fa
milj i sorg.

– Vi vet att vi inte kan göra eller säga 
något för att ändra situationen. Och så 
försöker vi trösta för att hitta ett hopp. 
Men trösten blir till ändå, bara genom 
att våga finnas där. Det är när du försö
ker med ord som det blir knasigt. Om 
du inte vet vad du ska säga – säg just det. 
Och blir det fel så är det inte så farligt, 
det är bättre med en dålig kommentar 
än tystnad. Den som sörjer förstår att 
det är svårt för den andra. Kanske ska vi 
våga vara lite mer frimodiga, spekulerar 
Lars Björklund, och fortsätter:

 – Om familjen signalerar att de inte 
vill prata så låt dem vara ifred men över
ge inte. ”Hälsa på, kom med mat, håll 
kontakten, men försök inte trösta”, som 
Norges statsminister Jens Stoltenberg sa 
efter händelserna i Norge i somras.

Tyck inte synd om
Ett annat problem är bemötandet ute i 
samhället. Lars Björklund tror att vi 
människor instinktivt reagerar och 
tycker synd om andra som vi tror har 
problem. 

– Att tycka synd om någon annan 
handlar egentligen om mig, men det 
finns två riktningar att välja mellan när 
detta händer. Antingen tar jag kontakt 
och tar reda på hur det verkligen för
håller sig. Eller så går jag åt andra hål
let.

Att tycka synd om, eller för den delen 
beundra, familjer i denna situation, är 
som professionell helt förbjudet.

– Vi som är professionella runt om 
ska inte lägga huvudet på sned och 
tycka synd om, men inte heller beundra 
med kommentarer som ”Å vad starka ni 
är”. Familjen har ju inget val. Du ska lita 
på att jag tål att höra precis vad som 
helst. En kvinna jag mötte uttryckte det 
som ”jag måste få prata med någon jag 
inte behöver ta hand om”.

Kronisk kris
När föräldrar får besked om att deras 
barn har en svår skada och kanske inte 
lever så länge uppstår en kronisk kris, 
där ovissheten om huruvida barnet ska 
leva en vecka eller tio år, är mycket svår 
att förhålla sig till.

– I ”vanliga” fall, när man får ett be
sked om att någon ska dö, så är tiden 

kortare. Den fylls då med förberedelser, 
avslutande av aktiviteter och att ta far
väl. Om denna tid är längre än tre må
nader uppstår den kroniska krisen. 

Enligt Lars Björklund är det viktigt 
att bejaka alla typer av överlevnadsstra
tegier i detta läge. 

– På något sätt hittar man knep, och 
vilka de än är, är de bra, för annars är 
risken stor att man blir sjuk.

Livet fortsätter
Lars Björklund menar också att det 
finns en folklig föreställning om att livet 
fortsätter efter döden, utan koppling till 
religion. Bara några enstaka gånger har 
han mött familjer som inte tror att det 
finns något efter döden.

– Det går inte att säga att det är lät
tare att bearbeta sin sorg om man tror 
på ett liv efter döden. Jag tröstar aldrig 
med himlen, det går ju inte att bevisa 
att den finns. Jag tror att det finns en 
inneboende livsvilja som gör att vi 
människor klarar av sådana här saker 
bättre än vad många tror. Sorg bär fak
tiskt också på en glädje, glädjen över 
att vi fått ha en betydelsefull relation, 
säger han.  Anna Pella

”Det är  
bättre med 
en dålig 
kommentar 
än bara  
tystnad.”
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Ovissheten om barnet ska leva en vecka eller tio år till är mycket svår att förhålla sig till. Den kan leda  
till en kronisk kris, då man måste bejaka alla typer av överlevnadsstrategier, säger Lars Björklund.
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Levi föddes hemma på badrumsgolvet 
på nyårsnatten 2009. Runt omkring i det 
nybyggda radhusområdet norr om 
Stockholm firade grannar det nya året. 
Pappa Marcus och storebror Elliot var 
magsjuka, så när mamma Johanna blev 
illamående trodde hon turen hade kom-
mit till henne. För säkerhets skull ringde 
Marcus 112 och blev kopplad till en 
barn morska.

Sov lugnt i sin säng
Några minuter senare var Levi född. 
Han var helt livlös, utan puls eller and-
ning, och Marcus påbörjade hjärt- och 
lungräddning. Storebror Elliot, som då 
var tre år, sov lugnt i sin säng. Flera am-
bulanser kom, och Johanna och Levi 
togs om hand var för sig.

Marcus föräldrar, som bodde bara 
någon mil bort, var snabbt på plats, 
dock helt ovetande om vad som hänt. 

I ambulansen tog Levi sina första eg-
na andetag. Marcus minns att han tänk-
te ”Det gick, vi fick igång honom!”.

När de kom fram väntade 13 personer 
på Levi i akutrummet. Senare skulle det 
visa sig att syrebristen hade börjat redan i 
magen och att Levi hade mycket svåra 

Till minne av Levi

är är historien om Levi, som vid förloss-
ningen återupplivades och därefter 
kämpade tappert i femton månader, 
innan hans kropp till slut gav upp. 
Mamma Johanna och pappa Marcus 
vill här dela med sig av sina upplevelser, 
för att hjälpa andra i liknande situation.

76 FÖRÄLDRAKRAFT # 5, 2011

Levi (mitten) blev bara 15 måna-
der. Under sitt korta liv njöt han 

som mest när han fick bada med 
storebror Elliot (till vänster). 

FOTO: PRIVAT
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skador. På frågan hur länge Levi skulle 
leva sa läkarna en vecka eller tio år, ingen 
kunde eller vågade ge några svar.

– Han svävade mellan liv och död 
många gånger både av infektionspro
blem men också med anledning av 
hans grund diagnos och svårbehandla
de epilepsi, berättar Marcus.

Våren på sjukhus
Hela våren tillbringades på sjukhus. 
Mar cus sov hos Levi medan Johanna 
sov hemma med Elliot. 

– ”Varför?” var alltid den överhäng
ande frågan. Varför vi, varför nu och 
varför vårt barn, det här händer ju bara 
andra? Samtidigt levde vi med en kon
stant ovisshet om nästa dygn, nästa 
timme och nästa minut. 

– Och, mitt i allt detta, en obeskrivlig 
sorg över det friska barn vi aldrig fick, 
säger Marcus. 

För att orka började Marcus jobba 
efter tre månader. Johanna åkte till 
sjukhuset och löste av honom på dagar
na. Situationen började bli ohållbar för 
familjen. 

– Vi lyckades till slut få sjuksköter
skorna att ta hand om Levi några nät

ter, så att vi kunde få sova tillsammans 
hemma, säger Marcus.

I hemmet 
När de slutligen fick lämna sjukhusmil
jön dök osäkerheten och otryggheten 
upp. Levi behövde 16 olika mediciner 
samt viss andningshjälp dygnet runt, 
och hemsjukvården besökte dem två 
gånger per dag. 

– De blev vår livlina. De resterande 
23 timmarna på dygnet så var vi inte 
bara föräldrar utan även sjuksköterska, 
läkare och medicinspecialister. I bästa 
fall kunde vi rycka oss från våra vård
nadsförehavanden kring Levi, och om 
orken och sinnesstämningen tillät, även 
vara föräldrar till vår äldre son Elliot 
några ögonblick per dag. Familjelivet 
raderades och dygnets timmar bestod 
mest i vård och i bästa fall några tim
mars sömn, säger Marcus.

Med jämna mellanrum behövde 
Levi akut vård och familjen splittrades 
upp mer och mer. 

– För Elliot blev det vardag att pappa 
försvann till sjukhus med Levi och 
kunde komma tillbaka på natten eller 
bli borta några dygn eller över en helg. 

Levis behov styrde hela familjen och att 
göra saker tillsammans blev i stort sett 
omöjligt, säger Johanna.

Blev erbjudna boende
De blev erbjudna ett boende för Levi 
men tackade nej då en av dem förvän
tades bo där också. Istället anställdes 
assistenter för att hjälpa till på hem
maplan. 

