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årgång 6

Hon får oss 
att reagera 

tema skola: eleverna som lyckas mot alla odds

om barn och unga i behov av särskilt stöd

flerfunktionsHinder: allt HÄnger iHoP

lotsar i 
göteborg

Familjer får 
uppskattad 
vägledning

Protest  
mot lågt 

skadestånd 
Kränkt elev fick 
inte upprättelse

550 dagar  
efter succén  

Skidstjärnan 
Zebastian Modin 

flyttar gränser

4

nr 6  
2011

december

Frågor & Svar 
till juriSten

Drottning Silvia:

”det svåraste   
är känslan att  
aldrig vara  
tillräcklig”

Mia Skäringer väcker känslor som får unga 
och vuxna att fatta livsavgörande beslut. 

Gå gärna in på www.humana.se och läs mer om oss.

Ditt barn klarar en hel del. Till exempel att bestämma
över Sveriges största företag inom personlig assistans. 
Vi arbetar efter ledstjärnan att alla har rätt till ett bra
liv. Och hur det ser ut vet bara du och ditt barn. Då är
det ju inte mer än rätt att ni också bestämmer hur vi
bäst hjälper till. Det är många som känner likadant. 
För inget företag har lika många barn och ungdomar
som Humana. Så om det känns tryggt, känn er varmt
välkomna till Humana. 

Av 1 800 kunder är hälften barn
och ungdomar.
Det känns väl som ett tryggt val?
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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!

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
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Kundansvarig rådgivare  
med coachande funktion  
till vårt huvudkontor i solna 

08-505 920 00

Särnmark, är en av pionjärerna inom personlig assistans och startades redan 1992 av Mikael Särnmark  
som själv har en förvärvad funktionsnedsättning. Nationellt har Särnmark idag över 2000 medarbetare,  
främst i storstadsregionerna men våra kunder och medarbetare hittar du i hela Sverige. Med över 19 års  
erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar vet vi vad som krävs  
för att ge våra kunder den trygghet och det stöd de har rätt till, utifrån varje enskild individs unika behov. 
 

TjänsT                 
Nu söker vi en rådgivare med coachande funktion till vårt huvudkontor i Solna. Ditt ansvar blir att se till  
att våra kunder får den bästa möjliga assistansen de har rätt till utifrån LSS och LASS intentioner. 
Dina arbetsuppgifter kommer att spänna över ett brett spektra allt från rekrytering av personliga assistenter 
och arbetsrätt till ekonomi och planering av utbildningar mm. Till din hjälp kommer det att finnas specialister 
inom respektive område. I dina arbetsuppgifter ingår daglig kontakt med våra kunder, deras assistenter och 
anhöriga samt aktuella myndigheter. 
 

 vi söKer dig som har 
• Erfarenhet av LSS och LASS och lagarnas intentioner 
• Goda språkkunskaper, att behärska svenska flytande i både tal och skrift är ett krav 
• Ett genuint intresse för personlig service 
• Ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt med en god administrativ förmåga 
• Hög personlig integritet 
• Förmågan att ta egna initiativ, är självgående och kreativ 
• Arbetat med kund och personalfrågor (detta är meriterande dock inget krav) 
• Vi ser gärna att manliga kandidater söker tjänsten för att få en jämnare fördelning 
 

vi erbjuder dig 
• En spännande och omväxlande heltidstjänst med specialiseringsmöjligheter 
• Förutom en introduktionsutbildning så finns goda möjligheter till vidare- och fortbildning 
• Marknadsmässig lön & friskvårdsbidrag 
• En glad och positiv arbetsmiljö med engagerade medarbetare i en omgivning som kännetecknas  

av utveckling, förändring och tillväxt 

din ansöKan 
Arbetet med att tillsätta tjänsten kommer 
att pågå löpande. Skicka så snart som 
möjligt din ansökan till avdelningschef 
och kundansvarige. 
eddi Camara • eddi.camara@sarnmark.se 

Vill du ha mer information om Särnmark 
och våra tjänster eller vill du veta mer om 
personlig assistans? Kontakta vår informatör i 
Stockholmsområdet. 
Louise öhrling • louise.ohrling@sarnmark.se 
tel 08-505 920 13
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Här når du oss!
Redaktionen

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

08-4100 5636, 0709-560852

Postadress
FaktaPress AB, Målargatan 7, 

111 22  Stockholm
Telefon 08-4100 5636

Besöksadress
Målargatan 7, plan 2B 

111 22  Stockholm

Prenumerationsärenden, projekt 
och kundtjänst

Annette Wallenius
annette.wallenius@faktapress.se 
FaktaPress AB, Backebogatan 3, 

129 40  Hägersten. 
Telefon 08-228203

Prenumeration inom Sverige
Ett år, 6 utgåvor, 363 kr inkl moms  

(343 kr + 20 kr moms).
Två år, 12 utgåvor, 726 kr inkl moms 

(685 kr + 41 kr moms).
Ovanstående priser gäller endast inom 

Sverige. Prenumerationer till övriga 
världen (alla adresser utanför Sverige) 

kostar 639 kronor (6 utgåvor) eller  
1 278 kronor (12 utgåvor).

Annonser  Se information på vår  
webbsida www.foraldrakraft.se

 
För beställning av annons kontakta 

Frida-Louise Vikman 
tel 08-4100 5637

mobil 0709-560 780
mejl: frida-louise@faktapress.se

Adress för annonsmaterial
FaktaPress AB, Målargatan 7, 

111 22  Stockholm
E-post: info@faktapress.se

Grafisk formgivning
Nyberg Förlag, 070-787 58 53

www.nybergforlag.se

Foraldrakraft is an independent magazine 
for parents with children with disabilities or 

special needs. It is also available on the 
web at www.foraldrakraft.se. Foraldrakraft 

is published by FaktaPress AB.
ISSN 1653-9109
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ÅRGÅNG 6

HON FÅR OSS 
ATT REAGERA 

TEMA SKOLA: ELEVERNA SOM LYCKAS MOT ALLA ODDS

Om barn och unga i behov av särskilt stöd

FLERFUNKTIONSHINDER: ALLT HÄNGER IHOP

Lotsar i 
Göteborg

Familjer får
uppskattad
vägledning

Protest 
mot lågt 

skadestånd
Kränkt elev fick
inte upprättelse

550 dagar 
efter succén 

Skidstjärnan 
Zebastian Modin 

flyttar gränser

4

NR 6 
2011

DECEMBER

FRÅGOR & SVAR 
TILL JURISTEN

DROTTNING SILVIA:

”Det svåraste 
som förälder 
är känslan att 
aldrig vara 
tillräcklig”

Mia Skäringer väcker känslor som får unga 
och vuxna att fatta livsavgörande beslut. 

Gå gärna in på www.humana.se och läs mer om oss.

Ditt barn klarar en hel del. Till exempel att bestämma
över Sveriges största företag inom personlig assistans. 
Vi arbetar efter ledstjärnan att alla har rätt till ett bra
liv. Och hur det ser ut vet bara du och ditt barn. Då är
det ju inte mer än rätt att ni också bestämmer hur vi
bäst hjälper till. Det är många som känner likadant. 
För inget företag har lika många barn och ungdomar
som Humana. Så om det känns tryggt, känn er varmt
välkomna till Humana. 

Av 1 800 kunder är hälften barn
och ungdomar.
Det känns väl som ett tryggt val?
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I detta nummer:

OMSLAGSFOTO PÅ MIA SKÄRINGER: EMELIE ASPLuND, SCANPIx

22

Intervjun. Mia Skäringer
När man lyckas slussa barnet rätt, när man ser frigörelsen,  
då är det en enorm tillfredsställelse som inte går att jämföra 
med något annat, säger Mia Skäringer.
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Simon Löfgren går framåt 
på alla plan 36
Tips från en special
pedagog 38
Flerfunktionshinder
När allt hänger samman 42
Medicinsk samordning får 
Michaela att må bra 44 
En dag på Tittut 46
Vi träffar en multiprofessio
nell eldsjäl 50

Koordinater ska underlätta 
för tio familjer 52
Intervju med minister
Barn och äldreminister 
Maria Larsson har inget till 
övers för socialchefer som 
hänvisar till resursbrist 54
Juridik
Kampen allt mer orättvis 58
Sonen vägrades att åka till 
hjälpmedelsmässa 60

Fyra frågor till advokat Sofia 
Tedsjö 62
Idrott
Zebastian Modin 550 dagar 
efter Paralympicssuccén 64
En ledsagares vardag 67
Nytt i skidbacken 68
Debatt
Svår tidsomställning 70
Öppet brev till  
Maria Larsson 71
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341                            078

>> Nya rättsfall ger 
hopp om assistans till 
fler barn

>> Barn fick inte följa 
med på badutflykter

>> Fredrik Reinfeldts 
uttalande om känslor 
retar upp 

>> Så får barn mer att 
säga till om

De senaste nyheterna 
om skolan, jobben 
och vården! 

Aktuellt just nu på 
foraldrakraft.se

Att inte räcka till som 
förälder är det svåraste
Drottning Silvia berättar om egna erfarenheter 
av att stödja sina barn. /12

Vi gillar skolan!
För många elever är skolgången en lång, brant 
uppförsbacke. Men det finns också solskens
historier. Vi har träffat Pontus, Andrea, Simon 
och Malin. /26

Gör kampen mer rättvis
Lagen har inte ändrats, ändå har avslagen blivit 
hårdare. Vårt tema om juridik hjälper dig att få 
rätt till mer stöd från samhället. /29

Allt hänger samman
Barn som har flerfunktionshinder har många 
medicinska problem som hänger ihop och en 
enkel förkylning kan i många fall bli livshotan
de. I vårt tema om flerfunktionshinder möter vi 
både barn, föräldrar och proffs med erfarenhet 
av flerfunktionshinder. /42

Zebastian längtar  
till kyla och snö 
Zebastian Modin går som förste skidåkare med 
funktionsnedsättning på skidgymnasiet i Öster
sund. Föräldrakraft får en pratstund med Para
lympicsstjärnan i slutfasen av den både roliga 
och jobbiga barmarksträningen. /64

Nytt i skidbacken
Alpin miniguide. Vi visar vad som gäller för att 
åka biski och skicart. /68

”

Läs Föräldrakraft 
på iPad eller din 

dator eller lyssna 
i mp3-spelaren!

Försök inte 
bli bra på 
allting, det 
räcker med 
att vara till
räckligt bra. 
Ta kontroll 
över tiden 
och utveckla 
dina främsta 
talanger.
  
Anna Tebelius 

Bodin /38

Sören 
Olsson

 om sin kärlek  
till ord. /8 

Debatt:
”Är det bara jag som 
tycker att det här med 
säsongstider enbart 
har negativa effekter, 
framförallt för de som 
redan har det svårt 
som det är…?” /71
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er öppenhet, utökat meddelarskydd, 
bättre kvalitetskontroll och stopp för 
skattesmitning står nu högt på agendan 
för omsorgen. Självklara åtgärder, men 
det behövdes en rejäl skandal inom 
äldreomsorgen för att få fart på  jobbet. 

Under de senaste veckornas debatt har många synda-
bockar pekats ut. Först i skottlinjen var riskkapitalister, 
men sedan har även upphandlare, politiker och offentligt 
driven omsorg ifrågasatts. Bara den ideella sektorn har 
klarat sig helskinnad. 

Skandaldebatten var inte helt oväntad. I Föräldrakraft 
har vi skildrat det krypskytte som pågått mot insatser 
enligt bland annat LSS vilket har underminerat omsorgen.

Vi har också beskrivit hur kommuner tvingat fram tuffa 
besparingar i samband med upphandling. Vi har berättat 
att kommuner och myndigheter blivit allt mer restriktiva 
med att bevilja insatser.

Slutligen har vi efterlyst ett starkare stöd 
från politikerna för att slå vakt om de 

stöd som LSS, socialtjänstlagen och 
skollagen innebär. Bristen på politisk 
vilja blev tydlig när Svenska Dagbla-
det publicerade en debattartikel av 

Elisabeth Sandlund om ”Lagen som 
samhället struntar i”. Där beskrevs 

förödande konsekvenser av att 
kommuner bryter mot lagen. 

Märkligt nog var det ingen 
som gick i svaromål. Vågar 
politikerna inte ta den debatten? 

Nu stundar ett nytt år. Vi ser fram 
emot 2012 års utmaningar. Stort 
tack för alla tips vi får från er läsare. 
Vi ses igen den 9 januari! +

Ledaren: Debatten 
som ingen vågar ta

M

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

)) KRYPSKYTTET MOT LSS HAR 
UNDERMINERAT OMSORGEN
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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

Inside Team är en privat psykolog- och psykiatrisk  

mottagning som erbjuder tjänster inom kognitiv beteen-

deterapi (KBT) och neuropsykiatri (avtal med Stockholms 

läns landsting kring neuropsykiatriska utredningar och 

medicinsk behandling). 

 Vi arbetar sedan många år som konsulter inom skolan 

där vi bl.a. är del av elevvårdsteam, gör psykologbedöm-

ningar, handleder kring ADHD och autismspektrum samt 

beteendeproblem.

 Vi ger även föreläsningar och utbildning inom exempel-

vis KBT och neuropsykiatri samt stresshantering. Vidare 

erbjuder vi insatser kring organisations- och personalfrå-

gor samt har program för ”hemmasittare”.

www.insideteam.se

Inside Team vänder sig till dig som själv har, eller har barn
som har, neuropsykiatriska svårigheter (ADHD, autismspek-
trum) och/eller beteendeproblem som söker utredning/
behandling/stöd. 

Hos oss träffar du leg psykologer och läkare med gedigen 
erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar samt medicinsk 
och psykologisk behandling. Våra behandlare har mångårig 
erfarenhet av arbete i skolans värld där vi arbetar med 
psykologutredningar, elevhälsoarbete, neuropsykiatri, 
handledning till skolans personal och föräldraträning. 

Vi arbetar utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi). Vi har 
avtal med Stockholms läns landsting kring neuropsykiatriska 
utredningar och medicinsk behandling. 

insideteam fk 1106.indd   4 2011-11-24   15.25
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Gå gärna in på www.humana.se och läs mer om oss.

Ditt barn klarar en hel del. Till exempel att bestämma
över Sveriges största företag inom personlig assistans. 
Vi arbetar efter ledstjärnan att alla har rätt till ett bra
liv. Och hur det ser ut vet bara du och ditt barn. Då är
det ju inte mer än rätt att ni också bestämmer hur vi
bäst hjälper till. Det är många som känner likadant. 
För inget företag har lika många barn och ungdomar
som Humana. Så om det känns tryggt, känn er varmt
välkomna till Humana. 

Av 1 800 kunder är hälften barn
och ungdomar.
Det känns väl som ett tryggt val?
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ag älskar ord.
Den första meningen 

som jag lärde mig läsa 
fyllde mig med massor 
av fantasi. En enda 
mening satte igång tusen 

nya tankar som genast ville förmedlas till 
omvärlden. 

Mor ror kor.
En bild på en stackars kvinna som 

rodde en båt för glatta livet med två lata 
kossor som lojt satt och betraktade 
omgivningen.

Vad hade hänt? Vart var de på väg? 
Varför hjälpte inte kossorna till med att 
ro?

Fantasin sprudlade och jag blev gravid 
med ord. En ständigt pågående gravidi-
tet som jag än i dag livnär mig på.

I skolan hade jag svårt att anpassa mig 
till den dåvarande skolformen som 
främst av allt gick ut på att man skulle 
sitta ned på sin plats och vara tyst.

Det passade inte mig så bra. Jag hade 
vilda ben som ville rusa runt och en 
ohjälpligt ifrågasättande attityd som 
ständigt ville veta varför jag skulle lära 
mig något nytt. En del 
lärare klarar av sådana 
elever. Men inte alla. Att jag 
i nian fick etta i svenska och 
istället fick städa skolgården 
tillsamman med rektorn 
när de andra hade lektion 
var väl ett tecken på att just 
den läraren inte hade ork 
att klara av en sådan som 
mig.

Min skoltrötthet var 
enorm och jag var nog den enda som 
senare i livet skolkade mig genom en 
Komvux-utbildning, för att jag inte ens 
då kände mig tillräckligt motiverad.

DÅ är man skoltrött!

I dag ska skolan finnas till för alla. Men 
gör den det?

Jag undrar om det är så, eller om det 
bara är en vacker tanke.

För att skapa en ny attityd gentemot 
skolan, så kanske man ska börja förändra 
det människor i allmänhet förknippar 
skolan med.

Krav.
Man ska gå i skolan enligt lagen. Det 

står så i skollagen!
Och det är en plikt att gå i skolan. 

Sedan 1882 har allmän skolplikt funnits i 
Sverige. 

När jag hör ord som skollag och 
skolplikt så känns det kravfyllt och inte 
särskilt inspirerande.

Även om det borde vara det!
Kanske kan man förändra attityden 

gentemot skolan genom att döpa om 
skolplikten till ett skolerbjudande?

Tänk er att alla barn i detta land kan 
erbjudas skolgång, där man får lära sig 
precis hur mycket som helst. Dessutom 
är det gratis för alla! Kanske skulle det 
kunna skapa en annan inställning till 
lärandet?

I många u-länder försöker barn smita 
in på skolor för att kunna ta del av 
kunskap och lära sig elementära saker 
som att läsa och skriva.

Här i Sverige försöker många elever 
smita ut från skolan, så att de slipper lära 
sig.

Slipper lära sig.
När man tar in de orden så inser man 

hur sjukt detta är. 
Inställningen hos många skoltrötta 

elever är att de helst av allt ska slippa lära 
sig någonting nytt.

Då är något fel, tycker jag.

En av många förändringar som ska 
genomföras i skolan är att barn med 
autism ska införlivas i den vanliga 
grundskolan.

Jag har svårt att se vem som ska bli 
vinnare på det?

Med tanke på de stora 
klasser som i dag ofta finns 
på grundskolorna, och med 
bristande resurser på grund 
av nedskärningar så har jag 
svårt att se hur lärare ska 
kunna räcka till att dessutom 
erbjuda en värdefull utbild-
ning till barn som har stora 
svårigheter med allt för 
stökiga sammanhang.

Om de redan högt belastade lärarna 
dessutom ska kunna ge de normalstörda 
eleverna en god utbildning så tror jag att 
det finns risk att alla blir förlorare i 
slutändan.

Visst är det fel att en del normalstörda 
barn får hamna i särskolan. Det är lika fel 
som att vissa utvecklingsstörda hamnar i 
vanlig grundskola. 

Min gissning är att omvärdera läran-
det i kombination med att höja lärarnas 
status och att ge rätt resurser för att alla 
elever ska få individuellt anpassade 
studier är en möjlig väg för en framtida 
bättre skola. En särskola – för alla.

Ja, kanske är det så att vi i framtiden 
kommer se alla elever i särskolan. Både 
utvecklingsstörda och normalstörda. 

Alla människor är särskilda. Alla är 
unika.

Det bör vara grunden till alla mänskli-
ga möten. Både nu och i framtiden. 

Sören Olsson

en särskola för alla

Nummer 1, 2012. 
Utgivningsdag 9 jan 2012
Materialdag för annonser 15 dec 2011 
Personlig assistans. 
Neuropsykiatriska  
funktionsnedsättningar. 
Kollo- och läger. 
Sällsynta diagnoser.

Nummer 2, 2012. 
Utgivningsdag 15 mars 2012    
Utbildning & folkhögskolor.
Djur.
Boende & bostadsanpassningar.

Nummer 3, 2012. 
Utgivningsdag 16 maj 2012    
Kommunikation & kognition.
Habilitering.
Särskola.
Fordon & bilanpassningar.
Almedalen.

Nummer 4, 2012. 
Utgivningsdag 13 aug 2012
Hjälpmedel.
Idrottsguide.
Böcker.
Assistans.

Nummer 5, 2012. 
Utgivningsdag 11 okt 2012
Arbete & daglig verksamhet.
Läsa & skriva.
Fritid.

Nummer 6, 2012. 
Utgivningsdag 6 dec 2012
Skola.
IT.
Psykisk hälsa.

Allt om våra teman, utgivningsdagar 
och materialdagar finns på www.
foraldrakraft.se/topics/Annonser

J

Teman på gångSören Olsson

kanske kan 
man döpa om  

skolplikten 
till ett skol

erbjudande?

Tyvärr var den 

”

Vad vill du  
läsa om 2012?  
Hör av dig med tips och 
förslag till redaktionen på 
info@faktapress.se eller tel 
084100 5636.

så här ser utgivnings
planen ut för 2012. redan 
den 9 januari är vi tillbaka 
med nytt nummer!
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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

www.movewalk.se

Vi ser möjligheter
där andra ser svåigheter
Move & Walk är ledande inom habilitering och rehabilitering av 
neurologiskt funktionshindrade, bland annat CP (Cerebral Pares) och 
stroke. Den konduktiva pedagogiken genomsyrar Move & Walks 
verksamheter och är grunden för vårt unika och holistiska synsätt. 
Vi utgår från varje individ och hans eller hennes personliga förut-
sättningar. Hos oss tränar du allt från grovmotorik och finmotorik till 
kommunikation och kognitiva färdigheter. En träningsperiod består 
av fyra veckors intensiv, lekfull och individinriktad träning.
   Många landsting står för kostnaderna för träning hos Move & 
Walk. Tveka inte att höra av dig till oss för information om vad som 
gäller i ditt landsting. 
Ring 031-55 84 20, 08-624 99 91 eller mejla info@movewalk.se

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

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

personlig assistans och assistansersättning. Vi har specialiserat 

 at en gedigen 

kunskap inom området. Därför kan vi med personligt engagemang 

erbjuda kvalifi cerat juridiskt biträde samt rådgivning, både till 

assistansanordnare och till dig som enskild person.

Så, tveka inte att höra av dig till oss!

www.cjadvokat.se

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

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

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

Rätt ska vara rätt
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Skadeståndet blev oväntat 
lågt för en elev som utsatts för 
kränkande behandling på en 
skola i Ulricehamn. Trots krav på 
rekordhöga 432 500 kronor blev 
det en förlikning på 70 000 kro-
nor. BEO, Barn- och elevombu-
det, Lars Arrhenius är besviken.
– Detta ger inte den upprättelse 
eleven har rätt till.

ojken utsattes för allvarli-
ga kränk ningar under fle-
ra år på skolan i Ulrice-
hamn. När han till slut 
gav igen på mobbarna 
blev det ofta han själv 

som fick skulden för att ha ”provocerat”.
Skolan lyssnade inte på mammans väd-

janden om stöd. Trots att sonen hade en 
dokumenterad diagnos tog skolan inte 
fram de resurser som behövdes för att han 
skulle kunna få en acceptabel skolmiljö.

Barn- och elevombudet Lars Arrhe-
nius såg så allvarligt på situationen att 
han krävde ett rekordhögt skadestånd. 
Nu har parterna kommit överens om en 
förlikning på en mycket lägre nivå.

– Jag känner stor besvikelse över att 
Ulricehamns kommun i slutskedet av 
förhandlingarna valt att lämna ett så pass 
lågt bud, trots att kommunen medgett att 
man agerat bristfälligt, säger Arr henius.

– Det ger inte den upprättelse eleven 
haft rätt till, men med hänsyn till hur då-
ligt eleven mår i dagsläget och för att inte 
behöva utsätta honom för en rättslig pro-
cess har vi dock valt att anta budet. 
Eleven är väldigt besviken över förlik-
ningsbeloppets låga nivå.

Tror du att pojken hade fått högre 
skadestånd i domstol?

– Det är svårt att svara på. Det finns 
inte så mycket praxis i dagsläget.

Var det ett misstag att begära så 
högt skadestånd?

– Nej. Den här eleven har varit utsatt 
för allvarliga kränkningar under lång tid. 
I det perspektivet är det inte mycket 
pengar. Mobbningen han utsattes för gör 
att han fortfarande mår dåligt. Det visar 
hur kränkningar ofta ger livslånga spår. 
Det finns egentligen inga pengar i värl-
den som kan ersätta det. Sedan är min 
grundinställning att skadestånd i sådana 
här fall har två syften, dels är det en upp-
rättelse för den drabbade, dels har skade-
stånd en preventiv effekt.

Kommer BEO att agera annorlunda 
i fortsättningen när liknande fall kom-
mer?

– Nej, på den punkten blir det ingen 
ändring. 

Kommer utsatta elever att våga eller 
orka gå till domstol?

– Det är alltid upp till eleven och för-
äldrarna att bestämma om jag ska driva 
fallet till domstol eller inte. Samtidigt vill 
jag hänvisa till en dom i hovrätten för 
västra Sverige, där BEO fick rätt. Det 
handlade om en flicka som varit utfryst. 
Hon fick svart på vitt att det gör precis li-
ka ont som att bli slagen och att skolan 
har samma ansvar. Domen ger mycket 
hopp till andra kränkta elever, säger Lars 
Arrhenius. +

P

Uppmärksammad mobbning

Stor besvikelse över
lågt skadestånd

Nolltolerans
BEO kräver nolltolerans mot 
kränkningar i skolan. Alla barn och 
elever har rätt att vistas i en skol-
miljö fri från diskriminering, trakas-
serier och kränkande behandling.
Barn- och elevombudet är en del av 
Skolinspektionen. @ läs mer på

www.foraldrakraft.se/topics/skola

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.

Lars Arrhenius hjälper elever att 
kräva skadestånd av skolor som 
inte tar sitt ansvar. Föräldrakraft 
tog upp fallet i nr 3, 2010.

FK_1106_s10-19_nyheter_v04.indd   10 2011-11-24   14.12



# 6, 2011 FÖRÄLDRAKRAFT 11     

Nyheter

  

Nya gruppbostäder med 
personlig assistans möts 
av protester.

– Vi är oroade över 
assistansboende där 
boendet är kopplat till att 
man är kund hos en viss 
assistansanordnare, 
skriver flera handikappor-
ganisationer i ett brev till 
statsrådet Maria Larsson.

– Det är tydligt att det finns en 
efterfrågan på möjligheten att leva i 
gemenskap med andra med assistans-
behov. Det bör i så fall ske på den 
enskildes initiativ, skriver organisatio-
nerna.

Nu uppmanar man regeringen att 
förtydliga vilka regler som gäller så att 
nya ”assistansboenden” inte öppnas i 

strid med funktionshinder-
politiken.

Protesterna gäller bland 
annat ett gruppboende 
med sex lägenheter i 
Örebro och som drivs av 
ett assistansbolag sedan 
april 2010. Enligt skrivelsen 
har Försäkringskassan 
beslutat om assistans för de 
boende, trots att det uppges 

strida mot Socialförsäkringsbalken.
Bakgrunden till de nya gruppbo-

städerna är, enligt handikapporgani-
sationerna, att både bolagen och 
kommunerna tjänar pengar på dem.

– Incitamenten ligger i bolagens 
förtjänster och i kommunernas 
intresse av att avlastas utgifter för 
gruppbostäder. +

Huddinge fördubblar stödet till  unga med funktionsnedsättning

Färre får bidrag till bostadsan-
passning, enligt en ny rapport från 
Boverket. Det har också blivit 
betydligt svårare att överklaga 
kommunernas beslut.

Både kostnaderna och antalet 
beviljade bidrag minskade under 
2010. Samtidigt blir allt fler sökande 
missnöjda med kommunernas 
beslut. Under fjolåret ökade över-
klagandena från 385 till 403.

Men det lönar sig dåligt att 
överklaga. Under fjolåret ändrades 

bara vart tionde beslut  och det var 
det lägsta nivån någonsin sedan 
lagen om bostadsanpassningsbidrag 
infördes 1993.

De senaste två åren har andelen 
ändrade beslut halverats från den 
tidigare normala nivån på cirka 20 
procent.

Boverket har avgjort 8 tillsynsä-
renden under 2010. Kommunerna 
har då fått kritik bland annat mot 
långa handläggningstider och 
brister i rutinerna vid överklagan-
den. +

+100 %
Huddinge ökar stödet till föreningar 
som satsar på unga med funktions-
nedsättningar. Kommunen fördubblar 
helt enkelt bidragsbeloppet per person 
och aktivitetstillfälle, jämfört med 
övriga föreningsaktiviteter.

Dessutom höjer man åldersgränsen 
så att föreningarna kan få bidrag för 
personer upp till 30 år istället för 20 år 
som gäller för övriga.

– Föreningar som tar emot barn 
och unga med funktionsnedsätt-

ningar har större kostnader,  
efter som stödresurser och fler ledare 
kan behövas, säger Vibeke Bildt, 
ordförande i kultur- och fritids-
nämnden (FP).

Hon menar att kommunen måste 
se till att barn med funktionsnedsätt-
ningar kan delta i föreningslivet.

– Detta är en tillgänglighetsreform 
som ger barn och unga verktyg att ta 
plats i samhället och det känns mycket 
bra, säger Vibeke Bildt. +

Svårare att överklaga bostadsanpassning

Nya gruppbostäder 
med personlig 
assistans planeras nu 
i flera olika städer.

Protester mot nya assistansbostäder

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
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Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) administrerar 
och organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning.
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Har du också funderat 
på att börja idrotta? Vi 

söker ständigt nya 
talanger.

www.handikappidrott.se

annons.indd   5 2010-12-08   16.00

varning från 
IFA

Inom assistansbranschen har nya signa
ler från Försäkringskassan väckt stor oro, 
även om de inte har fått någon stor prak
tiskt betydelse ännu.

Många fruktar att bedömningarna av 
assistansbehov kommer att bli ännu snä
vare generellt.

Översikt av rättsfall
Oron baseras på en rättsfallsöversikt som 
Försäkringskassan har publicerat. Doku
mentet heter ”Försäkringskassan anser 
2011:1” och branschen tolkar den som ett 
steg mot en ännu snävare bedömning.

– Vi hade inte väntas oss att Försäk
ringskassan skulle bli ännu striktare och 
vi kan inte se att det finns något stöd i 
LSS för att göra bedömningarna ännu 

tajtare, säger Christian Källström, chefs
jurist på Humana Assistans (tidigare 
Assi  stansia).

Enligt både Humana och Ifa används 
den nya snävare bedömningen redan av 
vissa handläggare inom Försäkrings kas
san, samtidigt som man betonar att läget 
är mycket oklart.

– Vi ser inget stort genomslag än, men 
risken är att många personer som lyckades 
behålla assistansen efter den senaste skärp
ningen förlorar den vid nästa omprövning. 
Samtidigt finns det många fall där man än
nu inte omprövat beslut som är äldre än 
två år, säger Christian Käll ström.

Den nya tuffare bedömningen innebär 
att endast aktiv tid räknas som grundläg
gande behov. Tidigare har en person som 

behöver bli matad även kunnat räkna in 
tiden för iordningsställandet av maten, 
inte bara själv matningen. Försäk rings
kassans nya dokument kan tolkas som att 
tiden för iordningsställandet inte ska 
räknas in.

Enbart tiden
– Tidigare har man till viss del sett till 
helheten, men nu skriver man att det en
bart är tiden för det grundläggande be

Ännu svårare att få personlig assistans

Försäkringskassan är på väg bli ännu mer restriktiv när det gäller 
att bevilja personlig assistans. ”Väldigt många kan förlora sin as-
sistans”, säger Anna Barsk Holmbom på IfA, Intressegruppen för 
assistansberättigade.

Signaler från försäkringskassan oroar

Anna Barsk Holmbom.

FK_1106_s10-19_nyheter_v04.indd   12 2011-11-24   14.14



# 6, 2011 FÖRÄLDRAKRAFT 13     

Nyheter

IfA godkänd assistansanordnareA
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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

Hästar är livet!
Det tycker min assistent också

hovet som ska räklnas med. Exempelvis 
vid måltider faller mycket tid bort om 
man bara räknar tiden för att föra maten 
till munnen, säger Anna Barsk Holmbom.

– Vid toalettbesök har man kunnat 
räkna in tiden för förflyttning från säng-
en till toaletten och sedan tills man är på-
klädd och klar. Nu får man kanske inte 
räkna tiden man sitter på toalettstolen 
utan bara tiden för att ta av sig kläder och 
göra sig i ordning, säger hon.

Christian Källström på Humana är 
både överraskad och besviken över de 
nya iniativen från Försäkringskasssan.

– Det är trist att man försöker tolka la-
gen så snävt och vi undrar varför Försäk-
ringskassan anstränger sig så hårt för att 
inskränka rätten till assistans. Försäk-
ringskassan hävdar att man vill göra be-
dömningarna mer enhetliga och därför 
måste detaljstyra, men det borde inte au-
tomatiskt leda till snävare bedömningar, 
säger Christian Källström.

Flera samverkar
Flera assistansanordnare samverkar nu 
för att ta fram en alternativ rapport till 
regeringen, för att stoppa de befarade 
försämringarna. 

– Vi har tagit initiativ till en brukarde-
legation som ska träffa Försäkringskassan 
och vi jobbar med att påverka politiker-
na, säger Anna Barsk Holmbom. +

Krav till Riksdagen:

Stoppa 
Försäkringskassans 
neddragningar
Riksdagen måste ingripa mot 
Försäkringskassans neddragningar 
av personlig assistans. Det kräver sju 
tunga organisationer för assistansan-
ordnare i ett gemensamt utspel.

– Försäkringskassan har gjort en 
alltför vid tolkning av en regerings-
rättsdom som kommer att innebära 
att många förlorar sin rätt till 
personlig assistans, säger Fredric 
Käll, ordförande för personlig 
assistans inom Vårdföretagarna.

Stridet gäller bedömningen av 
vad som är grundläggande behov. 
Enligt organisationerna har 
Försäkringskassan feltolkat en dom i 
regeringsrätten. Riksdagen måste 
förtydliga att lagen LSS gäller, anser 
organisationerna JAG, IfA, KFO, 
STIL, Assistansanordnarna, 
Vårdföretagarna och PARO. +

Vi ser våra elever 
som oslipade diamanter.

Vår vision är ”Genom glädje, trygg-
het och förståelse utvecklas vi”. 
Glädje måste finnas i vardagen för 
att skapa trivsel. Trygghet är en 
förutsättning för att lyckas och vi 
arbetar med elevens självkänsla 
och självbild. Förståelse för sin 
funktionsnedsättning och andras 
gör att eleverna bemöter varandra 
med förtroende och respekt. 
Svedenskolan är både en grund-
skola och en särskola för elever 
med autism och Aspergers syndrom 
där vi välkomnar elever redan från 
sex år eftersom vi vet att ju tidigare 
ett barn med autism får en indivi-
duellt anpassad utbildning desto 
snabbare blir utvecklingen. Ansökan 
om plats på skolan hämtar du på 
www.svedenskolan.se.

Särskild pedagogik för elever med särskilda behov.

2
Du är välkommen att ringa 

Gun-Marie Wicksén på 08-517 07 201
www.svedenskolan.se

Christian Källström.

MISSA INTE 
TEMA PERSONLIG ASSISTANS 
Föräldrakraft nr 1, 2012 
utkommer den 9 januari!
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er än varannan förälder 
har tvingats gå ned i ar-
betstid för att stödja sitt 
barn. Det framgår av en 
stor medlemsenkät som 
Riksförbundet Attention 

har genomfört i höst.
Undersökningen visar också att en 

majo ritet har fått sämre hälsa på grund av 
att skolsituationen inte fungerar.

Nu kräver Riksförbundet Attention att 
skollagen ändras så att stödet inte upphör 
när elever når godkänt. Ett annat krav är 
att det innrättas en lots för elever som har 
många stöd som behöver samordnas.

Attention gjorde under hösten en en-
kät om skolsituationen för elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar i vilken mer än 900 medlemmar 
deltog i.

Enkäten visar att det krävs ökade kun-
skaper och bättre samverkan för att elev-
erna ska få rätt stöd för att klara under-
visningen.

– Eleverna måste få rätt till likvärdig 
utbildning och stöd att utveckla sina 
kunskaper så långt som möjligt genom 
anpassning av miljön och undervisnings-
formerna. Skollagen måste ändras så att 
rätten till stöd inte upphör när eleven 
nått godkänt, säger Attentions ordföran-
de Ann-Kristin Sandberg.