– Så här i efterhand tänker vi myck
et på att ingen kunde erbjuda oss en 
paketlösning för den vård och hjälp 
som vi önskade oss. Vi fick frågan vad 
vi ville ha hjälp med, men vi visste ju 
inte vad vi kunde be om, säger Jo
hanna. 

Levi hade ständiga kramper och slem 
i luftvägarna, hans andning behövde 
kon trolleras dygnet runt. Storebror 
Elliot försökte också hjälpa till.

– Elliot kunde komma och säga ”Jag 
torkar slem, mamma” eller ”Nu kram
par Levi, jag håller honom”, berättar 
Johanna.

Familjen började fundera och plane
ra för framtiden. De åkte och tittade på 
enplansvillor, och Levi fick börja på en 
specialförskola.

”Jag sa till Levi att han skulle segla iväg och då tittade han upp på mig.”
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Överallt hemma hos familjen Christiansson finns bilder  
till minne av Olivias och Elliots (mitten) mellanbror Levi. 

FOTO: ANNA PELLA

Marcus tillsammans med 
Elliot och lillasyster Olivia.
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– Mitt i alltihop sa Johanna ”Jag är 
gravid”. Och vi som inte hade någon tid 
över som det redan var, säger Marcus.

Under påsken 2010 fick Levi en ny 
förkylning. De åkte in och fick hjälp av 
Marcus mamma som var där med ho-
nom ett par timmar eftersom Johanna 
själv var sjuk och Marcus hade viktiga 
möten på jobbet. Men läkaren ringde 
hem till Johanna och sa att det var all-
varligt och bad henne komma. 

Marcus kom tillbaka till sjukhuset 
efter ett par timmar och spenderade 
resten av dagen och kvällen fram till 
midnatt med Johanna och Levi. Johan-
na sa ”God natt och vi ses i morgon”, 
och återvände hem till Elliot. Marcus 
stannade kvar hos Levi. 

– Jag somnade vid fyratiden men per-
sonalen väckte mig efter en kvart. Levi 
andades sämre och sämre och jag bad att 
få vara ensam med honom, berättar 
Marcus.

Tidigt på torsdag morgon förstod 
Marcus att det snart var dags. 

– Jag sa till Levi att han skulle segla 
iväg och då tittade han upp på mig och 
tog sina sista andetag, berättar Marcus.

Johanna kom och de höll honom i si-
na armar till tidig eftermiddag. 

Efteråt
Det blev en fin begravning med många 
gäster och de sjöng ”Blinka lilla stjärna” 
som Levi hade tyckt mycket om. 

Därefter var det en massa praktiska 
saker kring Levi som behövde tas om 
hand, och mitt i sommaren kom lillasys-
ter Olivia. Sorgen har därför fått vänta.

– Det har hela tiden känts som att jag 
har pratat om någon annan när jag har 
berättat om vår situation. Nu först har 
jag börjat förstå vad vi har varit med 
om. Vi har känt att vi har saknat ett fo-
rum för att dela våra erfarenheter, sorger 
och tankegångar med andra i liknande 
situation. Psykologer och kuratorer har 
gett oss en del hjälp i samtal, men ingen 
kan förstå en situation som vi varit i om 
man inte varit där själv, säger Johanna.

Marcus sörjer gärna ensam. Han åker 
till graven med jämna mellanrum och 
pratar med Levi. 

– Vi pratar om allt, och jag berättar 
att jag saknar honom, säger Marcus. 

Johanna har nyligen börjat blogga på 
en stor föräldrasajt.

– Jag har skrivit hela tiden för att för-
stå vad som hänt, men bara för mig själv, 
fram till nu, säger Johanna, och Marcus 
fortsätter:

– Vi kommer alltid vara en trebarns-
familj. Fast vi bara har två fysiska barn. 
Ett sätt att ta sig vidare är att berätta om 
Levi och att träffa andra i liknande situ-
ation. Vi finns här om någon behöver 
dela sina erfarenheter.

Bemötande
En jobbig sak för familjen har varit att 
förhålla sig till de som bor runt omkring 
i det lilla radhusområdet.

– När Levi var sjuk tittade grannarna 
ner i backen när vi gick ut, de vågade in-
te komma och säga hej. Jag har känt mig 
som fånge i mitt eget hem, och det känns 
fortfarande inte bra, även om det på nå-
got sätt har varit lättare efter att Levi 
gick bort, folk har lättare att närma sig 
nu. Jag tänker mycket på att vi ska flytta 
och få en nystart, säger Johanna.

Johanna är under hösten föräldrale-
dig med Olivia och säger att hon inte 
har någon brådska tillbaka till jobbet 
som dekoratör.

– Jag har fått en annan syn på livet, 
om vad som är viktigt och inte. Jag tar 
en dag i taget. Jobba? Det hinner jag 
väl!   Anna Pella

”Jag har fått en annan syn på livet och tar en dag i taget.”
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”Vi kom-
mer all-
tid att 
vara en 
trebarns-
familj.”

– Levis gravsten är formad som ett 
liggande hjärta åt vänster, eftersom det 
var Levis favorithåll när han låg ned, 
berättar pappa Marcus. FOTO: PRIVAT
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NyheterKrönika

p-skadad, rörelsehind-
rad, synskadad. Handi-
kappad. Dessa ord är jag 
uppvuxen med. Det är 
väl i och för sig inget 
konstigt i det. För det är 

ju så det är. Men jag behöver inte höra 
dem igen. Får jag höra det en gång till så 
moonar jag på torget!

Alla vi som haft våra funktionsnedsätt-
ningar sedan födseln eller barnsben har 
vuxit upp med orden. Orden, begreppen, 
benämningarna. Vi blev ständigt påmin-
da om det inte bara genom våra egna 
upptäckter utan också av vår omgivning. 

Men vad händer när barnet gång på 
gång får höra att han eller hon är handi-
kappad? För mig var det negativt. Rent av 
traumatiskt. 

Jag kunde för mitt liv inte inse att jag 
hade några funktionsnedsättningar. Jag 
var 14 år när jag insåg att jag såg sämre än 
andra. Att jag faktiskt var synskadad. När 
den insikten kom föll många bitar på plats. 
Ett lugn spreds inom mig, och jag fick 
plötsligt en identitet.

Nu i efterhand kan jag verkligen se det 
tragiska i det faktum att jag identifierade 
mig som synskadad. Och att jag förut inte 
kände att jag hade någon identitet alls.

När precis alla runt omkring mig jämt 
skulle påminna mig om att jag var 
funktionshindrad blev jag helt förvirrad. 
Jag ville ju så förtvivlat gärna kunna 
identifiera mig som en normal tjej som 
gillade hästar och att rita, hade lila och 
rosa som favoritfärger och trivdes bra i 
skolan. En helt normal liten tjej alltså.

Varken skolan eller mina föräldrar 
gjorde något för att hjälpa mig. Det var 
som att jag skulle få leva med att vara 
ensam eftersom jag var annorlunda, och 
på alla möten frågade man hur det 
funkade med hjälpmedel och miljö, aldrig 
hur jag mådde. När jag i femman fick 
svårt att hänga med i skolan utredde de 

om jag hade epilepsi, trots att det bara 
rörde sig om en normal förkylning som 
satt sig på hörseln. Så fort jag gjorde något 
dåligt gjorde de utredning om min 
intelligentsnivå.

I och med att jag aldrig fick utveckla 
talanger och färdigheter och skaffa mig en 
tillhörighet, blev det enda bombsäkra att 
jag hade funktionsnedsättningar. Jag lät 
dem bli min identitet, i brist på annat.

Jag har funderat mycket på hur allt detta 
har påverkat mig som vuxen. Jag tror det 
finns stora faror med att förstora barns 
funktionsnedsättningar. Man ska själv-
klart inte heller ignorera dem. Istället 
måste man hitta en balans. Låt barnen få 
testa saker och behöver de en knuff i rätt 
riktning så ge dem det, men knuffa inte så 
hårt. Se svårigheterna när de kommer, 
men ta det med ro och finn lösningar 
istället för att överdramatisera.