Hon efterlyser även en fungerande 
samverkan mellan socialtjänst, habilite-
ring, Barn- och ungdomspsykiatri, elev-
hälsan och hemmet.

– Om eleven har omfattande behov av 
stöd från flera olika instanser bör en ”lots” 
som kan koordinera processen kopplas in, 
säger Ann-Kristin Sandberg.

Riksförbundet Attention 
rasar mot regeringens 
utredning om nya straff för 
den som lämnar fel uppgifter 
för bidrag.

– Ena dagen bedyras vikten 
av mänskliga rättigheter för 
människor med funktions-
nedsättningar. Nästa dag 
införs sanktioner som 
drabbar precis samma 
grupper, skriver Ann-Kristin 

Sandberg, Attentions ordfö-
rande.

Förbundet är mycket 
kritiskt till den statliga 
utredningen som las fram i 
januari 2011.

– Den grupp vi represente-
rar är redan hårt ansatta 
genom de förändringar som 
införts i trygghetssystemen. 
Ett humanare och mer 
konstruktivt sätt att minska 

felaktigheterna vore att se över 
och rätta till de systemfel som 
uppenbarligen finns. I stället 
för klappjakt på enskilda 
behövs bättre bemötande och 
kontakt mellan klient och 
handläggare, tydligare 
information och effektivare 
rutiner, skriver Attention.

Många personer med 
ADHD, Aspergers syndrom, 
Tourettes syndrom och 

tvångssyndrom och språk-
störning är medlemmar i 
Attention, liksom många med 
nedsatt förmåga att läsa, 
skriva och räkna.

Dessa kommer oförskyllt 
att drabbas av sanktionerna, 
anser Attention. Av gifterna 
blir som en extra avgift för att 
man har en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning, menar 
förbundet. +

Attention: Svårt jobba heltid och hjälpa sitt barn
Ny enkät: Ökad samverkan krävs

På bild: Ann-Kristin Sandberg, Riksförbundet Attention

Brister i stödet tvingar 
föräldrar att minska arbetstiden

M

Mer om lotsar på nästa uppslag

Allt är en kamp
Resultaten från enkäten bland 900 
medlemmar i korthet:
n 61 procent uppger att deras 
barn inte vill gå till skolan och 40 
procent att de har högre frånvaro 
än andra elever.
n 47 procent säger att barnet har 
brister i läs- och skrivförmåga och 
65 procent uppger att de därför 
kommit efter i andra skolämnen.
n 40 procent av föräldrarna 
uppger att bristen på stöd har lett 
till att barnet fått sänkt betyg och 
30 procent att detta har lett till en 
mobbningsproblematik. Lika 
många svarar att barnet har 
tvingats att byta skola.
n 69 procent av föräldrarna 
uppger att de fått sämre hälsa på 
grund av att skolsituationen inte 
fungerar. 57 procent har bråkat 
inbördes och fått sämre relationer 
till varandra.
n 57 procent har gått ner i arbets-
tid för att stödja barnet.
n 42 procent har fått hämta hem 
barnet från skolan när det uppstått 
problem.

Attention rasar mot nya straffavgifter
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Med personlig assistans kan barn med stora funktionsnedsättningar växa upp i gemenskap 
med sina föräldrar och syskon och få roliga upplevelser och erfarenheter på sina villkor. 
Personlig assistans ger fantastiska möjligheter. Tyvärr drabbas nu även barn och ungdomar av 
besparingarna i assistansen. 

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, familjeperspektivet i LSS och barns rätt till 
personlig assistans.

JAGs assistanskooperativ är rikstäckande och drivs utan vinstsyfte. Läs mer på www.jag.se

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

JAG försvarar barns rätt till assistans och 
din möjlighet att vara assistent till ditt barn
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08-514 201 50 
www.oliviapersonligassistans.se
info@oliviapersonligassistans.se

Vägen till en lyckad assistans
Kunskap, känsla, närhet och tillgänglighet

Nytt LSS-boende i Lidköping
Gryning Vård AB är landets största företag inom HVB och erbjuder ett brett, varierat och  
kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar, familjer och vuxna missbrukare. Gryning driver 
behandlingshem, familjehem och öppenvårdsverksamheter och har cirka 35 verksamheter belägna 
inom Västra Götalands län. Bolaget är kommunägt och drivs utan vinstsyfte.

Gryning startade i början av 2007 ett nytt boende för ungdomar i åldern 16-21 år 
med funktionsnedsättningen Asperger syndrom/högfungerande autism. 
Boendet är beläget i centrala Lidköping och omfattar fem nyproducerade lägenheter, 
gemensamhetsdel och personalutrymmen.

Vi vänder oss till ungdomar på väg ut i vuxenlivet. Vi arbetar utifrån ett helhets- 
perspektiv och tar till vara/satsar på ungdomens starka sidor och intressen. 
På boendet får ungdomen en pedagogisk arbetsplan. Denna upprättas tillsammans 
av ungdomen, föräldrar, biståndsbedömare och Kinnegatans personal, där vi utifrån 
funktionshindret/personlig mognad sätter upp mål som utvärderas kontinuerligt. 
Det kommer att finnas personal dygnet runt på Kinnegatan.

Personalen är utbildad i pedagogiskt arbetssätt och erhåller extern handledning. 
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar med social problematik och kan 
ge stöd till ungdomar och familjer i sådana frågor. De flesta har även genomgått 
familjeterapiutbildning.

Vill du veta mer?
Hör av dig till

Lisa Ohlsson, enhetschef
Tfn 0510-20488 eller mobil 070-208 31 80                                                                            

 Annika Strid, Grynings placeringskonsulent
Tfn 031-7037348 eller mobil 0705-145507

Gryning Vård AB,  Box 5154,  Gårdavägen 2,  402 26 Göteborg,  Tel: 031-703 39 50, Fax: 031-703 73 49 www.gryning.se

Gryning Vård har två LSS-enheter 
med inriktning mot neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar inom autism-
spektrum, t ex Aspergers syndrom och 
högfungerande autism.
Claesborg i Skövde tar emot pojkar 
11–16 år med behov av individuellt 
anpassad skola. Ann-Cathrin Åsberg 
0500-48 78 50.
Kinnegatans träningsboende i Lid -
köping tar emot ungdomar 16–21 år. 
Lisa Ohlsson 0510-204 88.
Grynings placeringsfunktion: Annika 
Stridh 031-703 7348 eller 0705-14 5507.

Gryning Vård AB ägs 
gemensamt av 
kom munerna i Västra 
Götalands län och är ett 
av Sveriges största 
vårdföretag. Gryning 
drivs inte i vinstsyfte. 
Eventuella överskott 
används för att utveckla 
verksamheterna.

www.gryning.se

Vi satsar på unga!

gryning_fk1002.indd   4 2010-03-02   15.20

februari öppnar ”Lots 
för barn med funktions
nedsättning” i Göteborg, 
där information och 
vägledning ska erbjudas 
föräldrar och anhöriga 

till barn med funktionsnedsättning – via 
hemsida, telefon och personliga besök.

Pressad livssituation
– Föräldrar till barn med funktionsned
sättning har en pressad situation och 
familjerna kan behöva ett flertal stödin
satser. Insats erna kan vara sjukvård, 
hjälpmedel, bostadsanpassning, färd
tjänst eller stöd enligt LSS och SoL, sä
ger Lisa And reasson, som tillsammans 
med Chris tel Bergqvist fått i uppdrag 
att starta verksamheten.

– Lotsarna ska erbjuda information 
och vägledning till föräldrar och anhöri
ga om vilket stöd som finns för deras 
barn i Göteborgs Stad, samt stötta famil
jer som inte kan ta del av generell infor

mation. Vi ska också samverka och utby
ta erfarenheter med organisationer, för
eningar och verksamheter som arbetar 
med och för barn som har en funktions
nedsättning, säger Christel Bergqvist.

Just nu pågår arbete med att samla in 
information via studiebesök och infor
mera olika samarbetspartners om den 
nya verksamheten. Sedan några år finns 
det äldrelotsar i kommunen som man 
också ska träffa och lära av.

Tidigare jobbade Lisa Andreasson som 
enhetschef på Västra Hisingen inom kort

tidsverksamhet, personlig assistans, led
sagning, avlösarservice och fritidsgrupper.

Att få göra skillnad
– Det känns roligt att nu få vara med och 
starta upp en stadsövergripande befatt
ning och att få göra skillnad för dessa fa
miljer. Jag tror vi kommer få mycket att 
göra. Många vi pratat med säger ”Det här 
hade vi behövt för tio år sedan”.

Christel Bergqvist, som tidigare jobbat 
på Funktions hinder enheten i Östra Göte
borg, fortsätter:

– Vi tar emot barn med alla slags funk
tionsnedsättningar och vi tror att det i 
första hand kommer att handla om korta 
kontakter, där vi vägleder familjer och 
anhöriga. Vi tror också att familjer med 
barn med neuropsykiatriska funktions
nedsättningar som ADHD/ADD kan bli 
en stor målgrupp, eftersom dessa diagno
ser oftast inte innefattas av LSSlagen och 
därför kan hamna mellan stolarna.
 Anna Pella

Vi vet att personer med funktionsnedsättning 
kan delta i arbetslivet med rätt stöd!

www.misa.se         08-580 813 40

Vägledning

De ska lotsa familjerna rätt

I
Lisa Andreasson och Christel Bergqvist.
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@ Kommenterat 
på webben:

Härligt initiativ :) Vår 
son fick diagnosen 
ADHD 2008, vi har sedan 
dess försökt få adekvat 
hjälp utan att lyckas. Men 
nu fick han äntligen 
också Autistisk syndrom, 
helt plötsligt öppnades en 
hel värld för honom. Det 
är ju oerhört knepigt att 
vi inte kunde fått det 
innan.
 Helle

Önskar detta även 
i Sundsvall! 

Ibland är det så fruktans-
värt ensamt med allt 
ansvar om man har barn 
med funktionshinder av 
olika slag. Det är omöjligt 
att kunna alla regler och 
känna till vad man 
faktiskt har rätt att ta del 
av. Vilka strider som är 
värda att ta och så vidare.

Under bart! Kanske 
man ska flytta till 
Göteborg?!
 Harriet

HURRA! Äntligen.... Hur 
gör man för att sätta upp 
sig på intresseradelistan? 
Vi behöver all hjälp vi 
kan få. 
 Embla

Synd att jag inte bor 
i Göteborg...
Mycket bra! Detta är en 
väldigt bra insats. Synd att 
jag inte bor i Göteborg så 
jag kan få ta del av detta. 
Min son har precis fått 
diagnos ADHD och det är 
en djungel för mig. Jag vet 
inte vad jag kan få hjälp 
med och vet inte heller 
vart jag kan finna infor-
mation om detta. Hoppas 
detta kommer till andra 
städer också.
 Johanna

Det verkar suveränt

Min son som är 17 år fick 
diagnosen Asperger och 
ADD i somras. Han sitter 
bara hemma! Ha bi-
literingen kommer och 
försöker prata med 
honom. En gång har de 
lyckats.

Han gillar inte när 
folk kommer hem till oss, 
inte ens hans syskon. 
Han har inte gjort klart 
årskurs nio än, eftersom 
han har skolvägrat i cirka 
två år.

Jag önskar mycket mer 
hjälp och stöd till exempel 
en personlig assistent som 
är kunnig och som kan få 
honom att komma ut 
genom dörren.

Det här med lots verkar 
suveränt. Men i Lund där 
vi bor är stödet dåligt för 
dessa barn. Bland annat 
ska utredningsavdelningen 
läggas ner.
 Gäst

NYTT UPPDRAG

Fritt val i ny tappning 
Egen budget
för hjälpmedel 
Enskilda kan i framtiden få en 
personlig hjälpmedelsbudget. 
Regeringen har gett Hjälpmedels-
institutet i uppdrag att ta fram 
underlag för en försöksverksamhet.

Runt om i landet har det redan 
genomförts olika försök med fritt val 
av hjälpmedel. I december väntas nya 
förslag. Regeringen vill att så många 
som möjligt får möjlighet att själva 
välja hjälpmedel så snart som 
möjligt. Kanske med egen budget.

Det blir dock inte möjligt att 
kvittera ut några kontanter ur den 
egna budgeten. ”En utgångspunkt för 
en kommande försöksverksamhet 
ska vara att en personlig budget inte 
erbjuds i form av kontanter”, skriver 
barn- och äldreminister Maria 
Larsson i uppdraget.

Den nya utredningen om person-
lig budget ska vara klar senast i 
februari 2012. +

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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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. Med 
transparanta och ordnade rutiner samt tydlig och 
faktabaserad kommunikation bygger vi långsiktiga 
relationer med våra kunder.
 Du som kund ska kunna påverka hur din 
ersättning används och spara ej nyttjade medel 
så länge du är kund hos oss. Du ska även kunna 
bestämma vem som ska arbeta hos dig, erbjudas 
möjlighet till personlig träning, få tillgång till 
juridisk hjälp och tillgång till en partner som tar 
ansvar. Oavsett var du bor i landet.  
DET TYCKER VI ÄR RÄTTVIST.

Barns rättigheter stod i fokus på Stock
holms slott den 17 november då kunga
familjen bjöd in till andra upplagan av 
World Child Youth Forum. På plats fanns 
barnorganisationer, ambassadörer och 
företagsledare för att under Drottningens 
ledning diskutera hur barnens rättigheter 
kan stärkas.

Dagen före forumet fick Föräldrakraft 
träffa Drottningen för en intervju om 
barnets rättigheter.

Vad är viktigast idag för att se till att 
barnets rättigheter kommer främst?

– Tänk om alla världens länder kunde 
ratificera FNkonventionen om barnets 
rättigheter, så att barn vore skyddade 
överallt och att de fick vara barn tills de 
är 18 år. Så är det inte idag. Det finns 
mycket att göra inom många områden.

Vad är viktigast för oss i Sverige?
– Att vi inte bara har rättigheterna på 

papper, utan i hjärtat och verkligen tän

ker på barnen och deras skyddsbehov. 
Det ska vara en naturligt sak att tänka på 
barnen först. 

Många anser att samhället har blivit 
hårdare. Enkäter från handikapporga-
nisationer visar att medlemmar 
upplever att stödet från samhället har 
blivit sämre. Hur ser Drottningen på 
utvecklingen?

– Jag tror att alla har känt så, i alla ge
nerationer. Det som är nytt är snabbhe
ten. Världen snurrar fortare. Internet är 
fantastiskt, men också ett stort problem. 
Man reser mycket. Många föräldrar kän
ner att tiden inte räcker till och att de inte 
hinner med sina barn. Man talar om kva
litetstid, men det går inte att samla på 

Drottning Silvia: 

Att aldrig räcka till 
som förälder är svårast
Känslan av att aldrig vara tillräcklig är svårast för föräldrar som 
har barn med funktionsnedsättning. Det säger Drottning Silvia i 
ett samtal med Föräldrakraft.
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transparanta och ordnade rutiner samt tydlig och 
faktabaserad kommunikation bygger vi långsiktiga 
relationer med våra kunder.
 Du som kund ska kunna påverka hur din 
ersättning används och spara ej nyttjade medel 
så länge du är kund hos oss. Du ska även kunna 
bestämma vem som ska arbeta hos dig, erbjudas 
möjlighet till personlig träning, få tillgång till 
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ansvar. Oavsett var du bor i landet.  
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hög alla de frågor som barnen har, för att 
ta hand om dem på ett sommarlov. 

Under samtalet tar vi upp mobbning 
och rätten till särskilt stöd inom skolan. Vi 
undrar exempelvis hur Drottningen ser på 
möjligheten att stärka elevers rätt till ska-
destånd från skolor som inte ger rätt stöd. 

Drottningen avböjer att kommentera 
detta och ber om förståelse för att att hon 
inte vill gå in på detaljer som kan vara 
politiska.

– Men i det sammanhanget vill jag säga 
hur viktigt det är att vi alla följer barnens 
rättigheter och alltid har barns rättigheter 
i sina tankar, säger Drott ningen.

Är avsikten att World Child Youth 
Fo rum ska återkomma varje år?

– Vårt forum är fortfarande så nytt, sä-
ger Drottningen. Kungen och jag vill 
verkligen tänka igenom hur vi vill ha fo-
rumet och om vi kan hjälpa barn på det 
här sättet. Vi känner oss fram. Men jag 
skulle bli väldigt glad om andra länder 
också skulle göra så här. 

Näringslivets ansvar
Drottningen uttrycker glädje över att 
Georg Kell, chef för FN-initiativet Glo-
bal Compact, var på plats personligen 
för att prata om näringslivets barnrätts-
principer.

– Han är mycket engagerad. När jag 
var i New York för ett svenskamerikanskt 
jubileum besökte vi honom. Han frågade 
mycket om Childhoods arbete och barns 
rättigheter i Sverige.  

Hur ser drottningen på näringsli-
vets ansvar för barns rättigheter?

– Jag tror att många företag har ändrat 
attityder och ser sitt ansvar. Många har 
skrivit under uppförandekoder för att 
skydda barn mot pedofiler till exempel. 

– Många ger sina anställda möjlighet 
att bli mentorer på arbetstid. Det är bra 
att det är på arbetstid, så att de inte be-
höver offra sitt privatliv och sina egna 
barn. Det är väldigt generöst. Många fö-
retag har gjort det även i Sverige. Det 
tycker jag är underbart, en fin utveck-
ling. 

– Jag talade med en pojke och frågade 
honom varför han hade en mentor. Det 
är cool, svarade han.  Det är bra för ung-
domar att ha en mentor att tala med. 

Med föräldrarna kan många frågor vara 
alltför känsliga, men med en annan vux-
en, en tredje part, som lyssnar, frågar, tar 
sig tid, kan man få ett förtroende. Många 
fortsätter vara vänner efter att mentor-
skapet är över. 

Viktigast för en mentor?
– Att vara en bra vuxen. 
Kan mentorer hjälpa till att motver-

ka dagens höga ungdomsarbetslöshet?
– Många mentorer kommer från ban-

kerna och de har lyckats hjälpa ungdo-
marna att bli bra i skolan och att lära sig 
matematik. De har väckt ungdomarnas 
intresse för banker och ibland hjälpt dem 
att få praoplats och några har fortsatt på 
den vägen. 