Barn måste få vara barn. Och inte i 
första hand ett funktionshindrat barn 
som inte kan, inte ska, inte får tänka själv. 
Som är annorlunda. Konstig. Det går att 
bli medveten om sina funktionsnedsätt-
ningar utan att det blir en huvudidentitet. 
Jag vet av egna erfarenheter hur det 
påverkar i fel riktning. I vuxen ålder kan 
det bli svårt att ta ansvar och egna 
initiativ, och det är lätt att man skyller 
sina misslyckanden på funktionsnedsätt-
ningarna, eller använder dessa som medel 
för att slippa undan.

Varje gång min mamma säger till mig att 
jag inte ser eller har svårt att röra mig 
försöker jag bara att skaka det av mig. 
Eller rättare sagt: Jag säger inte emot 
någon som säger att jag har funktions-
nedsättningar, för det har jag ju.  Mina 
eventuella hinder är en mycket liten del 
som påverkar mig till viss del. Men 
framförallt har jag personliga egenskaper, 
intressen, färdigheter och svagheter. Som 
en helt normal människa. +

Säg det eN gåNg till, 
Så mooNar jag på 
torget

Jag tror det finns stora faror med att förstora 
barns funktionsnedsättningar, skriver Linda  
Åkesson.

C
”I efterhand kan jag 
se det tragiska i 
det faktum att jag 
identifierade mig 
som synskadad. 
Och att jag förut inte 
kände att jag hade 
någon identitet alls.”

En längre version av Linda Åkessons 
krönika finns att läsa på www.
foraldrakraft.se

Linda Åkesson

Konstnären linda åkesson

Ålder: 34 år.
Bor: Stor tvåa i Bredäng med 
blandrastiken Dilse.
Gör: Driver företaget Lindlife som 
bland annat erbjuder föreläsningar. 
Är aktiv i en förening för konstnärer 
med funktonsnedsättningar, VSA 
heter den.
Blogg: http://lindlife.blogspot.com
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är jag kliver in i huvud
arenan i Fyrishov i Upp
sala slår det mig hur tyst 
det är. 22 av Storvreta 
IBK:s elitspelare rör sig 
nästan ljudlöst över pla

nen och använder sina plastklubbor med 
stor följsamhet. De tar emot stenhårda 
passningar och skickar vidare samma vi

ta håliga boll som en ljudlös projektil 
mot någon av målvakterna. 

När jag väl vant mig vid den förvå
nansvärt låga ljudnivån inser jag att här 
pågår en intensiv kommunikation. Trä
naren Thomas Brottman instruerar en 
kommande övning och spelarna börjar 
snart löpa i en cirkel och tar emot och 
passar bollen med bibehållen fart. Kon

centrationen är hög, och spelarna åter
igen lågmälda. Bortsett från ett och annat 
grymtande efter en mindre lyckad pass, 
anar jag mest uppmuntrande kommen
tarer. Bra, så där ja, nu kör vi.

Vid den första pausen lättar koncen
trationen och ett annat ljud tar vid. Elit
spelarna är nu mer av kompisar. Ett sorl 
stiger upp från arenagolvet.

En stor sport
Innebandy är en stor sport i studentsta
den Uppsala. När de här killarna spelar 
match brukar närmare 2 000 personer 
fylla läktarna. Och supportrarna har inte 
behövt bli besvikna. Storvreta IBK har 
vunnit SMguld två år i rad samt Euro pa
cupguld i fjol.

Men föreningen har större ambitioner 
än att ha ett herrlag i världstoppen. I 
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Bandyns Mekka får        stöd av Mika
Med innebandyfritids, sommarläger, besök på  särskolor 
och nya turneringen Mika Kohonen Trophy, hoppas 
Storvreta IBK locka fler ungdomar till innebandyn.
– Det här betyder hur mycket som helst, säger Mikael 
Rinaldo, tränare för Örnarna, Storvretas lag för spelare 
med intellektuell funktionsnedsättning.

N

Storvreta IBK:s Örnarna vid ett träningspass i Gränbyskolans gymnastiksal.  
Örnarna ska ”självklart” vara med i Mika Kohonen Trophy.
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sam råd med Special Olympics, en världs
omspännande organisation som bedriver 
och utvecklar idrottsverksamhet för per
soner med utvecklingsstörning, ska före
ningen öppna sin jätteturnering, Stor
vretacupen, för spelare med utvecklings
störning. För att ytterligare underlätta 
för ungdomar med utvecklingsstörning 
att komma i kontakt med idrotten kom
mer en av Alagsspelarna att anordna 
innebandyfritids på särskolorna runt om 
i kommunen. 

Mika dragplåster
Galjonsfigur och dragplåster för hela sats
ningen är klubbens heltidsproffs, världens 
bästa innebandyspelare, Mika Kohonen.

När de första två timmarna av trä
ningen är avklarade, får jag en pratstund 
med honom. I ett trapphus mellan trä

ningslokal och omklädningsrum förkla
rar han varför han tackat ja till uppdraget 
och gett sitt namn till turneringen, som 
ska heta Mika Kohonen Trophy.

– Det är hedrande och en stor ära att få 
medverka på det här sättet, säger han, 
och antyder därefter att engagemanget 
även har med egna erfarenheter att göra.

– Jag har en kusin som sitter i rullstol, 
han har en cpskada. Han är den smartas
te kille jag känner, och han har tagit många 
examina. Alla kan inte idrotta på samma 
villkor, men jag vill att alla ska få möjlighet 
att glädjas med idrotten och känna den 
sanna idrottsglädjen, säger han.

Vad ska du göra, mer än att låna ditt 
namn till turneringen?

– Jag vet inte än. Men om man 
tror att man kan ha nytta av mig så 
ställer jag upp.
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Bandyns Mekka får        stöd av Mika

”Jag vill 
att alla ska 
få känna 
den sanna 
idrotts-
glädjen.” 

En satsning  
på fyra ben
Att öppna Storvretacupen för spelare 
med utvecklingsstörning är en av fyra 
satsningar som Storvreta IBK gör.

– Vi har gjort ett helt paket med 
cupen, innebandyfritids, besök på 
särskolor och sommarläger. Och så 
våra egna lag Örnarna, förstås, säger 
Jonas Pettersson, som koordinerar 
projektet.

Att starta Mika Kohonen Trophy var en 
idé som uppstod i samtal mellan 
klubben och Special Olympics.

– Vi ville starta en klass för spelare 
med utvecklingsstörning, och vi tyckte 
att Mika skulle vara en perfekt ambas
sadör. Mika är en så omhändertagande 
person, han står för rätt saker för att 
vara inblandad i sånt här, säger Jonas 
Pettersson.

Jonas var tränare för Storvretas Alag 
i fjol, och har sett Mika på nära håll.

– Han är en ödmjuk person som 
aldrig vill sätta sig själv i fokus. Han vill 
ge till andra hela tiden, han ställer stora 
krav på sig själv, och hyllar andra.

Har ringt runt
Redan i början av nästa år, spelas Mika 
Kohonen Trophy.

Har du märkt av några reaktioner?
– Jag har ringt och berättat det här 

för många, och många tycker att det är 
intressant. Vi har gjort ett helt paket 
med cupen, innebandyfritids två gånger 
i veckan i samarbete med  Fyrisgården, 
besök på särskolor samt sommarläger. 
Vi har haft endagsläger tidigare, nästa år 
planerar vi för flera dagar. 

Hur finansierar ni allt detta?
– Vi har sökt pengar från kommu

nen och Svenska handikappidrottsför
bundet. Vi har fått medel för att kunna 
driva det här på ett proffsigt sätt. Vi ska 
göra det väldigt bra, så att det blir ett 
exempel som andra kan ta med sig.

Ovisst läge
I dagsläget är projektet inne i ett ovisst 
och spännande läge.

– Vi vet inte vart det tar vägen, hur 
många som kommer till fritids, och 
hur många som kommer till vårt nya 
lag. Men sådana här satsningar brukar 
ge ringar på vattnet. Kommunen har 
visat ett stort intresse, jag tror att den 
inser möjligheterna med att använda 
idrott för att bryta utanförskap.

– Eftersom innebandy är så stort i 
Uppsala så passar det bra att börja här. 
De här ungdomarna kan spela själva i 
Storvreta IBK och sedan gå och se på 
Alaget. Att alla kan tillhöra samma 
förening och göra saker tillsammans. +

Idrott

Mika Kohonen, stor auktoritet i Storvreta IBK.

Mer om Therese, Patrik och Abu 
Said på nästa sida.
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Vad ger det här engagemanget dig 
som spelare?

– Det ger mig en ”boost”. För alla som 
idrottar är det lätt att glömma bort vad 
idrott egentligen handlar om. Det här får 
mig att känna att jag vill göra något bra 
när jag kliver in på banan. 

Hur började du med innebandy?
– Jag höll på med en massa idrotter 

när jag var barn, och jag har spelat fotboll 
och ishockey sedan jag var fyra år. Att det 
blev innebandy var en slump, genom 
kompisar. Jag var 17 år när jag började 
spela innebandy och jag fick spela direkt 
på högsta nivån, det var inte så stor skill
nad från de andra sporterna. 

Kom till Balrog
Mika Kohonen växte upp i Finland och 
kom till Sverige 2000. Efter fyra år i Bal
rog och ett år i Finland kom han tillbaka 
till Sverige, men denna gång till Uppsala 
och Storvreta IBK.

Har du någonsin 
haft ett vanligt jobb?

– Ja, under en kort 
period på ett fritids. 
Det blev mycket in
ne bandy för barnen 
då, säger han och 
skrattar.

Resten av sitt yr
kesverksamma liv har 
Mika varit inneban
dyproffs, på heltid.

– Jag har alltid 
drömt om att bli 
proffs inom någon 
idrott. Jag är lyckligt 
lottad, och känner ödmjukhet inför det.

Vad är din styrka som spelare?
– Jag har nog rätt bra spelsinne, god 

teknik och kan hantera bollen i många 
olika situationer.

Något du kan bli bättre på?
– Försvarsspelet. Jag har jobbat på det, 

men kan bli bättre.
Innan Mika ger sig av för dagens av

slutande träningstimme ger han en 
klapp på axeln till alla ungdomar och 
föräldrar som står på tröskeln till att 
börja med en idrott.

– Jag vill uppmuntra alla att hålla på 
med en idrott. Det kan vara viktigt att 
föräldrar stöttar, men jag förstår samti
digt om det ibland kan vara svårt.

Samtidigt, i Gränbyskolans gympasal i 
en annan del av Uppsala, har Örnarna 
just dragit igång säsongens andra trä
ning. När jag kommer dit och kliver in i 
entréhallen, som även fungerar som om
klädningsrum, överraskas jag av hur 
mycket det låter. Löparna genomför just 
en stafettövning, en efter en springer de i 
maxfart ett varv i idrottshallen medan 
lagkamraterna hejar på. 

För sex år sedan
Örnarna startade för sex år sedan. 

– Vi var några föräldrar som träffades 
på barnhabiliteringen, och på den vägen 
är det, säger Åsa Amundsson, en av le
darna. 

Åsa är, liksom Örnarnas övriga åtta trä
nare och ledare, förälder till spelare i laget.

Inför den här säsongen har Örnarna 
slagit sig samman med ett lag som tidiga
re spelade för Uppsala handikappidrott, 
så förutom att träna innebandyteknik 
handlar det nu om att svetsa samman 
spelarna.

– Nu gäller det att få alla att känna sig 
som ett lag, säger Åsa. 

Denna kväll är cirka 40 spelare på 
plats, från 16 år och uppåt, uppdelade i 
två grupper. 

– Vi vill få med ännu fler. Vi behöver 
påfyllning underifrån, och vi vänder oss 

till ungdomar från 13 år. Vi tar emot alla 
typer av funktionsnedsättningar, förut
om rullstolsburna, säger Åsa.

Spelarna tränar två gånger i veckan. 
Ska ni vara med i Mika Kohonen 

Trophy?
– Absolut, svarar 

Mikael Rinaldo, hu
vudtränare för ett av 
Örnarnas två lag.

Mikael har även 
varit tränare i ishoc
key, och han hämtar 
många teknikövnin
gar därifrån.

– Många har lärt 
sig mycket. När de 
kom hit klarade en 
del av dem inte av att 
runda koner med 
klubba och boll. Det 
klarar de nu, jättekul 
att se. Och de är alltid 
glada, inget gnabb.

– Vi känner av ett lyft, det är mer drag 
än tidigare. Det snackas mer mellan ung
domarna. De är engagerade, de ringer 
varandra och hör av sig via Facebook. 

Tänd på det här
Mikael har även noterat ett stigande in
tresset hos sin egen son, Pelle Rinaldo.

– Han är otroligt tänd på det här. Han 
pratar ofta om nästa träning och nästa 
match, och han läser tabeller. 

Vad betyder Mika Kohonen Trophy 
för er?

– Jag tror att det betyder hur mycket 
som helst. Här kommer världens bästa 
innebandyspelare och gör så att föräldrar 
och ungdomar får se att handikappade 
barn kan idrotta. De får tillfälle att se att 
de spelar bra innebandy. Innebandy är 
stort för barnen här. +
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”Innebandy är stort här”

Åsa Amundson, 
en av föräldrar-
na och ledarna i 
Örnarna.

Självklart ska vi 
vara med i Mika 
Kohonen 
Trophy, säger 
tränaren Mikael 
Rinaldo.

... och dirigerar sina lagkamrater.Mika Kohonen lurpassar...Storvreta IBK:s A-lag tränar. 
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Örnarnas spelare 
Therese Söder, 23, 
Patrik Lundgren, 22, 
och Said Abu Sultan, 
22, om vad som är så 
kul med innebandy.

Hur kom det sig att ni 
började med inneban-
dy?

– Tack vare en polare. 
Och man måste röra på 
sig, säger Patrik.

– Jag kollade när 
A-laget spelade och 
tyckte att det verkade 
kul, säger Therese, som 
har fortsatt att heja på 
Storvreta även efter att 
hon själv börjat spela. 
Den föregående helgen 
åkte hon till Falun för 
att se A-laget spela en 
borta match. 

– Jag såg en match 
och tyckte att det 
verkade roligt. Också 
har jag en kompis som 
höll på med innebandy, 
säger Said.

Vad är så roligt med 
innebandy?

– Spelet, och att 
umgås med polare, säger 
Patrik.

Said har längtat hela 
sommaren till att 
innebandyn skulle 
starta. En av lagets 
tränare, Åsa Amundsen, 
berättar att han längtade 
så till den grad att 
familjen nästan började 
tröttna på att höra 
honom tala om inne-
bandy hela tiden.

Said instämmer. 
– Jo, så var det. 

Innebandy är livet, det 
bästa som finns, säger 
han.

Allt är skoj
På träningarna utför 
spelarna teknikövning-
ar, och spelar match.

Vad är roligast?
– Allt, säger Therese.
– Att göra mål, säger 

Said.

Vem är er favorit i 
A-laget?

– Mika, tror jag, säger 
Therese.

– Joel (Kanebjörk), 
säger Said.

Inte bara 
innebandy
När ni inte spelar 
innebandy, vad gör ni 
då?

Said har gått på 
daglig verksamhet, och 
klarade sin gymnasieex-
amen i våras.

Therese är arbets-
sökande.

– Jag söker allt 
möjligt, till exempel 
personlig assistent.