Är förhoppningen att alla företag 
ska erbjuda mentorer?

– Det vore underbart!
Vid samtalet i Bernadottebiblioteket i 

Slottet tar Drottningen även upp bak-
grunden till att forumet arrangeras.

– När FN:s barnkonvention firade 
20-årsjubileum för två år sedan hade vi 
ett utmärkt tillfälle att dra uppmärksam-
heten till barnets rättigheter. Jag bjöd in 
barnorganisationer till Slottet. Det blev 
ett fantastiskt möte med bland annat 
Ecpat, Bris, Plan, Childhood och Barn-
om budsmannen. 

– Alla var gripna av tanken att göra nå-
got extra för barnrättigheter. De drog alla 
ned sina egna frågor och var eniga om att 
göra något tillsammans, berättar Drott-
ningen.

För några år sedan berättad Kron prin-
sessan Viktoria i en intervju i Föräld ra-
kraft om sin dyslexi. Hon berättade att 
det gick bra ”tack vare att mamma höll 
ögonen på det”. 

Med tanke på dessa erfarenheter, 
vad tror Drottningen är svårast för 

familjer som har barn med funktions-
nedsättningar?

– Jag tror det är känslan av att aldrig 
vara tillräcklig. Som förälder är man inte 
expert. Man står inför en situation som 
man inte bemästrar, oavsett vilken funk-
tionsnedsättning det handlar om.

– Det går in i hjärtat. Man lider med 
barnet, man vill hjälpa men man känner 
att man inte har tillräcklig kunskap. 
Därför är det så viktigt att få möjlighet att 
få kunskap. Då kan man hantera svårig-
heterna på ett annat sätt. Och man kan 
undvika svåra situationer för barnet. 

– Många barn blir mobbade på grund 
av sina svårigheter. Man kan undvika det 
genom att man själv har kunskap och ge-
nom att man kan barnets självkänsla. Jag 
tror det är det som drabbar alla föräldrar, 
att man inte är tillräckligt förberedd.

Hur gjorde Drottningen för att 
hjälpa?

– Jag försökte få så mycket kunskap 
som jag bara kunde. Men det gäller också 
att tala med alla som möter barnet, till 
exempel lärare, rektor, vänner, och berät-
ta vad som gäller och hur man kan göra 
det lättare för barnet. Kunskap, förståelse 
och respekt är viktigast.  +

Drottning Silvia: 

Att aldrig räcka till 
som förälder är svårast

Drottning Silvia berättar för 
Föräldrakraft vad hon själv 
gjorde för att stödja sin dotter i 
kampen med dyslexin.

”Jag försökte få 
så mycket kun-
skap som jag 
bara kunde.  
Men det gäller 
också att infor-
mera alla som 
möter barnet.” 
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Sånger och visor 
med tecken

Villi Produktion erbjuder dvd-film, 
barnunderhållning och föreläsningar 
med föräldrar som målgrupp.

– Jag har riktat in mig på tecken 
som stöd och med målgruppen barn 
med utvecklingsstörning eller annan 
funktionsnedsättning, berättar 
Margrét Atladóttir.

Vicka med Villi är namnet på en 
barnunderhållning i form av två 
föreställningar. Dvd-filmen heter 
”Didis dag” och har sånger och 
fingervisor av Niclas Malmberg.

Föreläsningarna handlar om knep 
för en bättre fungerande vardag. ”Du 
ska känna att du duger som förälder 
och personal”, säger Margrét 
Atladóttir. www.villi.se

Oribi kom till Dysleximässan med en 
nyhet i bagaget, äntligen en Mac-
version av det populära rättstavnings-
programmet Stava Rex. Programmet 
har funnits på marknaden i många år 
men först nu kan det alltså köras på 
både Mac och PC. 

– Till att börja med fungerar det 
inte med Word på Mac utan bara med 
programmet Pages. Men snart 
kommer det en uppdatering även för 
Word, berättade Caroline Willner och 
Anders Holtsberg som var på plats i 
Skellefteå.

Att Stava Rex är så uppskattat beror 
bland annat på att det är en svenskut-
vecklad produkt som är ensamt om att 
kunna hantera många knepiga ord, 
som exempelvis ”symaskin”. +

Mer information finns på 
www.oribi.se

Allt fler utbildas inom personlig 
assistans via internet. Nu släpps en 
ny webbaserad utbildning om 
barn assistans.

– Personlig assistans till barn ställer 
särskilda krav på assistenten både när 
det gäller kunskap om lagar och 
förhållningssätt, säger Gunilla Kihl-
ström, utbildningskoordinator på 
Humana akademin.

Kursen rymmer både fakta om lager 
och konventioner och diskussioner om 
situationer som kan uppstå när man 
arbetar som personlig assistent till barn.

– Efter avslutad utbildning kan 
del ta garen använda utbildningsmateria-
let som en kunskapsbank, säger Gunilla 
Kihlström.

Sedan starten 2006 har Humana 
akademin utbildat många personliga 
assistenter via webben. Introduktions-
kursen har mer än 5 000 registrerade 
användare.

Stor efterfrågan
– Efterfrågan är stor, både från medar-
betare inom Humana och från assis-
tenter inom andra organisationer. 
Under våren 2011 gick 645 personer 
någon av de fysiska kurser som genom-
förs runt om i landet, säger Gunilla 
Kihlström. +

Läs mer om utbildningarna på 
www.humanaakademin.se

För barn. Fingervisor med Niclas 
Malmberg.

Epilepsilarm för 
vuxna och barn
Ett nytt epilepsilarm lanseras av 
Abilia. Produkten består av ett 
armband som har en sensor inbyggd 
och en centralenhet som tar emot 
larm från sensorn. Apparaten drivs av 
uppladdningsbart batteri. 

Sensorn kan användas både när 
man ligger i sängen och när man är 
uppe. Den känner av om armens 
rörelser är av epileptiskt karaktär 
genom att mäta armens rörelser i 
olika lägen.

Sensorn fungerar på 20 meters 
avstånd från huvudenheten. Även 
andra larm kan anslutas till huvuden-
heten, till exempel personsökare och 
trygghetslarm. www.abilia.se

Känner dig. En sensor känner om 
rörelser är av epileptisk karaktär.

Utbildning om barnassistans nu på nätet

Populärt. Introduktionskurs med tusentals användare.

RÄTTSTAVNING NU ÄVEN FÖR MAC

Snart även för Word. Caroline 
Willner och Anders Holtsberg, Oribi.

Här hittar du prylar och hjälpmedel som gör livet enklare!
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Tentaculus är ett helt system med 
produkter med stöd för allt fler 
kognitiva funktioner. Evalena Habel 
visade upp de senaste versionerna på 
ID-dagarna i Uppsala i oktober. 

Systemet kan anpassas till många 
olika behov. Man kan få påminnelser 
vis SMS, musik och andra ljudfiler 
bland annat. Gå ut-stödet kan påmin-
na om vad man ska ta med sig när 
man går ut och att man måste låsa 
dörren till exempel. Medicinstödet 
hjälper till att hålla koll på om det är 
dags att ta medicin eller inte. I sängen 
kan man få stöd med väckning och 
måltidspåminnelser. Till och med i 
duschen får man stöd med talade 
instruktioner och olika tidsintervall. 

Om man missade demonstratio-
nerna på ID-dagarna finns möjlighet 
att se hur systemet fiungerar i en 
visningslägenhet i Stockholm. 

Läs mer på: www.tentaculus.com

Har du en ny produkt? 

Tips redaktionen för 
Föräldrakraft genom att mejla 

beskrivning och bild till  
info@faktapress.se

MiniMottagare vill nå ut i skolan

Mer stöd för 
Elektrodress
Vinnova satsar på att hjälpa Iner ven
tions att få ett snabbt genombrott 
med Elektrodress, företagets  unika 
plagg för ökad rörelseförmåga. Och 
uppfinnaren, Fredrik Lundqvist, har 
dessutom förärats ett forskningspris.

Elektrodress är ett av 51 olika 
forsknings och utvecklingsprojekt 
som Vinnova i november beslöt 
stödja. www.inerventions.se

Segway på plats när 
Hjultorget öppnar

Den populära mässan Hjultorget 
kommer tillbaka den 2223 maj 2012. 
Platsen är 
Kistamässan 
där det blir 
provkörning av 
Segway, 
streetrullstols
basket och 
föreläsningar 
om allt från 
kostens bety
delse till stam
cellsforskning 
planeras. 

Elrullstolar 
kommer att stå 
extra mycket i 
fokus, men 
mässan handlar 
också om fritids
hjälpmedel samt bostads och 
bilanpassning. 

 Arrangör är RG Aktiv Reha bi li te
ring och Personskadef örbundet RTP.

www.hjultorget.nu

På rull. Erik 
Lagerlöf fixade sin 
egen Segway 
redan i våras. 
Foto: anna Pella

Ska bli hel dräkt. Fredrik Lundqvist 
med en prototyp av Elektrodress. 
Foto: ulF engborg

För skolan. Comfort Audios lilla mottagare  
är ett stort genombrott för företaget.

Azar Zandi, Comfort Audio AB, visar 
den lilla Receiver DT10 som var 
företagets stora produktnyhet på 
Dysleximässan i oktober. Det är den 
första digitala minimottagaren från 
Comfort Audio och är ett viktigt 
genombrott för Halmstadsföretaget 
som nu växer snabbt både i Sverige och 

på marknader utomlands. Comfort 
Audios produkter är på väg att lanseras 
i 20 olika länder, berättar Azar Zandi.

Siktet är inställt på skolmarknaden 
men även arbetslivet är viktigt för 
hörselprodukterna, liksom museer och 
andra inrättningar som vill ha god 
tillgänglighet. +

För många behov. Evalena Habel 
visar upp Tentaculus.

Tentaculus kan påminna dig med SMS
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Nu när hennes höstbok, Avig Maria, lan-
dat i bokaffärerna är det lite lugnare. 
Dags att ta hand om sina barn, familjen. 

Nu ser hon fram emot att spela andra 
roller än sin egen – helt andra karaktärer 
utan koppling till egna erfarenheter.

Men ändå, hela tiden, ett engagemang 
för barn och unga, särskilt de som har be-
hov av extra stöd.

Allt, betonar Mia Skäringer, kommer 
att handla om utanförskap.

– Det går igenom allt vad jag gör och 
det ska jag aldrig sluta med, säger hon 
när vi får en pratstund per telefon en dag 
i november. 

– Och när jag själv har helat mig lite 
mer, och fått ny kraft, hoppas jag kunna 
göra något mer omfattande, fortsätter hon. 
Jag brinner för unga tjejer, eftersom jag 
själv hade det extremt jobbigt under ton-
åren och kände mig så utanför och an-
norlunda.

Om mötet med killarna
– Min önskan är att göra ett större arbete 
som rör unga tjejer och mötet med killar-
na, för att förklara för dem hur man upp-
lever världen. 

– Något om att hitta sin iden titet och 
respekten för sig själv, så att det inte blir 

så himla fel som det kan bli när man sö-
ker bekräftelse i tonåren. Jag vet inte vad 
eller när, men det är något jag ruvar på.

Mia Skäringer har kommit i kontakt 
med barn med stora behov i flera olika 
sammanhang. Och hon har starka åsikter, 
bland annat om hur skolan tar emot barn 
som behöver extra stöd.

 
Svårt se vad det rör sig om
– Ofta har skolorna svårt att se vad det 
rör sig om när barn har olika former av 
koncentrationssvårigheter eller andra 
mindre handikapp som ADHD. Man blir 
lätt utpekad som en bråkstake eller omöj-
lig att ha att göra med. Det är något man 
kan få brottas med länge i livet, fastän det 
ofta bygger på en missuppfattning.

Hon önskar att det fanns mycket mer 
kunskap och förståelse för barn, och även 
för vuxna, med den typen av utmaningar.

– Det är så lätt att man får en stämpel 
man måste leva med hela livet. Det är hur 
man blir behandlad socialt som sätter 

”Jag vill inte 
bara älta mitt 
men det är fantastiskt 
när jag förstår vilken 
betydelse det har 
för andra”

Mia Skäringer får unga kvinnor och män att resa sig upp och protestera, bryta mot 
normer och tabun, fatta livsavgörande beslut. Genom att avslöja djupa hemligheter 
har hon skakat om många som läst henne eller sett henne på scenen eller i tv-rutan. 
Särskilt när det gäller unga har hon fått många att reflektera över utsatthet. Mia 
Skäringer har själv en stökig barn- och tonårstid bakom sig. Som vuxen blev det, så 
småningom, en raketkarriär som ståuppare och skådespelare. Följt av genom-
klappning och inställda föreställningar, skilsmässa och flyttar men också nya tv-se-
rier, filmer och bokutgivning. 

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se
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Ville bli skådis redan som fyraåring
Aktuell med: Boken ”Avig Maria” på Forum bokförlag med krönikor och bloggtexter. 
Bakgrund i korthet: Maria Elisabeth Skäringer började drömma om att bli skådespelare 
vid fyra års ålder. Som 17-åring fick Mia chansen att prova på kåserier i P3:s 
Morgonpasset. Ett år senare fick hon prova på som programledare i Z-TV. Programmet 
hette ”Sanning och Konsekvens”. Efter ytterligare ett år medverkade Mia som ståup-are 
i TV:s Släng dig i brunnen.1997 träffade hon Klara Zimmergren som blev Mias parhäst i 
många produktioner, bland annat i ”Mia & Klara” i flera krogshower och på TV.
2009 utkom Mia med boken ”Dyngkåt och hur helig som helst” som sedan också blivit 
en föreställning.Under 2010-11 har Mia gjort stor succé i TV-serien ”Solsidan” tillsam-
mans med Felix Herngren, Johan Rheborg och Josephine Bornebusch.

Tänk på ditt eget värde och lär dig säga nej, är Mia Skäringers råd till barn och unga.  Foto: mattias olsson 
Ett råd som hon själv, fortfarande, kämpar med att följa. 
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spår. Själva handikappet går ju ofta jätte
bra att leva med.

– Handikapp, förresten, det är fel ord, 
rättar hon sig. Det kan faktiskt vara en 
tillgång att man är på ett visst sätt. Man 
är ämnad för något. Man kommer till 
jorden med ett jävla knippe energi och 
man behöver kanske få hjälp att få ut en
ergin i rätt kanal. 

Du får många brev och andra reak-
tioner på dina framträdanden, känner 
du att du hjälper många?

– Ja, det känner jag och jag får jätte
mycket respons på utanförskap från alla 
möjliga människor i olika åldrar. Ofta är 
det personer som inte haft det så lätt och 
har fått kämpa för att vara sig själva, vare 
sig det har handlat om ADHD, övervikt 
eller homosexualitet.

– Det finns många beröringspunkter 
och en igenkänning hos alla dessa män
niskor. Man behöver inte ha samma pro
blem för att uppleva samma utanförskap.

Mia vill inte ge sken av att ha svar på 
svåra frågor. Hon är försiktig med att 
tacka ja till alla förfrågningar om att 
komma och prata i olika sammanhang.

– Jag kan lyfta frågorna och skapa en 
tröst i igenkänningen, visa att man inte är 
ensam, men jag har inte tillräckligt på 
fötterna för att föreläsa och komma med 
pekpinnar. Jag har bara mina egna erfa
renheter och så får det räcka så långt som 
det räcker.

– Ibland är det inte en lösning, utan en 
medkänsla, som är det betydelsefulla.

Söker upp Maria
Ett tecken på att det fungerar är att många 
unga kvinnor och män söker upp Mia för 
att berätta om de avgörande beslut de fat
tat efter att ha sett hennes föreställning.

– Det har varit personer som bestämt 
sig för att gå ut med sin homosexualitet 
och berätta för släkt och vänner. Andra 
har bestämt sig för att säga ifrån och inte 
låta sig behandlas illa. Det handlar om 
självrespekt och det är jätteroligt att jag 
får så mycket respons på det.

En hel del brev till Mia kommer från 
familjer som har barn med funktions
nedsättningar. 

Trots att hon knappast alls pratar om 
funktionsnedsättningar i sina framträ
danden drar hon ändå till sig den typen 
av uppmärksamhet.

– Det kan bero på att jag inte håller 
upp fasader. Jag påstår aldrig att jag skul
le vara perfekt i mitt eget föräldraskap. 
Jag gör så gott jag kan. Det är så mycket 
hurtighet överallt, man ska vara si och så. 
Så gör du familjen frisk och så blir du en 
bra mamma. Det finns hur många recept 
som helst på att bli perfekt och det är folk 
i allmänhet ganska trötta på.

Vad tycker du själv är viktigast i livet?
– Det är absolut mina barn och min 

familj. Att ta hand om dem och få dem 

att känna sig som bra individer. Att fylla 
dem med kärlek så att de kan stå på egna 
ben och vara glada för sina liv. Jag vill att 
de ska se möjligheter, tro på sig själva och 
hitta en plats och en samhörighet.

Men det är inte så lätt om man gör 
karriär och utsätts för olika påfrest-
ningar?

– Nej, och det är mycket det jag tar 
upp. Man kan ha framgång i jobbet och 
en sida utåt som man kan putsa hur 
mycket som helst. Men det finns en an
nan sida också, en sida som man inte pra
tar om men som de flesta i karriärsväng
en upplever: Att inte räcka till. Det måste 
man våga prata om innan man kan skapa 
balans i sitt liv.

Mias texter från bloggar och krönikor 
visar upp många av kändislivets baksidor.

– Jag for ut som en raket i rymden, när 
det började gå bra. Sedan har jag långsamt 
tagit tillbaka min tid och kraft till familjen. 
Det börjar fungera bättre och bättre, men 
det är något jag måste vara uppmärksam 
på hela tiden. Man behöver inte vara skå
dis eller artist för att uppleva detta – det 
räcker med chefsjobb eller en karriär.

En fråga om jämställdhet
– Det är också en fråga om jämställdhet. 
Det handlar inte om att jag ska bete mig 
som en man. Visst ska en kvinna få vara 
ute och resa utan dåligt samvete, men 
jag vill hitta ett eget sätt att få balans, att 
vara en bra mamma och ändå må bra i 
arbetet.

Mia är väl medveten om att många 
föräldrar har tuffare påfrestningar än 
hon själv.