– Jag har tre jobb, 
säger Patrik. Jag är 
fastighetsskötare, på 
vintern står jag i kassan 
i ishallen och på 
sommaren jobbar  
jag på golfbanan. 
Och så umgås jag med 
polarna. +

Mika Kohonen 
Trophy
Spelas: 3-5 januari 2012
En turnering för spelare med 
utvecklingsstörning
Anmälan: jonas@storvretaibk.se
Mer information på: 
www.storvretacupen.se

Mika Kohonen 
Bor: Knivsta
Ålder: 30 år
Yrke: Innebandyspelare
Merit: Utsedd till världens bästa 
bandyspelare två år i rad

En idrott  
på frammarsch
Innebandy är en idrott på stark 
frammarsch. Idrotten utövas i två 
klasser. En klass för personer med 
rörelsehinder som spelar sittande i 
rullstol (rullstolsinnebandy) och en 
klass för främst personer med 
utvecklingsstörning. 

Hur många spelare med 
utvecklingsstörning uppskattar 
du att det finns idag? 

– 469 licensierade men med ett 
mycket större mörkertal, säger Stig 
Carlsson, generalsekreterare på 
Svenska handikappidrottsförbun-
det.

Hur många föreningar har  
verksamhet för den här gruppen? 

– 38 klubbar som anmält licensie-
rade spelare men även här finns 
det säkert fler föreningar som har 
innebandy i sin verksamhet.

Vad betyder den här turnerin
gen för Special Olympics?

– Det blir extra fokus på  
SO-inne bandyspelare precis som  
det blev vid Gothia Cup för  
fotbollen.  

Om du är intresserad av  
att börja spela innebandy, ta i 
första hand kontakt med distriktet 
där du bor.

”Jag kollade när  
A-laget spelade och  
det verkade kul”
Innebandyn betyder mycket för Therese, Said och Patrik.

Said Abu Sultan älskar innebandy. Patrik Lundgren, gillar att umgås.

Therese Söder, innebandyspelare och inbiten Storvretasupporter. Mika Kohonen vill sprida idrottsglädje.
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Stig Carlsson slutar som 
generalsekreterare för Svenska 
handikappidrottsförbundet efter 
nio år på posten. Föräldrakraft 
ställer åtta frågor till honom.

 
1. Om du tar tempen på handikapp-
idrotts-Sverige av idag, vad avläser du 
på termometern?

– Ett förbund och en idrott i rörelse 
med en alltmer initierad kunskap om 
idrottens förträfflighet, både ur ett 
bredd- och elitperspektiv, som verktyg 
för en rikare, friskare och mer utvecklan-
de livssituation, säger han och fortsätter:

– En idrott som blivit alltmer synlig 
via ett strategiskt tänkande och ett ut-
vecklande arbete med ett stort antal sam-
arbetspartners som på ett smakfullt sätt 
”bjudit” oss på sin kompetens och sina 
möjligheter.

Som exempel på en sådan partner 
nämner han JKL.

– JKL besitter en enorm kompetens 
inom sitt område. Vi har samarbetsavtal 

där vi får dra nytta av 
deras kunskap. De har 
ställt upp som mode-
ratorer, hjälpt oss med 
tips om hur vi ska nå 
ut med våra budskap. 
Skulle vi ha köpt det 
skulle det ha kostat 
miljontals kronor. 
Jysk, Folksam, ATG 
och Scandic – som nu 
även hänger med på Special Olympics-
verk samheten – är andra exempel på så-
dana samarbeten. Det handlar om alla 
som är med i Lag  Par a lympics.

 
2. Om du tittar in i kristallkulan för 
handikappidrotten, vad ser du?

– Attityden till funktionsnedsättning 
har ytterligare utvecklats i hela samhället. 
Det är en erfarenhet inte ett hinder att ha 
en funktionsnedsättning. Special Olym-
pics-verk samheten är den absolut största 
idrottsverksamheten inom förbundet. 
Fler Specialidrottsförbund (SF) tar an-
svar för helheten och startar idrottsverk-
samhet för funktionsnedsatta.

3. Största utmaningen under din tid 
som generalsekreterare?

– Att få vara med om stadgeföränd-
ringen som skapade ett förbund och gav 
förbundsstyrelse legitimitet att leda och 
styra förbundets utveckling är den abso-
lut viktigaste förändringen. Att förändra 
vi och dom-tänkandet genom aktiva 
möten där dialog var honnörsordet och 
metoden och nyckeln till utveckling.

– Att idrotten i dag ser elitidrottare 
med funktionsnedsättning med samma 
ögon som övriga elitidrottare och att de 
bedöms, värderas och tilldelas motsva-
rande resursstöd.

 
4. Största utmaningen för den som du 
lämnar över till?

– Att fortsatt utveckla rörelsen, få den 
att växa, fler utövare, fler ledare, fler täv-
lingar och full acceptans lokalt/kommu-
nalt, regionalt/landsting.

 
5. Ett roligt minne?

– Jag har nog inte bara ett roligt minne 
utan för mig handlar det om att se och 
uppleva glädjen när idrottare lyckas oav-

”Handikappidrotten har blivit mer synlig”

Stig Carlsson.
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Sören Olsson:

Min son vill praktisera 

som Obama
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Social fobi kommer alltid att vara en del 

av Lou Rehnlunds liv. 
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ett jobb

Guiden för dig 
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Innebandy 
för alla
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Mika Kohonen
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sett om det är en medalj i Paralympics, i 
Global Games, i World Summer Games 
eller om det är den egna prestationen 
som resulterat i ett längre hopp, i ett 
snabbare lopp eller glädjen att få styra sin 
el-hockeystol etc.

 
6. ...och ett tråkigt?

– Personligen var jag mycket ledsen 
när Linnea Ranudd gick bort som ung 
lovande alpin stjärna i vårt landslag och 
när Jens Kask, hockeylegendar i landsla-
get, hastigt gick bort. Båda var viktiga 
förebilder för framtiden, en ung kom-
mande stjärna och en rutinerad världs-
stjärna.

 
7. Vad gör du härnäst?

– Jag blir kanslichef för Sveriges Pen-
sio närsförbund, SPF. Ett förbund med 
cirka 300 000 medlemmar organiserade i 
cirka 850 klubbar. 

– Min uppgift förutom att leda kans-
liet är givetvis att medverka i att genom-
föra de beslut och åtgärder som kongress 
och förbundsstyrelse fastställt och beslu-
tat om. +

Med Linda Junker på 
Livsstilsprojektet fortsätter vi att 
ringa in faktorer som kan 
hindra dig från att komma 
igång.

– Man brukar säga att det tar 
minst tre gånger innan man 
börjar få in en vana. De första tre 
gångerna är allting oftast så nytt. 
Det är från ungefär fjärde besöket 
och framåt som det ofta blir motigt, 
säger Linda.

 Kanske var aktiviteten helt enkelt 
inte så rolig som man trodde från 
början. Eller så börjar man ställa krav 

på sig själv, som man inte lyckas nå. 
Och så tycker man att det är tråkigt 
för att man inte känner sig tillräckligt 
duktig eller till och med misslyckad.

– Eller så gillar man nyhetens 
behag och har svårt med rutiner. Man 
tycker mest om ”kicken” man får när 

man gör något man aldrig 
provat tidigare. 

Men hav förtröstan. Ofta 
vänder det och blir roligt igen. 

– Det lättar när man börjar 
bemästra färdigheten och 

märker att man förbättras, och 
när man börjar komma in i 
gänget. 

– När man börjar känna att ”jag är 
också en hästtjej/judokille/fotbollstjej”.  
Då är det värt den där mödan man lade 
ned de veckor det inte kändes så där 
jätteskojigt, säger Linda. +

5
Föräldrakrafts femte  
kom igång-tips

Var beredd 
på att du 
kan hamna  
i en svacka

”Men hav  
förtröstan. Ofta  
vänder det och  
blir roligt igen.”

Linda 
Junker
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Härom veckan anord-
nades för femte gången 
Strasbourg Freedom Drive av 
ENIL, det europeiska nätver-
ket för independent living. 
Personer med funktionsned-
sättningar från hela Europa 
samlades i Strasbourg för att 
demonstrera för sina mänsk-
liga rättigheter. Det hölls 
debatter och föredrag i 
Europaparlamentet med 
huvudkravet att institutioner-
na i Europa ska avvecklas och 
att de som behöver personlig 
assistans ska få det. 