– Jag har en lyxsituation där jag kan 
bestämma mycket själv över mitt arbete. 
Det är inte lika lätt för en ensamstående 
mamma som måste jobba sina bestämda 
timmar. 

– Jag har jobbat mig upp till en nivå där 
jag kan säga ”så här ska jag ha det”. Men 
eftersom jag är skild handlar mitt liv, ty
värr, mycket om att ha barnen varannan 
vecka. Så jag försöker jobba så lite som 
möjligt de veckorna och resa de andra. Det 
är inte ultimat, för man måste ju vila själv, 
men jag får mycket tid med barnen när jag 
väl har dem.

När det gäller barn som har extra svå
righeter har Mia en egen tro.

– Det är en tröst för mig att tänka att 
barnen kommer till oss efter att ha valt ut 
sina föräldrar. Som mamma har man bli
vit vald av ett barn med speciella behov 
för att det barnets själ har ansett att ”du 
klarar den här biffen”. Man har fått ett 
förtroende som förälder. 

Mia vill lyfta fram fördelarna med att 
vara förälder till barn med extra behov. 

– Man kan lära sig otroligt mycket om 
sig själv. Tillsammans med ett sådant barn 
har man många fler möjligheter till ut
veckling. 

– När man lyckas slussa barnet rätt, när 
man ser frigörelsen, då är det en enorm 
tillfredsställelse som inte går att jämföra 
med något annat. Det är en ynnest att få 
uppleva detta. Även om det innebär fruk
tansvärt mycket jobb ska man banka sig 
för bröstet om man har blivit utvald att 
vara en sådan förälder. Man måste ta till 
vara på detta och lita till det, när man 
känner sig otillräcklig. ”Det är jag som 
har nycklarna.”

Ofta något konstnärligt
– Dessa barn blir speciella och sköna 
människor, ofta något konstnärligt. Jag 
känner en enorm samhörighet med dem 
som har ADHD och liknande, som är 
känslomässiga, snabba i energin, lite dra
matiska. Det tilltalar mig.

Du skriver, i din bok, att du själv är över-
känslig.

– Jag vet inte vem som är känslig. Egent
ligen är många underkänsliga! Man kan 
fundera på vem som sätter upp normerna 
för hur man ska vara. Jag har svårt att ac
ceptera vissa grejer som man bara ska göra 
för att ”så gör man”. Jag vill ifrågasätta och 
analysera. Jag kan lätt tappa lusten och lätt 
få lust. Känslorna växlar snabbt.

Innebär det problem för dig?
– Ibland. Det är inte lätt att gå omkring 

och vara känslig i den här världen. Man 
behöver stålsätta sig och lära sig att skydda 
sig så att saker inte går för djupt in.

Tänker du på några speciella situa-
tioner?

– Det är värst om det inte går bra för ens 
barn, det är en jättejobbig situation. Men 
det är också ett problem i min bransch, där 
jag vill hålla mig utanför kändismyset, där 
kändisar ska träffas och gå på en film ihop 
och tugga på någon snitt. Där är jag inte 
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Intervju

med. Jag har jättesvårt för att spela min 
roll, mingla, visa upp mig. Där finns en 
osynlig lag för hur man beter sig och jag 
undviker sådana situationer. Jag håller mig 
till de som jag lärt känna på annat sätt. 

När känner du dig mest hemma? 
– När jag är mitt arbetsjag. När jag vet 

vad jag håller på med och är trygg med 
vad jag kan. Och tillsammans med mina 
närmaste vänner och min familj. 

Vad vill du helst göra? 
– Det känns bra att jag har några film

roller som väntar. Jag behöver vila lite från 
att hämta saker från mitt eget liv, som jag 
har gjort i den senaste föreställningen. Nu 
planerar jag att spela andra personers rol
ler och utveckla mitt skådespeleri.

– Sedan ska jag nog skriva en roman, 
och så småningom en ny föreställning. 

Det är där jag vill vara de närmaste åren.
Och när får vi veta mer om din egen 

vardag?
– Det blir i min nästa föreställning, 

men innan dess måste jag hinna leva lite 
för att samla material. Det har inget eget 
ändamål att göra självutlämnande saker 
– det måste vara något där man har något 
att säga.

Vilka budskap kommer du att lyfta i 
framtiden?

– Det blir nog mycket om relationer 
och kommunikationen i relationer. Man
ligt och kvinnligt på ett nytt sätt. Hur 
man beter sig själv i livet och i kärleksre
lationer, det är det som är så roligt.

Men det kommer också att handla 
mycket om föräldraskap och sårbarhet.

– Barnen är det mest sårbara och de 
kan driva åt vilket håll som helst, säger 
Mia. 

– Jag får se vad som kommer igenom. 
Jag kanske tror att jag har en jättebra idé, 

men sedan, när jag skriver, märker jag att 
det är alldeles för allvarligt eller sorgligt.

Sitt eget värde
Vad vill du säga till föräldrar som har 
barn med funktionsnedsättning, barn 
som löper extra stor risk att utsättas 
för kränkningar?

– Förmedla till barnen att de ska tänka 
på sitt eget värde och lära sig säga nej, sä
ger Mia. 

– Det första man måste lära sig är att 
förstå vad man själv vill. Som ungdom 
ropar man på mycket, och får ofta fel 
svar. Det gör det så viktigt att man själv 
lär sig känna vad som är rätt och fel. Att 
känna efter vad jag vill. Man glömmer of
ta bort att man ska vilja själv. Istället gör 
man saker för att man ska få vara med 
och bli älskad, bekräftad. Vad man själv 
ville var inte ens något man funderade 
över.

– Det är viktigt att prata om detta med 
sina barn så att de lär sig sätta gränser för 
andra människor. ”Så här får du inte göra 
med mig, för jag vill inte.” Många vuxna 
har också svårt för att säga det. Jag har det 
fortfarande. Man måste jobba med sig 
själv hela tiden, men man kan lika gärna 
börja tidigt, så att man har det med sig.

Risken är att barnet inte får vara 
med och hur ska det då klara ensamhe-
ten? 

– Det är jättehemskt – jag vet inte vad 
man ska svara på det. Det gäller att söka 
nya vägar. Även om jag säger till mitt 
barn att ”du är bra” så räcker mina ord 
inte så långt om hela världen visar något 
annat. Jag måste naturligtvis fortsätta 
hävda det, men när världen visar arslet är 
det inte så lätt. 

Måste våga bryta
– Som förälder måste man våga bryta vid 
en viss punkt. Om barnet hamnar i en 
skola där han eller hon inte får vara med, 
där man som förälder blir utmålad som 
bråkstake, där man har försökt prata med 
lärare för att komma vidare och det inte 
går – då måste man bryta och inte låta 
barnet vara kvar i den miljön. Då måste 
man bestämma sig, tacka för sig och byg
ga upp en ny identitet. 

– Ibland vill barnen inte själva bryta 
upp, de är rädda för förändringar och 
väljer att gå kvar i en pissmiljö för att det 
kan bli ännu värre på ett annat ställe. Då 
måste man vara vuxen att ta även den faj
ten.

Hur ska man kunna förstå barnets 
situation?

– Det är jättesvårt, men man måste 
försöka ta reda på hur det är. Barn är så 
lojala och vill inte bekymra sina föräld
rar. De vill inte vara till besvär och tyck
er ofta att det är så pinsamt och sorgligt 
att de inte vill erkänna hur illa det är.

Vad tänker du om den där första 

snabba hjälpen till en elev som har fått 
en diagnos?

– Det viktigaste är ofta att det behövs 
resurser i skolan. Om man behöver en ex
tra lärare ska man få det. Inte på ett sätt 
som pekar ut barnet, utan in med ett stöd 
för klassen. Ett stärkande jag bakom bar
net men osynligt för gruppen. Då kan 
man slippa konflikter med andra barn och 
deras föräldrar, de som har perfekta små 
barn som blir jättestörda av andra barn.

– Om man sätter in stöd direkt löser 
det många bekymmer, men många får 
sitta i möte efter möte, klä av sig nakna 
inför hela skolan när det ska rotas i famil
jesituationen. 

– Så många föräldrar sliter ut sig för 
att de inte får rätt stöd för sina barn. Och 
sedan finns föräldrar som aldrig vill er
känna att det behövs stöd. Många tycker 
att det är pinsamt att ha barn  som behö
ver extra stöd, det passar inte deras familj 
som ska vara så himla perfekt.

Vill inte bara älta mitt
Utan att göra det medvetet hjälper Mia 
Skäringer många utsatta. 

– Det är inte så att jag tänker, när jag 
sätter mig för att skriva,  ”hur ska jag nu 
kunna hjälpa till”. Det skulle bli pretenti
öst. Men om man bjuder på sig själv så 
hjälper man ofta till. 

– Det jag vill få ur mig försöker jag få 
ur mig. Om det hjälper någon så blir det 
hela mycket större och roligare. Jag vill 
inte bara älta mitt, men det blir som en 
betalning när jag förstår att det jag gjorde 
hade betydelse för någon annan. Det 
känns fantastiskt. Jag vill inte göra något 
ytligt, utan det är skönt om det består 
och växer till något positivt. +

Vinn Mia Skäringers 
nya bok ”Avig Maria”. Vi har 
glädjen att, i samarbete med 
Forum Bokförlag, lotta ut 10 exem-
plar av Avig Maria till våra läsare. 
För att delta i utlottningen behöver 
du bara skriva några rader till oss! 
Tyck till om tidningen eller någon 
artikel. Eller tipsa oss om något vi 
borde uppmärksamma. Kanske 
har du ett önskereportage du vill 
föreslå? 
Mejla till info@faktapress eller 
posta i ett kuvert till Föräldrakraft, 
Målargatan 7, 111 22  Stockholm 
senast den 31 december 2011.

”Även om jag 
säger till mitt 
barn att ’du är 
bra’ räcker det 
inte långt om 
hela världen 
visar arslet”
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Text & foto: Helen Adolfsson
info@faktapress.se

tema skola

an kommer släntrande i 
en av korridorerna på 
Svedenskolan, som ligger 
i Solna, strax utanför 
Stockholm. En ganska 
lång 16-årig som, mycket 

artigt, tar i hand och presenterar sig som 
Pontus Ljung. Men så har det inte alltid 
varit. För några år sedan var han en stö-
kig, aggressiv elev som gick i en grund-
särskola, som nu är nedlagd. Idag är han 
en ung, ambitiös niondeklassare i grund-
skoleklass, med mål att få minst godkänt 
i alla ämnen. I rätt miljö har en ny� elev 
vuxit fram. 

Den första tanken om att byta skol-
form dök upp när Pontus gick i åttonde 
klass. Han insåg att han skulle behöva gå i 
ett vanligt gymnasium för att öka sina 
chanser att bli pilot eller flygplanstekni-
ker. Och för att söka till ett vanligt gym-
nasium, måste man ha gått i en vanlig 
grundskola.

– Att få arbeta med det han vill har va-
rit en stor motivationshöjare för Pontus, 
säger Karin Holmberg som är klassföre-
ståndare.

Hon betonar att Pontus under sitt för-
sta år i grundskolan verkligen arbetat på 
så gott han har kunnat. Att han helt en-

kelt inte skulle kunna ha gjort mer.  
Pontus ser lite förlägen ut. Och stolt.

Överflyttningen från grundsär till 
grundskola gjordes i etapper.

– Vi började med matte, eftersom det är 
ett av de ämnen som Pontus är starkast i. 
Sedan byggde vi på med fler ämnen och 
nu går han helt och hållet i grundskolan. 
Vi använde oss av inslussningsvarianten, 
för att det inte skulle bli så stor förändring 
på en gång och för att Pontus skulle hinna 
lära känna sina nya klasskompisar i lugn 
och ro. Om man tar en liten bit i taget blir 
det heller inte lika svårt att backa om det 
skulle behövas, säger Karin Holmberg. 

– Matte och idrott är mina bästa äm-
nen, så det var bra att börja med matten, 
säger Pontus.

På frågan om största skillnaden mel-
lan grundsärskolan och grundskoleklas-
sen kommer svaret genast.

– Proven. I grundsärskolan hade vi 
inga prov. Och sen så arbetar vi mer un-
der tidspress i grundskolan.

En klass med sex elever
Att Pontus från början gick i en grundsär-
skola hänger ihop med hans funktions-
nedsättningar, ADHD och autism. Skolan 
han går på nu är en fristående skola för 
barn och ungdomar med Aspergers syn-

Vi gillar 
skolan!

I många av landets skolor fInns elever som behöver 
extra stöd. för många av dem är skolgången en brant 
uppförsbacke, men det fInns också solskenshIstorIer. 
barn och ungdomar, som trots sIna svårIgheter lyc
kats bra I skolan, tack vare massor av egen vIlja samt 
kunnIga och engagerade pedagoger. föräldrakraft 
har träffat fyra elever som gIllar skolan.

rapport från skolbänkEn

H

30

36

34

karin Holmbergs tips till föräldrar och pedagoger
Till föräldrar:
1. Välj en skola som  
har rätt pedagogik och 
personal med rätt 
kompetens.

Till pedagoger:
1. Ta vara på elevens 
positiva sidor och 
intressen. 
2. Arbeta för ett bra 

samarbete med hem-
met. Föräldrakontakten 
är viktig, det skapar 
trygga elever.
3. Arbeta i små grupper 
med många vuxna kring 
barnen.
4. Tillämpa individuell 
planering.
5. Få till en bra start på 
morgonen och gå 

igenom vad som ska 
hända under dagen.
6. Arbeta med tydliga 
skriftliga instruktioner. 
Undvik verbalt tjat och 
tillsägelser.
7. Umgås med eleverna 
på raster, andra lektioner 
osv. Man vinner mycket 
om man skapar en 
relation med eleverna.
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drom, autismliknande tillstånd och au-
tism. I Pontus klass går det sex elever, alla 
med sin egen plats i klassrummet. 

En titt i backspegeln
Men låt oss för en stund backa tillbaka 
till Pontus första tid på Svedenskolan. Då 
hade han svårt att koncentrera sig. Han 
var ofta arg och kunde fastna i ett bete-
ende som inte gynnade honom.

–  Om jag läste en bok och någon 
prasslade med ett papper blev jag störd 
och var tvungen att börja om, förklarar 
Pontus. 

– Det handlade mycket om att lära 
känna Pontus för att kunna läsa av ho-
nom och ligga steget före. Märkte jag att 
han var på väg att bli arg eller frustrerad 
kunde jag gå fram till honom och säga att 
det är dags att gå ut. Efter det kunde vi 
sätta oss ner och prata. Sedan gällde det 
att hitta vad det var som satte igång ett 

visst beteende och hitta olika lösningar 
för att komma till rätta med det, säger 
Tobias Berglund, som var Pontus klassfö-
reståndare de första åren.

– Kommer du ihåg behållaren, frågar 
Tobias och vänder sig mot Pontus.

Pontus ser lite frågande ut. 
– Jag brukade rita en behållare med 

din ilska i. Under dagen fylldes den på 
och till slut rann det över. Då sa du att du 
behövde en kran för att tappa ur ilskan. 
Kranen i ditt fall var att gå ut, boxas eller 
vara ifred. Efter ett tag kunde du själv sä-
ga till när din behållare började bli full.

– Pontus har varit och är duktig på att 
hitta strategier för hur han ska agera i 
olika situationer, säger Tobias. Det är en 
av hans stora styrkor.

Så ser det ut idag
Idag består stödet i skolan av en sär-
skild veckoplanering, en liten klass och 

hjälp med igångsättning av olika aktivi-
teter. 

– Jag har ett schema där jag skriver 
vad jag ska arbeta med varje vecka, till 
exempel hur många sidor jag ska hinna 
med i en arbetsbok. Förut gjorde Karin 
schemat, men nu gör jag det själv.

– Det är ett led i er självständighetsträ-
ning, förklarar Karin.

Vägen till framgång är ett gemensamt 
arbete. Nu är det Karin som peppar och 
Pontus gör sitt bästa.

– Jag tycker att jag får den hjälp jag be-
höver och jag vet vilka mål jag ska nå.

– Vi sätter upp mål för eleverna. Om 
en elev ligger mellan G och VG försöker 
jag motivera honom eller henne att klätt-
ra uppåt om jag tror att det är realistiskt. 
För Pontus har jag fått dra ner målsätt-
ningen till att klara G i alla ämnen i 
grundskolan, säger Karin.

– Jag tycker det är bättre att sikta högt, 
säger Pontus.

– Men tänk om det blir platt fall, säger 
Karin.

– Det blir det inte. 
Pontus tittar på Karin och förstår att 

det är dags att avsluta diskussionen om 
betygsnivån för den här gången.

Tobias Berglund och Karin Holmberg 
är noga med att understryka att Pontus 

Pontus Ljung, 16 år, vill bli pilot. 
Eller flygplanstekniker. Det är han 
tvärsäker på. Motivationen har 
gjort att han har bytt från grund-
särskola till grundskola för att 
kunna gå i den vanliga gymnasie-
skolan och vidareutbilda sig.

Ordning och reda

Namn: Pontus Ljung
Ålder: 16 år
Bor: Stockholm
Intressen: Hundar – har en 
Staffordshire Bullterier och 
boxning; ska delta i Ungdoms-
SM i december.
Gillar: Ordning och reda.
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– Det är viktigt att man inte målar in barnet i ett behov av hjälpmedel, 
säger Karin Holmberg, här med Pontus Ljung och Tobias Berglund.

Mogård är en stiftelseägd non-profit verksamhet som erbjuder tjänster till personer som kommunicerar på 
teckenspråk eller använder alternativa kommunikationsformer och som har ytterligare funktionsnedsättning.

Våra tjänster omfattar insatser inom LSS, med egna boenden på flera platser i landet, och inom SoL med bland annat 
HVB-hem. Vi har också en egen gymnasiesärskola, med nationellt upptagningsområde, för elever med en kombination av 
kommunikativa och andra funktionsnedsättningar. Vår teckenspråkiga folkhögskola, med allmän kurs, är för dig som är 
intresserad av vuxenutbildning. Folkhögskolan hittar du i Stockholm, Finspång och Åkarp. 