Omkring 50 av de totalt 
300 deltagarna i marschen 
och övriga arrangemang 
under Freedom Drive-veckan 
var svenskar, de flesta från 
STIL och Föreningen JAG. 
Norrmännen var lika många. 
Det är inte så förvånande. Det 
är lite enklare att resa när 
man har personlig assistans 
och inte behöver förlita sig på 
obetalda, ”frivilliga” insatser 
från vänner och släktingar. 

Nu undrar ni kanske varför 
svenskar med mycket omfat-
tande funktionsnedsättningar 
väljer att göra en lång och 
krävande resa till Frankrike 
när man redan har uppnått 
det som alla andra bara 
drömmer om – personlig 
assistans. Budskapet från 
JAG:s och STIL:s medlemmar 

är dock klart. Man vill göra 
denna resa för att andra 
människor med motsvarande 
livsvillkor ska få samma 
möjlighet till personlig frihet 
och att kunna göra egna val i 
livet som man själv har fått, 
tack vare personlig assistans. 
Man vill inspirera andra att 
orka kämpa och inte ge upp, 
även om det ser hopplöst ut 
ibland.

I resten av Europa finns 
nämligen institutionerna kvar 
och möjligheten att beviljas 
personlig assistans är små 
eller obefintliga. I en del 
länder har möjligheter till 
personlig assistans funnits i 
vissa regioner, för vissa 
grupper av personer eller i 
projektform. Ofta har man 
valt att utesluta dem som har 
de allra största behoven; 
personer med omfattande 
funktionsnedsättningar och 
intellektuella funktionsned-
sättningar. Det innebär att de 
har blivit kvar på institutio-
nerna eller i totalt beroende 
av sina familjer. 

Den ekonomiska nedgång-
en i många EU-länder har 
haft en negativ inverkan för 
personer med funktionsned-
sättningar och resulterat i att 
den möjlighet som fanns till 
personlig assistans har 
minskat eller helt dragits in. 
Det är samma utveckling som 

vi ser i Sverige, även om 
nedskärningarna här startar 
på en högre nivå.

Resultatet av Freedom 
Drive då? 

Vi fick bra gehör för våra 
synpunkter från både 
svenska och övriga EU-
parlamentariker. Vi berätta-
de bland annat att EU:s 
strukturfonder, som ska 
användas till social upp-
rustning i medlemsländer-
na, istället går till renovering-
ar och utbyggnader av 
institutioner. 

EU-parlamentarikerna har 
vid våra tidigare möten 
framhållit att institutionsav-
veckling och införande av 
personlig assistans i olika 
länder är en nationell fråga. 
Nu börjar de hålla med oss om 
att det finns behov av en 
överstatlig strategi och 
styrning utifrån ett människo-
rättsperspektiv för att lösa 
dessa frågor. 

Avvecklingen av institutio-
nerna i Sverige har gett barn 
möjligheten att få växa upp 
med sin familj och vuxna rätt 
att bestämma över sina egna 
liv. Finns bara den politiska 
viljan kan Sveriges exempel 
följas av övriga EU.

Kerstin Sellin
Föreningen JAG (som 

koordinerar ENIL:s aktiviteter 
i norra Europa under 2011)

Möte med svenska EU-
parlamentariker.

Birgitta Tullberg deltog  
i marschen för tredje 
gången.

Rättelse
I vår intervju med Ann 
Lund i Föräldrakraft nr 4, 
2011 (”Vad har jag rätt till? 
7 frågor och svar”) smög 
det sig in ett fel på  
sidan 47. 

Under punkt 4 står det 
att de flesta politiker vill 
förändra det kommunala 
självstyret. 

Rätt ska vara att de 
flesta politiker inte vill 
förändra självstyret.

Redaktionen

KOMMENTERAT PÅ WEBBEN

Detta med att inte få försäkra sina barn är ju inte direkt någon 
nyhet vet ju vi som haft dessa speciella barn ett tag (20 år i 
”branschen” funktionshinder). Har även själv jobbat i försäk-
ringsbranschen och då blev det även inskränkningar och 
klausul för eksem och öronproblem med mera. Därför vill 
BVC inte längre föra journaler! Kanske dags att lägga ner BVC?

Lotta Appelqvist

Jag är förälder till ett barn 
som har funktionshinder och 
jag arbetar med barn som har 
funktionshinder. I går hade vi 
utbildning i LSS lagstiftning 
och det som kom fram under 
utbildningen är att Försäk-
ringskassan gör olika bedöm-
ningar i olika kommuner när 
det gäller beviljande eller 
avstyrkande av insatser inom 
samma grupp LSS person-
krets beroende på vilken 
kommun den hjälpsökande 
bor i. LSS-lagen ska väl 
bedömas lika oavsett vilken 
kommun man bor i?

Förälder

50 svenskar på Freedom Drive 
De visar att Sverige  är en del av Europa
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”I en del 
länder har 
möjligheter 
till person-
lig assistans 
funnits 
i vissa 
regioner.”
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in son frågar ”När får jag börja skolan mam-
ma?”. Jag saktar in bilen i tystnad och smeker 
sakta hans hand,  jag känner hur tårar bränner 
i ögonen. Skärmen som ska skydda den syn 
han har kvar sitter på plats, och jag sväljer hårt 
i hopp om att hans defekta hörsel inte ska 

uppfatta min darrande röst. ”När får jag börja skolan?” säger 
han igen. Jag tänker att ok, jag måste svara nu. Sätter trött 
blinkersen åt höger och svänger in till dagis. Hugo är nu sex år 
gammal och hans kompisar från samma avdelning på dagis har 
just börjat förskoleklass.

Vi stannar på parkeringen och han vänder sitt runda ansikte 
mot mig, sen känner jag att jag faktiskt inte vet vad jag ska 
svara, jag vet inte alls vad jag ska säga men säger att ”Snart älsk-
ling, snart är det din tur”. Jag håller hans ansikte mellan mina 
händer och vet att jag ju inte kan säga som det är att jag faktiskt 
inte har en aning om när det är hans tur. Jag kan inte förklara 
för min älskade unge att han kostar för mycket, att han är så 
resurskrävande att hans föräldrar måste kämpa vettet ur sig för 
att han ska få börja skolan. Att skrivelse på skrivelse, telefon-
samtal på telefonsamtal avlöser varandra. Att ansökningar med 
trötta händer läggs i brevlådor från mitt i vintern tills nu, när 
hösten snart är här. Och 
fortfarande vet jag inte. 

Sverige är så fantastiskt. Men 
jag vet inte längre vilket språk 
jag kan använda för att höja en 
röst åt min son, jag känner 
inte längre orden som kan nå 
fram. Något är så fel, något är 
så förbannat fel när min 
sexåring inte bara ska mista 
syn och hörsel  och slutligen 
livet själv, han ska förutom det 
ha föräldrar som går på 
skrapade knän för att slåss för 
hans värde och rättigheter. 
Sverige är ett fantastiskt land, 
men fångade i byråkratiska 
tvångströjor som desarmerar människor och förvandlar dem 
till handläggare och enbart handläggare so help me God är 
detta fantastiska land ett land för enbart starka. Enbart friska. 
Enbart arbetsföra. Enbart funktionsdugliga i en produktions-
kedja. Var ska gränsen dras? Vem är värd sin egen möjlighet till 
ett gott liv? 

Jag tar Hugos hand i min, den är varm och vi går tillsammans 
genom grinden in på dagis. Tävlar med varandra sista biten 
och jag hinner snyta mig innan jag öppnar dörren och omsluts 
av värmen som råder. När jag kramar honom hejdå bränner 
tårarna igen, en dag blir det hejdå för gott och även om jag 
hoppas att den dagen dröjer länge länge söker mina tankar den 
ohjälpligt. Livet är just så skört med en liten prins som dröm-
mer om att få börja skolan.

 Älskade barn, varenda krona är du värd, allt är du värd. Allt. 
Värdighet kan bara mätas med kärlekens mått.