MED KOMMUNIKATION I FOKUS

För mer information besök: www.mogard.se eller kontakta oss på tel: 010-471 66 00 eller e-post till: info@mogard.se
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vilja till förändring och förmåga till själv
insikt spelat mycket stor roll för att han 
har lyckats så bra. De vill också betona 
vikten av att arbeta lösningsfokuserat.

– Det gäller att vara lyhörd och obser
vera små signaler på intresse och styrkor 
och bygga vidare på dem. Jag brukar också 
notera vilka strategier som fungerar och 
hur vi kan utveckla dem eller om något in
te fungerar, vad vi kan göra annorlunda. 

Man måste vara prestigelös, det är helt 
förkastligt att driva en sak bara för att man 
som vuxen tycker att det borde vara på ett 
visst sätt. Istället tänker jag alltid autism 
och tittar på problemen i ljuset av funk
tionshindret, säger Tobias Berglund. 

Verktyg för inlärning
Scheman, bildstöd, sociala berättelser 
och belöningssystem är några av de verk
tyg som Tobias och Karin använt sig av. 
En form av bildstöd är så kallade känslo
termometrar, som visar hur man mår.

– Känslotermometrarna är för barnsli
ga, säger Pontus och ser generad ut när 
Karin visar en som sitter på väggen.

– Jag ser att du har tagit bort den vid 
din bänk, konstaterar Karin.

– Ja, jag har vuxit ifrån den säger 
Pontus, med eftertryck.

– Det är viktigt att man inte målar in 
barnet i ett behov av olika hjälpmedel, 
utan ser dem som lösningar under en viss 
period, säger Karin

– Som belöningssystemet. Det har vi 
ju tagit bort nu, men jösses vad vi höll på 
att växla in lappar till större lappar och 
till belöningar, säger Tobias och kan inte 
låta bli att le. Fast den bästa belöningen 
var när jag spontant sa att �nu har det gått 

så bra i två veckor, så nu tycker jag att vi 
går upp till köket och bakar chok lad
bollar.

– Ja, det kommer jag ihåg. Det var en 
bra belöning, minns Pontus.

I dag handlar det inte om chokladbol
lar. I dag heter belöningen ”Godkänt” i 
matematik, svenska och de andra ämne
na. För några år sedan låg stort fokus på 
de sociala färdigheterna, idag handlar det 
om att träna på att påbörja ett arbete i 
något av grundskolans ämnen.

– Det kan vara lite svårt att komma 
igång, säger Pontus. Men då tänker jag att 
jag ska göra mitt bästa. Annars kommer 
jag ju aldrig att nå mitt mål. Och det ska 
jag göra. +

Mer om skolan
Svedenskolan i Solna, norr om 
Stockholm, är en fristående skola som 
drivs av Utbildningspedagogik Sverige 
AB. Skolan tar emot barn och ungdo
mar med autism, Aspergers syndrom 
och autismliknande tillstånd. Här finns 
ungefär 80 elever i förskoleklass, 
grundskola och särskola.
Läs mer på www.svedenskolan.se

Enbart för elever med 
utvecklingsstörning
Med den nya skollagen förtydligas 
reglerna om att särskolan endast är 
till för elever med utvecklingsstör
ning. Innan en elev börjar i särskolan 
ska en utredning fastställa att han 
eller hon har en utvecklingsstörning. 
För de elever som redan går i sär
skolan finns en möjlighet att organi
satoriskt gå kvar i sin gamla skola, 
med samma lärare och klass, genom 
att bli en så kallad integrerad elev. 
Det innebär att eleven kan vara 
inskriven i grundskolan, men få sin 
utbildning i grundsärskolan, eller 
tvärtom.

Vill du träffa nya vänner och ha en aktiv fritid?  
Vi har LSS-fritids för dig som är 13 år eller äldre. 

Hos oss får du uppleva och lära dig nya saker, 
samtidigt som du har roligt och förbereder dig för 
att bli vuxen. Med konduktiv pedagogik hittar du 
dina egna styrkor i vardagen.

Låter det intressant? Välkommen till oss!

Din fritid – din utveckling

Vi erbjuder en helhetslösning bestående av både undervisning 

och serviceboende. Vi har rymliga och ändamålsenliga lokaler 

för undervisning i små grupper eller enskilt. Skolan följer det 

individuella programmet som består av yrkesträning och 

verksamhetsträning.

Kontakta oss eller besök gärna vår hemsida för mer information.

För ungdomar med behov av stöd

www.salbohedskolan.se | 0224-566 00
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ullstolen är liten och 
smidig. Assistenten styr 
vant mellan borden och 
placerar Andrea vid en 
av de lediga platserna. Ur 
muggarna letar sig luk

ten av nybryggt kaffe ut i lokalen. En tra
ve böcker är upplockade ur väskan och 
väntar på att bli lästa. 

Andrea Bondesson, 20 år, studerar an
dra terminen på juristprogrammet vid 
Stockholms Universitet. Målet är att arbe
ta med mänskliga rättigheter, men även 
med migrationsrätt och diskriminerings
frågor. Förra året tog hon studenten, efter 
att ha gått tre år på det Samhälls veten
skap liga programmet med global inrikt
ning, med betyg 22,4 i genomsnitt. Max är 

22,5. Detta trots att hon upplevde gymna
siet mycket mer krävande än universitets
studierna. Då, på Gångsätra gymnasiet, var 
skoldagarna långa, från åtta på morgonen 
till fyra på eftermiddagen. Därefter följde 
minst två timmars studier varje dag. Inför 
ett prov kunde hon ofta sitta till midnatt 
över en lärobok, endast med avbrott för fi
ka, middag och en kortare stunds TV
tittande. Nu hinner hon för det mesta med 
studierna på dagtid.

Medvetet val
Andrea hymlar inte med att sjukdomen 
påverkat hennes ambitionsnivå.

– Jag har länge varit medveten om att 
min enda väg att kunna försörja mig själv 
har varit att utbilda mig. På grund av min 

begränsning måste jag helt enkelt kon
kurrera med något annat än rörlighet för 
att klara mig på arbetsmarknaden.  

Andreas begränsning stavas AMC. En 
medfödd, ovanlig sjukdom som finns i 
cirka 100 varianter och som innebär att 
musklerna drar snett för att de är olika 
starka. De är också svagare än friska 
muskler, eftersom de består av mer fett 
än muskelmassa. Som en följd av att 
musklerna drar snett blir också lederna 
felställda. Andrea föddes med klumpfot 
och har opererat fötterna flera gånger. 
Hon har också opererat höften, men fort
farande matchar inte höftkulan och led
skålen. Hon kan gå kortare sträckor med 
levande stöd, men det gör ont och hon 
blir snabbt trött. Sjukdomen blir varken 
bättre eller sämre med åren, men träning 
och stretchning behövs för att hålla nivån 
konstant. Men både för lite och för myck
et träning är av ondo. Lagom är bäst.

Stödet i skolan
Ända sedan högstadiet har hon målmed
vetet gått in för att uppnå höga betyg.

– Jag har ett bra minne och lätt för att 
analysera och förstå saker, vilket gör att 

– Funktionsnedsättningen får aldrig bli en ursäkt för att inte studera, säger Andrea Bondesson.

Med toppbetyg i gyMnasiet gick andrea bondesson, efter 
att ha läst historia i en terMin, vidare till juristprograM-
Met på stockholMs universitet.  hon har hög aMbition och 
strävar alltid Mot högsta betyg. Målet är att arbeta Med 
Mänskliga rättigheter. den Medfödda sjukdoMen aMc har 
inte hindrat henne. tvärtoM!

Andrea ser bara möjligheter

R

Med Lega som förebild
Bor: Hos föräldrarna på Lidingö.
Intressen: Träffa kompisar och pojk-
vännen, elhockey, ungdomsledare i 
Svenska kyrkan.
Förebild: David Lega, som har samma 
sjukdom som Andrea.
Stolt över: Mina betyg och att jag nu 
vågar tala inför en stor publik.

RAppoRt fRån SkoLbänken
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jag inte upplevt att det varit särskilt job
bigt att plugga.

Stödet från skolan har främst handlat 
om tillgänglighet i form av ramper och 
hissar.  De personliga assistenterna, som 
alltid funnits och finns vid hennes sida, 
har inte skolan bistått med.

– På Rudbodaskolan, där jag gick till 
och med årskurs 5, fick de sätta in en 
trapphiss till gymnastiksalen och bygga ett 
garage till min elpermobil. Vi bodde nära 
skolan och jag åkte till skolan själv på mor
gonen. I grundskolan hade jag också ett 
specialbord och en stol anpassad speciellt 
för mig, då vi nästan alltid var i samma 
klassrum. När jag började på gymnasiet 
satt jag i rullstolen på lektionerna.

Idrotten var knepig
Det enda ämne som egentligen varit kne
pigt för Andrea är idrotten. Idrotts lärar
na i grundskolan hade svårt att förstå hur 
de skulle kunna göra något bra av lektio
nerna för hennes del.

Gymnasielärarna hade däremot ett ge
nomtänkt upplägg. De lät henne simma 
och satte betyg efter det. 

– De såg till mina förutsättningar och 
anpassade undervisningen efter dem. Ef
ter som man väger mindre i vatten så är 
simning något som passar mig väldigt bra.

En vanlig svårighet i skolan för barn 
med rörelsehinder är att kunna delta i le
kar på rasterna och att hinna med när an
dra springer iväg.

– Jag var ofta inne på rasterna, inte all
tid, men för det mesta.

Andrea tar en klunk kaffe. Muggen är 
tung, vilket innebär att hon måste hålla 

den i ena handen och ta hjälp av andra 
handen för att kunna lyfta den.

Att det gått så bra för henne i skolan 
har hon sin egen vilja och studiedisciplin 
att tacka för. Men även föräldrar och lä
rare som insett vikten av att ställa samma 
krav på henne som på alla andra i de teo
retiska ämnena. Som insett att svårighe
ten inte sitter i inlärandet och trott på 
hennes förmåga att prestera. Andrea me
nar också att det är viktigt att funktions
nedsättningen aldrig blir en ursäkt för att 
inte behöva studera.

Efter gymnasiet
– Jag började på universitet direkt efter 
gymnasiet, det är jag glad för. Jag hade 
farten uppe och studietekniken satt där 
den satt, så det var bara att fortsätta. 
Första terminen pluggade jag historia 
som jag är mycket intresserad av, men 
kurserna var inte vad jag förväntat mig 
och därför bytte jag. På juristprogram
met har jag hittat hem. Till och med det 
jag trodde skulle vara tråkigt är roligt. Jag 
älskar varenda dag, säger Andrea, och 
med hjälp av sin assistent rullar hon vi
dare till nästa föreläsning. +

Mer om skolan
Stockholms universitet ligger i området 
Frescati. Universitetet erbjuder utbild
ningsprogram och kurser inom humani
ora, juridik, naturvetenskap och 
sam hällsvetenskap. Här finns också ett 
av Sveriges största forskningsbibliotek.
Läs mer på www.su.se 

Mer om AMC
n AMC, Artrogryposis Multiplex 
Congenita, betecknar ett syndrom 
av medfödda felställningar i ett 
flertal leder. Sjukdomen är ett 
syndrom (en samling av symptom) 
och fler än 150 olika typer finns 
beskrivna. Ungefär en tredjedel av 
dessa är ärftliga. Den vanligaste 
formen av AMC är amyoplasi och 
den orsakas av bristande muskel
tillväxt. Stelhet och kontrakturer 
drabbar till exempel käk, axel, 
armbågs, knä och fotleder. 
Felställningarna är kombinerade 
med mer eller mindre omfattande 
muskelsvaghet. Omfattningen av 
funktionshindret varierar, från 
relativt lindriga besvär till mycket 
grava rörelsehinder. Behandlingen 
utgörs av gipsningar eller ortoser, 
sjukgymnastik och operationer med 
syfte att få så god ställning och 
funktion som möjligt. 
n Idag finns det i Sverige, 
350400 personer i olika åldrar 
med diagnosen.

Jag var ofta 
inne på 
rasterna, 
inte alltid, 
men för 
det mesta.

”
Riksgymnasier för döva elever, elever 
med hörselskada, dövblindhet samt 
elever med grav språkstörning.

RGD – Riksgymnasiet för döva • RGH – Riksgymnasiet för hörselskadade

Bara
i Örebro

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

Vi tar emot barn 
med särskilda behov. 
Individanpassad 
helhetsplan utifrån 
den antroposofi ska 
människosynen.
Elevhem 3-18 år.
Korttidshem 3-13 år.
Förskola/särskola F-9.
Vi fi nns i Järna i Sörmland.

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

Välkommen till
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Skoltorget      

Vill du vara med och 
sprida glädje?

Är du en musikalisk person med känsla för att leda 
musikaliska personer med utvecklingsstörning? 
Vill du utveckla deras musikalitet och leda deras 
band? I så fall kan du vara rätt person för att ta över 
ledarskapet för och vidareutveckla musikgruppen 
Häggarna – dansbandet som sprider glädje!

Mer information hittar du på vår hemsida
www.utvecklingspedagogik.se/jobb

Två viktiga böcker
Att samtala – med klasskamrater och syskon 
till barn med förvärvad hjärnskada, 145:-

Att se sina framsteg – efter förvärvad
hjärnskada, 85:-

Beställ via Hjärnkrafts webbshop på 
www.hjarnkraft.nu

Att se sina framstegEFTER FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA

1

10

Cristina Eklund

 – med klasskamrater och syskon 

1

10

Cristina Eklund

Köp Pratkort på App Store

Mer info på 
www.timagine.se

 Över 500 fina bildkort 
   med inspelat tal
 Gör egna album
 Lägg in egna foton
 Spela in egna ljud
 Lättanvänt och roligt!  

Pratkort
till iPad

Den svenska kommunikationsappen till ditt barn

– Ni har väl inte den här 
skylten på er arbetsplats?
Bra. För visst är det kunskaper, kompetens och en stark 
vilja att arbeta som ska räknas när man söker jobb. 
”Projekt Praktikplatser” som drivs av Bräcke Diakoni 
arbetar aktivt med att hitta praktikplatser – men vi vill 
också veta varför det är så svårt för ungdomar med olika 
funktionsnedsättningar att få jobb.

Möten gör skillnad
Vi söker er som vill berätta hur ni tänker kring att 
anställa unga vuxna som har en funktionsnedsättning. 
Ni som vill göra skillnad. Vi erbjuder kostnadsfria semi-
narier och möjligheten att lära mer genom en praktikant.

Nyfiken? 
Kontakta oss så berättar vi mer. Kontakta oss så berättar vi mer. Kontakta
Emma Lyrdal, 031-332 03 84, www.riksgymnasietgbg.se

Vi vill göra skillnad. Därför har vi sponsrat annonsen i vår tidning.

Besök oss på
www.icap.nu

I C A P
Individual Computer Applications AB

Besök oss på

HD- Dokumentkamera

info@icap.nu
031 - 704 30 99

HoverCam är en unik typ av 
dokumentkamera och skanner  som 
ger dig en livebild av hög kvalité för 
att skapa en bättre närvarokänsla 
till dina presentationer.
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Dammsdal i Vingåker är en internatskola 
med riksupptagning, som specialiserat sig på 
barn med autism / Asperger syndrom som på 
grund av sin funktionsnedsättning utvecklat 
problemskapande beteende.
Landstinget Sörmland driver verksamheten 
som tar emot 38 elever i åldrarna 12- 21 år.
Undervisningen är individuell och bygger på  
en studieplan som utvecklas utifrån elevens 
förutsättningar och där olika stadier men också 
olika läroplaner kan tillämpas.

   

Dammsdal öppnar dörren 
till nya möjligheter

Det pedagogiska arbetet grundar sig på  
TEACCH-programmets filosofi och pedagogik.

Vill Du ha mer information? 
Du är välkommen att ringa eller göra ett besök 
på vår nya hemsida!
www.landstingetsormland.se/dammsdal 
Dammsdal vx 0151-52 43 00.

Ungar blir stora så fort. Fyra av våra tiondeklassare skolade vi in till gymnasiet
i våras. Det kändes speciellt, för sedan starten för 17 år sedan har vi haft många
barn. Men det här var vår första avgångsklass. Vi saknar ungarna (ungdomarna!)
som man alltid gör, men samtidigt får vi ju plats för nya barn. Sammanlagt fyra
platser främst i vår förskola. I varje barngrupp med fyra barn finns en pedagog
och två barnskötare. Som stöd finns arbetsterapeuter, sjukgymnaster och logo-
ped. Tryggt, stimulerande och utvecklande. Undra på att tiden går så fort.

Läs gärna mer om oss på www.habiliteket.se, eller ring vår rektor 
Annika Strömberg på 08-544 764 60. Välkommen! 

PS. Vi erbjuder även platser på helgkorttids för ungdomar 
med rörelsehinder och lindrig utvecklingsstörning.

Fyra barn med flerfunktions-
nedsättning har gått ut från 
vår skola i Täby.

Nu har vi plats för 
fler förskolebarn.

En del av Humana

HUM_Habilitek_Föräldrkraft_190x130_ORIG_Layout 1  2011-11-18  13.25  Sida 1
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lexander passar till Gus
tav. Bollen tar i stolpen. 
Målvakten skickar ut 
bollen långt på plan. 
Oscar tar ner den på 
marken och passar till 

Malin. Vad är detta? Ungdomslands
kamp? 

Nej, det är eleverna i Genarps skola 
som har rast och spelar fotboll. Det 
springs och det ropas. Någon snubblar, 
men är snabbt uppe på benen. Malin är 
en självklar spelare i laget. Här gäller en 
för alla alla för en.

Malin är tio år och går i årskurs 4 i 
grundskolan i Genarp, belägen i den syd
ligaste delen av Lunds kommun. Ända se
dan förskolan har hon gått tillsammans 
med barn utan funktionsnedsättningar. 
Att särskolan inte var något alternativ var 
mamma Jeanette Persson och pappa Jan
Olof Andersson tidigt överens om. Istället 
ville de ge sin dotter möjligheten att vara 
en del av sin närmiljö och få kamrater nä
ra hemmet. De har valt att utmana hen

nes förmågor för att få henne växa och de 
har valt att utmana den traditionella sko
lan, som säger sig vara en skola för alla. 