Malin Asplund
www.alstrom-karleken.blogspot.com

PS. Skolplats är ordnad (ett års arbete har jag bakom mig) och vi 
får nu använda ett beslut från Försäkringskassan som ger min 
son rätt till personlig assistent enligt LSS, även under skoltid. 

Det är utmärkt att Metta Fjälkner och Eva-Lis Sirén anser att 
nya skollagen gör att många elever blir missgynnade och 
förbigångna på grund av att skrivningen är otydlig. När 
lärarnas representanter förstår tolkningsproblematiken för 
hur lagen kommer att tillämpas i praktiken är det märkligt 
att man saknar fingertoppskänsla på departementet. Det är 
helt obegripligt att det skall behöva gå prestige i detta. 
Ubildningsdepartementet har en del att göra för att återfå 
sin trovärdighet.

Louise Belfrage
Kod-Knäckarna ideell förening

Heja Nyamko! 
Verklighet och 
politik i skön 
förening 

Mycket bra!
Tidiga insatser för 

många barn kan vara 
avgörande för att de inte 
skall förlora viktiga år 
under ett oersättligt 
utvecklingsskede i livet. 
Det som försummats kan 
man ofta aldrig ta igen. 
Detta gäller tex för barn 
med språkstörning, sen 
språkutveckling med 
tillhörande kommande 
läs- och skrivsvårigheter.

Heja Nyamko!
Sven Eklöf

Bra initiativ, men efter-
som det alltid har varit 
förskolans skyldighet att 
hjälpa barn med ”särskilda 

behov” (det finns något 
som kallas §9-barn) så 
vågar jag inte hoppas på 
att alla kommuner blir 
bättre. Det finns fortfaran-
de ingen påföljd (straff) 
för de kommuner som 
”klappar sig själv om 
ryggen och säger vi är 
bra”. 

Trots att föräldrar till 
exempel påpekar det 
väldigt viktigt att persona-
len utbildar sig och aktivt 
använder tecken (TAKK, 
tecken som stöd eller 
teckenspråk) så kan 
kommunen säga: ”Barnet 
utvecklas bra i språk och 
klarar sig ändå, vi ser det 
sociala samspelet som 
viktigast”, och så lämnas 
barnet med språkstörning 
utan hjälp i sin språkut-
veckling.

Förskollärare
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KOMMENTERAT PÅ WEBBEN

KOMMENTERAT PÅ WEBBEN

MIN SON 
FRÅGAR

M

Malin Aslplund fick kämpa 
länge för att sin son skulle få 
gå i skolan. De här raderna 
skrev hon nyligen, när 
kampen kändes som mest 
hopplös. FOTO: TALAT BAHT
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Sällsynt soligt på golfbanan
ördagen den 27 augusti arrangerade 
Riksförbundet Sällsynta diagnoser för 
första gången golftävlingen Rare 
Trophy på Österåkers golfklubb. 70 

spelare från hela Sverige med olika handicap, med 
eller utan diagnoser, mer eller mindre kända 
deltog. 

Tack vare att golf är en sport som kan utövas 
och spelas tillsammans oavsett dina fysiska förut-
sättningar blev tävlingen en sällsynt mötesplats och 
ett informellt sammanhang för förbundet att 
sprida sitt budskap. Dessutom ett tillfälle för 
medlemmar från olika diagnosföreningar att 
mötas. Evenemanget var också startskottet för 
Sällsyntas insamlingskampanj.

Handskar och hotellnätter
Efter sex timmar på banan var det dags för priser i 
form av litografier, golfhandskar, kryssningar och 
hotellnätter. 

David Lega pratade om vikten av att tro på sin 
egen förmåga och delade ut ett Sällsynt pris till den 
spelare som lyckats bäst utifrån sina egna förutsätt-
ningar. Dagen avslutades med final i tävlingen Beat 
the Pro.  Anton Svenningsson från VACTRL-
föreningen lyckades slå bättre än proffspelaren 
Andreas Ljunggren och blev därmed en lycklig 
vinnare av teaterbiljetter och hotellnatt i Stockholm.

Rapporterat av: Malin Holmberg, Sällsynta diagnoser

Lekens dag  
en stor folkfest
Lekens Dag i Furuboda blev 
en stor folkfest även denna 
sommar. Fler än 3 000 
personer kom till Furuboda 
den 20 augusti och tog del av 
aktiviteterna, musiken och 
gemenskapen.  

– För många familjer var 
det första gången och vi fick 
mycket positiv feedback, 
säger Furubodas direktor 
Daniél Tejera.

Här finns massor av bilder 
från evenemanget:  
www.furuboda.se/forening-
en/arrangemang/lekens-
dag/bildgalleri

Fest igen
En vecka senare var det dags 
för Lekens dag på Ågrenska 
utanför Göteborg. Trots regn 
var det många som deltog.

På plats fanns bland annat 
brandkåren med flera bilar. 
Det var många som var 
modiga och vågade åka upp i 
luften med kranen. Kanske såg 
någon när Thomas Ravelli 
kom ner på backen med hår 
som stod rakt upp på huvudet 
av spänningen i luften! +

Maria Gardsäter och David Lega  
hälsade välkomna.

Anton 
Svenningsson, 
lycklig vinnare!

Vill du uppmärk-
samma något 
evenemang här i 
Föräldrakraft? 
Sänd en kort text och 
bilder till redaktionen  
på denna mejladress:  
info@faktapress.se

Ny butik för 
hjälpmedel
Under sommaren fick 
Kristianstad en ny 
hjälpmedels butik när 
Hjälpmedelsteknik 
Sverige expanderade. I 
butiken finns hundratals 
hjälpmedel – även möbler 
och andra större produk-
ter. Dessutom har butiken 
egna servicetekniker som 
håller till vägg i vägg. +

Lekens dag slog nytt rekord 
hos Furuboda i sommar 
med över 3 000 besökare...

...tack vare dragplåster som 
exempelvis Mikael 
Andersson.

1  700 träffades 
på Kolmården
RBU anordade en rekordstor 
fest för barn med rörelsehin-
der när cirka 1700 medlem-
mar träffades på Kolmården 
den 17 september.

– Det största arrange-
manget i RBU:s historia, 
säger Agnetha Mbuyamba, 
förbundsordförande i RBU.

– Vi tycker det är jättero-
ligt att kunna erbjuda våra 
barn och familjer från hela 
landet möjlighet att träffa 
varandra samtidigt som de 
kan uppleva Kolmårdens 
Djurpark.

Hemlig gäst var 
Markoolio som fick igång 
festen rejält med både sång 
och dans. +

HÄNT SE’N SIST

L

Markoolio var hemlig gäst.
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Boka annons i nästa utgåva senast 17 november
Nästa nummer utkommer den 9 december 2011, med teman om skola, flerfunk-
tionsnedsättningar och juridik. Materialdag för annonser är 17 november.

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.
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Aktuellt 
i höst & vinter
19–20 oktober 2011
ID-dagarna 19–20 oktober i 
Uppsala.

20 oktober 2011
Stegen in i arbetslivet. Konferens 
i Lund.

20–21 oktober 2011
Dysleximässan i Skellefteå.

16–17 november 2011
Rikskonferens om 
Problemskapande beteenden.

16 november 2011
Teknik- & kommunikationsmäs-
san i Lund.

18–19 november 2011
Med syskonen i fokus (RBU).

6 december
Föräldrakraft nr 6, 2011 utkom-
mer.

29 februari 2012
Sällsynta dagen 2012.

19-20 april 2012
NPF Forum.