– För mig är det en vinnavinnalös
ning. Malin får draghjälp i att utveckla si
na sociala förmågor genom att de andra 
barnen fungerar som goda förebilder och 
hennes skolkamrater får lära sig att det 
finns olikheter i samhället. Vi fick infor
mation om särskolan, men för oss var 
den aldrig aktuell. Särskolan tar bara 
emot barn med utvecklingsstörning och 
det är inget som säger att man måste ha 
det bara för att man är född med Downs 
syndrom, säger Jeanette.

Önskar teckenstöd
Downs syndrom kan medföra flera svå
righeter. Inlärningsproblematik och 
språksvårigheter är något som Malin 
kämpar med. Hon har ett relativt bra 
språk, men behöver komplettera samta
len med teckenstöd. 

– Vi önskar att det ska finnas tecken
stöd i skolan, men det gör det inte. Klas

sens elevassistent kan teckna, men det 
räcker inte att en enda person har kom
petensen. Metoden måste införlivas i det 
pedagogiska arbetet, säger Jeanette.

Jeanette och hennes man har, sedan 
Malin var nyfödd, arbetat utifrån Karl
stadmodellens språkträningsmodell. Den 
fokuserar på att alla individer ska ha möj
lighet att såväl utveckla språket som att 
kommunicera, för att kunna vara delakti
ga i samhället.

Jeanette och JanOlof är övertygade 
om att åren i grundskolan har bidragit till 
Malins utveckling, både socialt och i de 
teoretiska ämnena. 

– Jag är helt säker på att hon inte skul
le ha nått lika långt om hon gått i en 
grundsärskola, säger Jeanette. I dag har 
hon mobiltelefon, är inne på Facebook 
och har Spotify. Hon har en bästis som 
hon fnittrar och talar om killar med på 
sitt rum. Hon spelar fotboll med grab
barna i klassen och får beröm för att hon 
gör mål. Hon är en sådan självklar del av 
skolan och byn, vilket har stärkt hennes 
självkänsla.

– Malin hade inte varit den hon är idag 
om hon inte haft de föräldrar som hon 
har. Jeanette och JanOlof är ytterst enga
gerade i Malins skolgång. Genom att stäl
la krav på skolan, hjälpa till med råd, stöd 
och konkreta tips utvecklar vi skolarbetet 
tillsammans. 

– Jag tror precis som de att Malin ut
vecklas mycket kring det sociala genom 
att gå i ”vanlig” skola, säger Ceci lia Strid, 
rektor vid Genarps skola.

När det gäller de kunskapsrelaterade 
färdigheterna i skolan har Malin utveck
lats särskilt bra i att läsa och skriva. 

Vägen till valfrihet
                                                        Det flesta barn meD Downs synDrom läser inte enligt 
grunDskolans läroplan. men några gör Det, som malin anDersson. Hon går i fjärDe klass 
i genarps skola ocH trivs som fisken i vattnet. 

A

n En skola för alla är ett 
begrepp som myntades 
i och med införandet av 
1980 års läroplan, Lgr 
80. Begreppet är en 
politisk vision som 
innebär att den obliga-
toriska skolan i Sverige 
ska vara en skola dit alla 
barn och ungdomar är 

välkomna och där 
utbildningen är anpas-
sad efter individuella 
förutsättningar.  Med 
uttrycket menas att det 
inte endast ska handla 
om integrering genom 
att ta emot alla elever, 
utan även inkludering, 
en skola som kan 

erbjuda alla elever en 
likvärdig ut bildning på 
individens nivå.
n En skola för alla har i 
Sverige blivit ett politiskt  
begrepp för att utveckla 
en skola som innebär en 
hög grad av delaktighet, 
inkludering och integre-
ring. 

En skola för alla

RappoRt fRån skolbänkEn

-  Nytt klicka-hända-program till förskola 
 och träningsskola. Passar barn och vuxna.
-  Träna orsakssamband och  diskutera 
 olika ämnen i livet.
- Utvecklat tillsammans med lärare 
 och elever vid Slottsbergsgymnasiet.
-- Finns till både PC och Mac.
 

LÄS MER OCH BESTÄLL PÅ

www.innovaid.se
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– Jag jobbar i skolan och hemma med 
läxor, säger Malin som svar på frågan vad 
hon gör för att det ska gå bra i skolan. 

– Jag tycker absolut att hon har lyckats i 
skolan. Så klart utifrån sina egna förutsätt-
ningar. Det betyder inte att hon uppnått 
alla mål enligt läroplanen, men vår vision 
är att hon ska gå ur nian med godkänt i alla 
ämnen. Vi vill ge henne möjlighet att 
välja vad hon vill göra efter grundsko-
lan. Det vore en sådan seger. Främst för 
Malin, men också för oss föräldrar och 
de rektorer och pedagoger som arbetat 
med henne från förskoletiden och 
framåt. Vill hon sedan gå i en gymna-
siesärskola kommer vi att stötta henne 
i det, men då har det varit ett aktivt val, 
och inte något hon varit hänvisad till. 
Valfrihet är viktigt för alla individer, sä-
ger Jeanette.

Den tecknande kocken
Malins egna framtidsplaner handlar 
mest om vad hon ska arbeta med när 
hon blir stor. Överst på listan står 
”den tecknande kocken”. Något som 
hon pratat om i flera år. Skulle det av 
någon anledning inte finnas plats på 
marknaden för en kock som använder 
tecken så har hon funderingar på frisör 
eller författare. En annan viktig aspekt av 
hennes framtidsvision är att hon ska flyt-
ta hemifrån. Det råder det inga tvivel om.

Förutom att det finns en elevassistent i 
klassen, som inte är knuten till någon en-
skild elev, träffar också Malin en special-
pedagog någon lektion i veckan. De träf-
fas både enskilt och i klassrummet. Något 
som Jeanette hoppas ska bidra ytterligare 
till att Malin uppnår läroplanens mål. 

– Pedagogerna i skolan får regelbun-
den handledning utifrån, men vi i skolan 
brottas ständigt med frågan hur vi ska få 
Malin att uppnå kunskapskraven, säger 
Cecilia Strid.

Just nu läser de om fotosyntes på NO-
lektionerna. Ett kapitel som Malin tycker 
är krångligt.

 – Matte, att skriva, att rita och engel-
ska är roligast, säger hon.

– Engelskan kan också vara svår, även 
om hon tycker det är kul, säger Jeanette.

Jeanette Persson och Jan-Olof Anders-
son är måna om att ha kontakt med sko-
lan. De tycker att samarbetet fungerar re-
lativt bra, men är besvikna på att resur-
serna inte är tillräckliga för att ge Malin 
det stöd hon behöver och att det är svårt 
att upprätthålla en regelbunden dialog 
tillsammans. 

– Både ur ett individ- och sam-
hällsekonomiskt perspektiv är det 
bättre att sätta in stöd tidigt så per-
sonen kan utvecklas, utbilda sig och 
skaffa ett arbete, istället för att leva 
på bidrag, menar Jeanette Persson.

Resurser het fråga
– Resurser är alltid en het fråga, men 
många gånger handlar det mer om 
att hitta rätt vägar och sätta in rätt 
åtgärder vid rätt tidpunkt för att nå 
så långt som möjligt. Vi strävar efter 
att tillsammans med föräldrarna 
skapa den bästa skolgången vi kan 
för Malin, säger Cecilia Strid.

Under alla omständigheter vill 
Malins föräldrar att hon ska gå kvar 
i Genarps skola, en skola som väl-
komnar alla, där verksamheten är 

anpassad efter individen. De vill att hon 
ska fortsätta att cykla till skolan med 
kompisarna på morgonen. Och spela fot-
boll på rasterna. +

Dansar och simmar
Namn: Malin Andersson

Ålder: 10 år
Bor: Genarp utanför Lund

Intressen: Går på dans, simning och 
friluftsfrämjandets Strövarna

Gillar: Att vara med sina kompisar
Mer om skolan
Genarps skola är en kommunal 
grundskola med årskurserna 3-9 
och cirka 340 elever.  
Läs mer på www.lund.se/genarpsskola 
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www.spsm.se

Riksgymnasier
för unga med svåra rörelsehinder
• För dig som har avslutat grundskolan och vill fortsätta på gymnasiet

• För dig som behöver lugnare studietakt, stöd i undervisningen i en liten grupp  

 eller vanlig klass

• För dig som behöver habilitering och personlig praktisk hjälp

• För dig som kanske också har behov av att bo i elevhem

Riksgymnasier finns i Stockholm, Göteborg, Kristianstad och Umeå.

Sista ansökningsdatum 2012-01-16. Skicka ansökan till:

Specialpedagogiska skolmyndigheten,

Box 1100, 871 29 HÄRNÖSAND
Tel: 010-473 50 00 eller 010-473 51 66
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äkneboken ligger uppsla-
gen på bordet i köket 
hemma hos familjen 
Löfgren. Mattetal övas in 
och repeteras. Simon, 9 år, 
jobbar med morgonda-

gens läxa. På andra sidan kökets panora-
mafönster breder Duvnäs viken ut sig som 
en spegel. Men Simon har inte tid att njuta 
av den magnifika utsikten. Matematiken 
går före och han räknar envist vidare.

Simon går i årskurs 3, i Sickla Skola. I 
en kommunikationsklass, för barn som 
har diagnoser inom autismspektrum 
samt tal- och språksvårigheter. Simon 
fick diagnosen autismliknande tillstånd 
och språkstörning vid 2,5 års ålder. Hans 
svårigheter har bland annat handlat om 
problem med social interaktion, kom-
munikation, koncentration och att han-
tera många intryck. Simon har också 
många starka sidor. Till exempel kan för-
måga att vara en bra kamrat och logiskt 
tänkande noteras på den listan. 

Ingen rak väg
Vägen från skolstart till dags dato har 
emellertid inte varit spikrak, två steg 
fram och ett steg bak. Men över tiden har 
det gått framåt och idag ligger han på 
samma nivå som jämnåriga barn i alla 
ämnen utom två.

– Tack vare pedagogernas kunskap 
och engagemang har Simon utvecklats 
otroligt bra sedan skolstarten, såväl soci-
alt som i de olika skolämnena, säger 
mamma Anna Löfgren.

Simon tittar upp från matteboken.
– Lärarna är snälla och jag får hjälp 

med att skriva och räkna, säger han. 
– Det första året la pedagogerna oer-

hört stor fokus på den sociala inlärning-
en, och vi hade väl våra betänkligheter. 
Men med facit i hand har det visat sig att 
barnen vunnit på det i längden, säger 
Anna Löfgren.

Kommunikationsklass
Sickla Skola ligger i Nacka, sydöst om 
Stockholm. På skolan går cirka 350 elever 
i förskola, grundskola och särskola. Det 
går färre barn i kommunikationsklasser-
na än i de vanliga klasserna.

– Jag har sju klasskamrater, berättar 
Simon.

Att ha andra barn, utan de egna svårig-
heterna, som förebilder är viktigt för 
många barn med neuropsykiatriska svå-
righeter. Faktum är att vi härmar varandra 
hela tiden, från det vi är spädbarn. Att kun-
na ta efter barn som förstår de sociala ko-
derna kan därför vara en värdefull tillgång.

– Barnen i kommunikationsklassen 
in  kluderas i övningsämnena, som idrott, 
musik och slöjd. På fritids är också 
många av barnen i skolan tillsammans. 
Kommunikationsklassen har vi för att 
skapa en optimal undervisningsmiljö, 
men det är viktigt att ge barnen större 
kontaktytor än den egna klassen, säger 
Anne Matslofva Uggla, som är Simons 
klassföreståndare.

– Undervisningen är individuell och 
pedagogerna ser vilka svårigheter och ut-

maningar som kan vara lämpliga för var-
je elev. I dagarna ska Simon prova att ha 
musik med den andra klassen, vilket jag 
är mycket glad för, säger Anna Löfgren.

Simons klass har också en idrottstim-
me tillsammans med en annan klass varje 
vecka. Barnen i kommunikationsklassen 
har dessutom möjlighet att vara med på 
andra aktiviteter som exempelvis som-
maravslutningen och skoldisco, utifrån 
sina egna förutsättningar.

Dagsformen varierar
En av framgångsfaktorerna för Simon 
har varit att pedagogerna varit lyhörda 
och kunnat bedöma hans dagsform, som 
kan variera. Sol ibland, moln då och då. 
Vissa dagar fungerar allt, andra dagar kan 
det som annars går lätt vara oöverstigliga 
hinder.

– Det är nödvändigt att förstå det och 
inte uttrycka sig i form av att ”du kan, ba-
ra du anstränger dig”. Simons lärare har 
känt in vad Simon orkat och anpassat 
undervisningen till det. Till exempel har 
det hänt att de kortat ner en halvtimmes 
lektionspass till en kvart eller att de hop-
pat över de svåra uppgifterna en ”mol-
nig” dag, säger Anna. 

– Uppgifterna är upplagda efter elev-
ernas inlärningsförmåga. De som har 
svårt att läsa, får enklare böcker, är man 
duktig i matte räknar man lite svårare tal. 
Eleverna ligger olika till i ämnena och vi 
jobbar utifrån var varje individ befinner 
sig. När vi delar ut en uppgift utför bar-
nen den efter sin förmåga. I kommunika-

Sjumilakliv i skolan
                                                       SIMONS FÖRSTA SKOLÅR HANDLADE NÄSTAN BARA OM HUR DET ÄR 
ATT GÅ I SKOLAN. IDAG GÅR HAN I TREAN OCH FÖLJER GRUNDSKOLANS LÄROPLAN. UTVECKLINGEN HAR 
GÅTT FRAMÅT MED STORMSTEG, SOCIALT OCH I DE FLESTA SKOLÄMNENA.

R

� Rektor ansva-
rar för att beho-
 vet av stöd 
utreds. Det kan 
vara både lärare 
eller föräldrar 
som tar kontakt 
med rektorn för 
att eleven ska få 
en utredning. 
� Alla elever har 
rätt att få det 
stöd de behöver 
för att kunna nå 
godkänt i 

skolans ämnen. 
� Exakt vad som 
är särskilt stöd 
står inte i lagen. 
Men utredningen 
ska handla om 
både vad eleven 
själv behöver, till 
exempel hjälp-
medel och stöd, 
och hur skolan 
kan lägga upp 
undervisningen 
så att den bättre 
passar eleven. 

Elever har också 
rätt till särskilt 
stöd för att nå 
andra mål än 
kunskapsmålen, 
till exempel 
social utveckling.
� Rektorn ska ta 
fram åtgärdspro-
grammet i sam -
råd med vård-
nadshavare. 
� Programmet 
skrivs tillsam-
mans med 

Rätten till stöd

RAPPORT FRÅN SKOLBÄNKEN

Vår målsättning är att varje elev ska lyckas i sitt 
skolarbete och få en bättre självkänsla.

För mer info kontakta:

Pierre Selim
Carola Wistrand
Tfn: 08-768 20 00

www.enigmaomsorg.se

Boende och skola efter era behov

www.enigmaeducation.se

Enigma Omsorg har två grundskolor för barn med autism,  
Aspergers syndrom och neuropsykiatriska funktionshinder.
I kombination med skolan kan vi även erbjuda barn- 
och ungdomsboende 9 § 8 LSS.
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tionsklassen finns det utrymme att arbe
ta mer flexibelt än i en vanlig klass, säger 
Anne Matslofva Uggla.

När man arbetar med barn inom au
tismspektrumtillstånd finns en rad me
toder, hjälpmedel och modeller att an
vända sig av. I kommunikationsklassen 
finns bland annat tillgång till bildstöd, 
timstockar, hörselkåpor och individuella 
scheman. Dessutom har en logoped re
gelbundet besökt klassen och arbetat 
med barnen. 

Att arbeta med individuella inlärnings
stilar är ytterligare något som man har 
provat. Alla har vi olika preferenser på vil

ket som är det bästa sättet att inhämta ny 
kunskap. Vissa tycker att det fungerar bäst 
att läsa en text, andra vill hellre lyssna. 
Några vill sitta, andra vill stå. I Simons 
klass har eleverna fått använda den inlär
ningsstilen som fungerat bäst för dem. 
Förr stod Simon under mattelektionerna. 
Lärarna placerade en soffa med kuddar 
bakom honom så att han kunde stå vid sin 
bänk och räkna. 

– Det var jättebra att stå upp, men nu 
behöver jag inte göra det längre, säger 
Simon.

Utifrån förutsättningar
Anne Matslofva Uggla vill också under
stryka att de arbetar mycket tillsammans 
i gruppen utifrån elevens förutsättning. 

– Barnen tycker mycket om att vi gör 
saker tillsammans. Efter samlingen kan
ske några vill stanna kvar vid det gemen
samma bordet och arbeta, medan någon 
vill gå till sin bänk. Om jag märker att en 
elev som arbetar i grupp har svårt med 
koncentrationen hjälper jag honom eller 
henne att hitta tillbaka till uppgiften, till 
exempel genom att sätta sig vid den egna 
bänken, säger hon.  

Simon tittar på köksklockan. Det är 
snart tid att avrunda läxläsningen. Kloc
kan halv åtta är det dags att sätta på sig 
pyjamasen, borsta tänderna och krypa 
till sängs. 

– Det mest fantastiska är att Simon har 
utvecklats både socialt och inom läsäm
nena, säger Anna Löfgren. För ett tag se

dan spelade han fotboll med killar ur an
dra klasser på rasten. Det hade jag inte 
kunnat drömma om för några år sedan.

– Fast jag tycker träkull är roligast, sä
ger Simon övertygande. 

En annan milstolpe var discot för elev
erna i lågstadiet som ordnades för ett par 
år sedan. Helt otippat förkunnade Simon 
en eftermiddag att han skulle gå på dan
sen. Då var det en bragd, idag är det en 
självklarhet. 

– Som förälder blir man så oerhört 
glad när man ser att lusten, viljan och 
modet finns.