@ Se mer på foraldrakraft.se/events

� 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 fk1105.indd   4 2011-09-27   14.21
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Krönika

Alla som använder Internet idag har tillgång till 
mängder av information som kan besvara frågor 
om hälso- och sjukvård. Sökmotorer söker brett 
och erbjuder oftast långa listor med dokument från 
en mängd källor. Det är viktigt att du kritiskt gran-
skar informationen och bl a tar reda på vem eller 
vilka som står bakom webbsidan samt om texten är 
aktuell. Det är först då du kan göra din bedömning 
av materialets trovärdighet. 
Läkemedelsföretag som är medlemmar i LIF  
följer idag ”Läkemedelsbranschens etiska regel-
verk”, ett etablerat etiskt regelverk för information 
om läkemedel. Läkemedelsbranschen har tagit  
ytterligare ett steg mot tryggare informationssök-
ning på nätet genom en egen kvalitetsmärkning. 
LIFs kvalitetsmärke står för att informationen på  

läkemedelsföretagets webbsida är balanserad, sak-
lig och aktuell. Att reglerna efterföljs övervakas 
fortlöpande av läkemedelsindustrins oberoende 
granskningsinstanser. 

Titta efter symbolen nästa gång du söker information 
– det handlar om din trygghet på nätet!

LIF är branschorganisationen för forskande läke- 
medelsföretag verksamma i Sverige. LIF företräder 
ca 75 medlemsföretag vilka står som tillverkare 
för ca 80% av alla läkemedel som säljs i Sverige. 
Läs mer om företagen och LIFs kvalitetsmärke på 
www.lif.se.

Det handlar om din 
trygghet på nätet!

LIF1109

Läkemedelsindustriföreningens Service AB/The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry AB
Box 17608, SE -118 92 Stockholm, Tel +46 8 462 37 00 Fax +46 8 462 02 92

E-mail info@lif.se www.lif.se www.fass.se

eras liv kräver mod att 
leva. De ser inte, de hör 
inte. Förlusten ligger inte 
hos vardera förlorat 
sinne, utan i kombinatio-
nen av de båda. Förlust 

som genererar förluster. Vi pratar om 
acceptans av det som sker i vårt liv, men 
jag frågar mig om det kan uppnås en 
försoning här? Deras liv är en utmaning 
utan dess like.

Jag har fått ynnesten att få arbeta som 
vikarierande kurator i Västra Götaland-
regionens dövblindteam. Teamet jag 
landar i, befolkas av fyra genuint empatis-
ka individer. Personer som ser sina 
patienter som främst människor. De 
uttalar till och med ett motstånd till att 
kalla dem patienter och kallar dem 
antingen brukare eller vid namn.

Som professionell på den här arbets-
platsen har man egentligen bara två val 
– att skärma av och distansera sig eller att 
arbeta med ett vidöppet hjärta. Här väljer 
man om man vill bli en välgörare eller ett 
motstånd i dessa brukares liv. Arbets-
bördan är stor, minst 200 brukare, alla 
med ett livslångt behov av stöd.

Om jag trivs med mitt nya jobb? Det är 
som att landa i bomull, i 100 km/h.

Varje dag får jag möjlighet att träffa 
personer med oändligt mod, styrka och 
visdom. Och jag förundras över att 
många, med samma utbildning som jag, 
kan sitta på Försäkringskassan och 
kommun och ge avslag på sökta assistans-
timmar.

För att vara berättigad till assistanstim-
mar genom Försäkringskassan, krävs det 
att man har ett minimibehov på 20 
timmar assistans av något eller några av 
de så kallade grundläggande behoven.

Rent motoriskt klarar de flesta perso-
ner med dövblindhet att äta, klä på sig 
etcetera, men pga deras kombinerade 
syn- och hörselnedsättning, kan de inte 

tillgodogöra sig sina grundläggande 
behov utan en person närvarande, utan 
en assistent. 

De kan inte se när maten är färdigstekt, 
de vågar inte duscha ensamma på grund 
av rädslan att ramla och inte kunna ropa 
på hjälp, de kan inte tillgodogöra sig 
information utan hjälp från personer med 
kunskaper i exempelvis taktilt tecken-
språk, de kan inte gå ensamma till 
mataffären, de kan inte handla själva, de 
kan inte välja vad de ska klä sig i, dels för 
att de inte vet vad det är för väder och dels 
för att de inte kan se vad som ligger i 
garderoben. 24 timmar per dygn kämpar 
de med att orientera sig i vardagen.

Då kommunikationssvårigheter och 
informationsbrist utgör en stor del av 
brukarnas funktionsnedsättning, krävs ett 
särskilt utformat stöd, där den som ska 
utföra stödet har särskilda kunskaper om 
funktionsnedsättningen och dess konse-
kvenser. Av någon anledning krävs det 
ofta intyg från en av oss för att Försäk-
ringskassan och LSS-handläggare ska 
förstå detta. Varför har vi kommunikation 
som ett av de grundläggande behoven/
kriterierna, om inte adekvat mängd 
timmar räknas in? 

För att åter föra in glädjen i detta 
ämne, vill jag citera Pernilla Glaser, vars 
son har Downs syndrom; ”Att vara 
normal är att slippa ta striden för det 
egna. Normal är att gömma sig. Normal 
är masten att klamra sig fast vid på en 
sjunkande båt. Ja, sen kom du och 
räddade mig”. Detta citat fångar en del av 
mina egna uppvaknanden kring livet som 
jag fick möjlighet att erfara med min son, 
som var just dövblind.

Kanske är det så att det värsta inte är 
att inte kunna se eller höra, utan att inte 
bli sedd eller hörd. Om vi ändå hade 
kunnat förstå vad vi välkomnar in om vi 
öppnar våra stängda hjärtan: rikedom 
och ljus. +

att inte bli sedd  
eller hörd

Från sin roll som kurator på en enhet för  
dövblindhet ifrågasätter Linda Forshaw  
Försäkringskassans assistanshandläggare.

D
”Varför har vi kommu-
nikation som ett av de 
grundläggande beho-
ven/kriterierna, om inte 
adekvat mängd timmar 
räknas in?” 

Linda Forshaw

Linda Forshaw
Driver företaget TomTom – creating beauty
www.tomtomsweden.se
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Alla som använder Internet idag har tillgång till 
mängder av information som kan besvara frågor 
om hälso- och sjukvård. Sökmotorer söker brett 
och erbjuder oftast långa listor med dokument från 
en mängd källor. Det är viktigt att du kritiskt gran-
skar informationen och bl a tar reda på vem eller 
vilka som står bakom webbsidan samt om texten är 
aktuell. Det är först då du kan göra din bedömning 
av materialets trovärdighet. 
Läkemedelsföretag som är medlemmar i LIF  
följer idag ”Läkemedelsbranschens etiska regel-
verk”, ett etablerat etiskt regelverk för information 
om läkemedel. Läkemedelsbranschen har tagit  
ytterligare ett steg mot tryggare informationssök-
ning på nätet genom en egen kvalitetsmärkning. 
LIFs kvalitetsmärke står för att informationen på  

läkemedelsföretagets webbsida är balanserad, sak-
lig och aktuell. Att reglerna efterföljs övervakas 
fortlöpande av läkemedelsindustrins oberoende 
granskningsinstanser. 

Titta efter symbolen nästa gång du söker information 
– det handlar om din trygghet på nätet!

LIF är branschorganisationen för forskande läke- 
medelsföretag verksamma i Sverige. LIF företräder 
ca 75 medlemsföretag vilka står som tillverkare 
för ca 80% av alla läkemedel som säljs i Sverige. 
Läs mer om företagen och LIFs kvalitetsmärke på 
www.lif.se.

Det handlar om din 
trygghet på nätet!
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Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

DAGLIG VERKSAMHET 
SOM PASSAR DIG.
OAVSETT.

FRÖSUNDA ERBJUDER ETT BRETT UTBUD AV 
DAGLIG VERKSAMHET OCH MODERN ARBETSTRÄNING
Vårt fokus ligger på att skapa en trygg, meningsfull och utvecklande miljö som 
förbereder dig för resten av livet. 

Vilken inriktning passar dig?

• Modern arbetsträning – ett steg ut i arbetslivet
• Kultur- och konst – utveckla din kreativitet
• Aktivitet och friskvård – utifrån din utvecklingspotential

Kontakta oss. Oavsett 
Telefon: 08-505 23 548

frosunda.se
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