Nu är inte klockan snart halv åtta. Den 
är halv åtta och sänggåendet är ett fak
tum. Simon slår igen läxboken. Det var 
spännande att få vara med under inter
vjun och han är mäkta stolt över att vara 
den enda eleven från Sickla Skola som får 
vara med i tidningen. Kan han få egen 
tidning för att läsa om sig själv? Självklart! 
Att få se sina framsteg på pränt, i en riktig 
tidning är stort. För alla, och inte minst 
om man är nio år och har tagit sjumilak
liv i klassrummet och på skolgården. +

skolans personal, 
men kan bygga 
på information 
från andra utanför 
skolan, som BUP 
eller habilitering
en.
n Elever och 
föräldrar som är 
missnöjda med 
vad som står i 
åtgärdsprogram
met kan överkla
ga det. Tidigare 
var det bara 

möjligt att 
överklaga om 
skolan inte tagit 
fram åtgärds
program trots 
begäran om det. 
Men enligt 2011 
års skollag är det 
både möjligt att 
överklaga pro
grammets inne
håll och skolans 
bedömning av 
vilket stöd elev  
en behöver. 

Namn: Simon Löfgren

Ålder: 9 år
Bor: SaltsjöDuvnäs, utanför 
Stockholm
Fritidsintressen: Teater, tennis 
och simning 
Bästa skolämne: Matte
Gillar: Djur och natur

Rätten till stöd

Mer om skolan
Sickla skola i Nacka är en kommunal 
grundskola med klasser från förskola 
till och med årskurs 6. Här finns två 
kommunikationsklasser, en för årskurs 
F1 och en för årskurs 25. Sickla skola 
driver även särskolan Paletten.
Läs mer på www.sickla.nacka.se

Foto: AnnA LöFgren
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nna Tebelius Bodin är 
specialpedagogen som 
själv upplevt läs- och 
skrivsvårigheter, men 
lyckats kompensera dem 
med hårt arbete. Idag ar-

betar hon på en gymnasieskola med höga 
intagningspoäng men också med många 
elever som har dyslexi. 

– Jag har själv alltid gillat skolan, men i 
åttan kom betygen med svart på vitt att 

det inte hade gått så bra. Jag insåg att jag 
måste börja jobba med att få upp läshas-
tighet och skrivande, berättar Anna.

På gymnasiet gick studerandet riktigt 
bra för Anna. Hon kom igång med smar-
ta studietekniker och strategiskt läsande, 
kunskaper som hon byggt vidare på och 
nu sprider till allt fler. 

Hon har bland annat producerat två 
böcker med studieteknik och tips, senast 
”101 tips för framgångsrika studier”.

Käcka uppmaningar om att ”du behö-
ver en studieteknik” är ingen hjälpt av. 
Det kan förvirra lika mycket som förkla-
ra, menar Anna. 

– Vad man egentligen behöver är att 
bli presenterad för en konkret struktur. 
Tankekartor tas ofta fram som en univer-
sallösning, men det kan göra mer ont än 
gott. För många passar inte tankekartor.

Vad ska man då använda?
– Tidsbesparande tekniker. Hur man 

Ta kontroll över tiden och 
utveckla dina främsta talanger! 
Anna Tebelius Bodin är 
specialpedagog med egen 
erfarenhet av läs- och skriv-
svårigheter. Här bjuder hon på 
några av sina bästa studietips 
för gymnasieelever.

Studietips från en expert
                                                       Försök inte bli bra på allt 
utan Fokusera på de områden där du har mer talang, upp-
manar anna tebelius bodin.

A
RappoRt fRån Skolbänken

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 
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får till det på en gång. Att tänka på det 
man gör när man gör det. Tvinga hjär
nan att tänka medan man läser. Om man 
läser utan att tänka på innehållet har man 
inte en chans. 

– Läs ett stycke i taget. Förklara vad 
stycket handlar om, säg det rakt ut för en 
kompis eller för dig själv. Läs ett stycke 
till. När du är klar har du börjat läsa på 
ett medvetet sätt med aktivt reflekteran
de.

Hur skapar man motivation?
– Alla elever väljer ju att använda sin 

tid på ett eller annat sätt. Vad finns det 
motivation att göra? Det finns alltid nå
got, även om det handlar om att spela på 
datorn hela nätterna. 

– Om man hittar intresset så har man 
något att spinna vidare på. Det finns inte 
omotiverade människor. De som strun
tar i mattebetyget, vad får dem att vilja 
spela dator i timmar? Tävlingsmomentet? 
Det sociala umgänget på nätet? Det gäller 
att väcka intresset för matten med hjälp 
av samma motivation, säger Anna.

– För vissa elever är det jättesvårt och 
då måsta man verkligen gräva efter moti
vationen. Men hittills har jag aldrig miss

lyckats med att hitta ett intresse hos en 
elev, säger Anna. 

Om det ändå misslyckas? 
– Erfarenheten av att misslyckas kan 

vara nedbrytande. Jag rekommenderar att 
man fokuserar på vissa områden. Försök 
inte bli bra på allt, utan fokusera på något 
där du har mer talang. I övrigt räcker det 
med att vara ”tillräckligt bra”. Klarar man 
grundnivåerna så är det ofta tillräckligt.

Kräver 90 procent
Ett problem är att gymnasiet kräver 90 
procent godkänt för studentbetyg. Och 
för att ta sig in krävs ofta höga betyg. 

– Vem bryr sig om Ingemar Stenmark 
är duktig på engelska eller om Einstein 
var bra på franska? Framgång i livet byg
ger inte på att du är bra på ”det mesta”, 
utan att du utvecklar din talang och blir 
riktigt bra på just den.

– Tyvärr resonerar man sällan så i sko
lan, där man istället måste jobba med si
na svagheter. Det kan vara förödande, det 
är bättre att lägga tiden på styrkorna!

Betyg har inget större värde utom när 
man ska in på ett gymnasieprogram eller 
högskola. 

– Antagningsreglerna fungerar inte så 
bra, de summerar bara poäng, säger 
Anna. Om man söker studier utomlands 
krävs ofta helt andra saker. Arbetsgivare 
är mer intresserade av att man är fokuse
rad på något. Man är mer intressant om 
man har satsat på sina styrkor. 

– Om man är duktig i engelska, satsa på 
att bli briljant i engelska! Har du fallenhet 
för bild, se då till att utveckla detta så 
mycket som möjligt. Jag har träffat många 
bildelever som är så duktiga att de borde 
sälja sina bilder på nätet, men tyvärr ligger 
det oftast inte i deras tankevärld.

Om tiden och kraften ändå inte 
räcker till för att klara mininivåerna?

– Det är ett problem eftersom man be
höver klara miniminivåerna, säger Anna. 

Risken är stor att detta spär på bilden 
av att man är misslyckad.

Då blir det extra viktigt att underlätta 
med en klok strategi för att få ”rätt tänk”. 
Och det gäller att utnyttja skolans speci
alpedagog och andra resurser, även de 
som finns på internet, till exempel Matte
centrums webbsajt.

Det är viktigt att ”ta kontroll över ti
den”, även om det kan vara lättare sagt än 

Utbildningar som förbereder dig 
för vuxenlivet.

På Häggviks Gymnasium i Sol-
lentuna, vänder vi oss till dig 
som slutat grundsärskolan eller 
träningsskolan. Vi erbjuder na-
tionella, specialutformade och 
individuella utbildningar med 
flera olika inriktningar. Vi erbju-
der en studiemiljö och atmosfär 
som stärker elevens självkänsla. 
Delaktighet i samhället och att 
få ett bra liv efter gymnasiet är 
ett självklart mål. Beställ hem 
skolans broschyr med hjälp av 
kupongen nedan eller gå in på 
www.haggviksgymnasium.se.
Vill du veta mer? 
Ta gärna kontakt med rektor 
Viveka Rosqvist 08-517 07 102 
eller biträdande rektor 
Joakim Gestberg 08-517 07 120

En gymnasiesärskola

2
Beställ skolans broschyr på telefon 08-517 07 100 

eller på www.haggviksgymnasium.se
www.spsm.se  

Funderar du på att söka till

specialskola?
Då är det tid att kontakta våra statliga 
specialskolor med lärmiljöer för elever 
som behöver alternativ.

Ekeskolan är för elever med synnedsättning och ytter-
 ligare funktionsnedsättning. Hällsboskolan är för elever 
med grav språkstörning. Åsbackaskolan är för elever 
med medfödd dövblindhet och med hörselnedsättning 
i kom bination med utvecklingsstörning.

Våra regionala specialskolor finns för elever med
hörselnedsättningar: Manillaskolan i Stockholm, 
Kristinaskolan i Härnösand, Birgittaskolan i Örebro, 
Vänerskolan i Vänersborg och Östervångsskolan i Lund.

Kontakta oss för mer information om val av 
grundskola eller boka tid för besök på telefon 

010-473 50 00 eller via www.spsm.se

Senaste ansökningsdag är 15/1 2011.Senaste ansökningsdag är 16/1 2012.

spsm fk 1106.indd   4 2011-11-15   14.12
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gjort. Anna har ändå ett konkret förslag 
om hur man kan göra:

– Visualisera tiden för dig själv. Rita 
upp den tid du har. Man har kanske två 
timmar eller sex timmar fritid per dag. 
Kanske 30 timmar att disponera per 
vecka. Det är ju ganska mycket tid. Hur 
mycket tid läggs faktiskt på studier? Ofta 
bara 1–2 timmar per dag. Vad gör man 
med de andra timmarna?  

– Bli medveten om tiden, uppmanar 
Anna. Ofta lägger man mer tid på att 
stressa upp sig än på studier. Många kan 
frigöra mycket tid genom att bli mer 
medvetna om hur de använder tiden. 
Man kan bestämma att man ska göra läx-
or mellan 17.30 och 19.00. Då ska man 
inte börja 17.45, utan 17.30. Om man har 
en sådan planering är det mer troligt att 
man får massor gjort.

Praktiska tips
Anna delar med sig av fler praktiska tips, 
som att ladda ned ett program som 
stänger av datorns sociala nätverk, 
”Antisocial”.

– Många känner att ”jag borde göra 
matte nu” men tänker samtidigt att de 
har hela söndagen på sig så de behöver 
inte göra det just nu. Det skapar stress 
och dåligt samvete att inte sätta igång. 
Men det går att slippa dåligt samvete och 

ändå få ledigt. Planera för ledig tid då det 
är helt ok att inte tänka på läxor. 

Men om man vill slippa planera? 
– Många vill verkligen vara spontana, 

men de måste fråga sig: Hur bra fungerar 
det? Ofta mår man mycket bättre av att 
planera läxorna. Samtidigt ska man inte 
driva det för långt, så att planeringen går 
till överdrift.

Vad gör man om man inte kan tänka 
klart på grund av stressen?

– Lista allt som ska göras. Rita upp vad 
som händer de närmaste två veckorna. 
Fördela sedan läxorna på de tider som 
finns kvar. Oftast upptäcker man då att 
det kan fungera. 

Men om man gör en glädjekalkyl? 

– Var benhård och ställ dig själv frå-
gan: Klarar du detta? Gör denna plane-
ring för din egen skull, för att dina stu-
dier ska fungera, inte för att det ska se bra 
ut. Det är en träningssak att få det att 
fungera. Jag har ännu inte hittat en stres-
sad elev som inte kan vara hjälpt av detta.

– Om situationen är ohållbar – prata 
med rektor eller specialpedagog, kurator, 
skolsköterska, se till att få ett möte för att 
diskutera vad vi gemensamt kan göra för 
att rädda situationen. Kanske behövs ett 
åtgärdsprogram, säger Anna.

Hur kan man reda ut problemen om 
samarbetet mellan föräldrar och sko-
lan kärvar?

– Försök att förstå vilken den minsta 
gemensamma nämnaren är. Alla vill att 
eleven i alla fall ska uppnå godkänt betyg. 
Vad blir eleven mest hjälpt av? 

– Slå bort prestigen, lyssna på de an-
dra. Samtidigt kan det vara svårt att und-
vika en prestigekamp, till exempel för en 
lärare som ser en elev som ”inte vill” göra 
sitt bästa, medan föräldrarna menar att 
”om bara eleven blivit sedd...”. Det är 
känsligt läge, som möjligen kan klaras ut 
genom att förslå nya lösningar, och inte 
bara ställa krav på läraren. Men det finns 
ingen universallösning, säger Anna Tebe-
lius Bodin.

 Valter Bengtsson

Skapa struktur.

1 Ta kontroll över tiden. ”Bli 
medveten om tiden. Ofta 

lägger man mer tid på att stressa 
upp sig än på själva studierna.”

2 Tidsbesparande teknik, tvinga 
hjärnan att tänka på det du 

läser.

3 Fokusera på styrkorna! 
Utveckla styrkorna så mycket 

som möjligt.

För mer information besök vår hemsida www.agrenska.se

Familjekompetens på Ågrenska
Ågrenska erbjuder familjevistelser för familjer som har barn   
med sällsynta diagnoser och utbildningsdagar för personal 

v.2 Fragile X-syndromet
v.4 Angelmans syndrom
v.5 Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination, 
       barn i ålder 12-15 år

v.6 Turners syndrom
v.8 Sallas sjukdom
v.9 Klinefelters syndrom
v.10 Förvärvad hjärnskada efter stroke
v.11 Hjärntumör, barn i grundskolan, Barncancerfonden

v.12 Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination,  
        barn i ålder 10-12 år

v.13 Neurofibromatos typ 1
v.17 Jouberts syndrom
v.21 Smith-Magenis syndrom
v.22 Akondroplasi
v.23 Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination,  
         barn i förskoleålder och upp till 10 år

Planerade vistelser våren 2012

 www.agrenska.se 
Nationellt kompetenscentrum

 031-750 91 00
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Nyheter

På våra skolor erbjuder vi en helhetslösning 
för elever med diagnos inom autismspektrat 
från förskola till gymnasiesärskola i nya frä-
scha och specialanpassade lokaler.
   Alla våra medarbetare har bred kompetens 
och erfarenhet. I små individanpassade klas-
ser med hög personaltäthet möter vi eleverna 
efter deras behov genom hela den lärande 

processen. För oss är elevens förmåga till själv-
ständighet och kommunikation alltid  i fokus. 
Tillsammans ser vi möjligheter och guidar 
eleven till ett meningsfullt vuxenliv.
   Vi fokuserar på styrkor, förmågor och indi-
viduell talang. Ingen kan allt men alla kan nå-
got. Vi tar gärna emot både studiebesök och 
praktikanter!

Helhetslösning för 
personer med autism

www.caremacare.se

Varmt välkommen att kontakta oss

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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När allt
hänger
sammaN

Julia är gärna med på 
sångstunden på Tittut 

tillsammans med pappa 
Jonas.

/sidan 46
Gabriel och mamma 
nica känner sig som 

hemma på Tittut.
/sidan 46

”På Tittut får man vara 
normal” säger Morris 

föräldrar.
/sidan 46

”andra föräldrar kan 
visa hur det faktiskt 
fungerar i praktiken”  

säger Felicias mamma 
Maggan.

/sidan 46
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Nyheter

Gemensamt för barn och ungdomar med 
flerfunktionshinder är att de har många medicinska 

problem som hänger ihop. Dessutom är lung- och 
andningsproblem vanliga, vilket kan leda till att en enkel 

förkylning blir livshotande. Dessa familjers liv präglas ofta av 
samordning, men det finns eldsjälar som gör lite extra för att 
underlätta deras vardag. Välkommen att träffa barn, föräldrar 

och proffs med erfarenhet av flerfunktionshinder.

Michaela och Susanne 
Blom har fått hjälp med 
den medicinska sam-

ordningen.
/Sidan 44

Jeanette Spångberg 
och Gisela alftrén på 

Bräcke diakoni startar 
nu ett pilotprojekt  
med personliga  
koordinatorer. 

/Sidan 54

Barnneurolog ann-
Kristin Ölund berättar 

om hur allt hänger 
samman. 
/Sidan 50
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Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se
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en 18 november 1991 
kom Michaela Blom till 
världen. Först kom tvil-
lingsyster Emelie, och då 
åkte Michaela tillbaka 
upp i magen, och läkar-

na och barnmorskan fick kämpa för att få 
ut henne. Hon fick en omfattande syre-
brist och när hon väl kom ut var hon mer 
eller mindre livlös. En röntgen konstate-
rade att det centrala nervsystemet var 
skadat. Läkarna gav olika besked om hur 
svåra funktionsnedsättningar Michaela 
kunde tänkas få. 

– Jag minns att jag hade tusen frågor 
om hur Michaela skulle vara när hon var 
ett år, två år, och så vidare. Vi letade in-
formation och försökte ta reda på vad 
det fanns för möjligheter och vad som 
passade just Michaela, säger mamma 
Susanne.

De fick träffa en kurator på sjukhuset 
men det blev mest fokus på att anmäla 
händelsen och då backade kuratorn ef-
tersom det handlade om hennes arbets-
kamrater. Det blev en omtumlande tid 
och familjen åkte in och ut på sjukhus i 
nio månader, eftersom Michaela kräktes 
hela tiden. 

– Vi kämpade med att få i Michaela 
mat och fick snart lära oss att sätta sond-
slangen i näsan själva, så att hon kunde få 
mat genom den.

Korttids och knapp
Familjen var snart helt slutkörd och 
Michaela började på korttids när hon var 
nio månader gammal.  

Med hjälp av habiliteringen i Uppsala 
fick de hjälp med ät- och näringsproble-
men av barnneurolog, sjuksköterska, die-
tist och logoped, och Michaela blev ett av 

de första barnen i Uppsala som fick en så 
kallad knapp på magen, en genväg till 
magsäcken via ett hål i bukväggen. 

De första åren var Michaela på kort-
tids en vecka i månaden, men hon blev 
ofta sjuk och kunde då inte åka dit när 
det var hennes vecka, så familjen bad 
om att få öka vistelsen till två veckor och 
det fungerar bra än idag. Korttids per-
sonalen känner Michaela väl, vilket är 
en förutsättning för att hon ska kunna 
må bra. 

– Om jag träffar en ny skolskjutschauf-
för, eller personal på skolan eller korttids 
så blir jag fundersam, och undrar om 
hon eller han verkligen har koll, säger 
mamma Susanne.

Hjälp att koordinera
På habiliteringen finns barnneurolog och 
sjuksköterska på heltid. Där har familjen 
fått hjälp med att koordinera olika medi-
cinska frågor genom en så kallad samlad 
mottagning, när alla habiliteringens 
kompetenser deltar vid ett och samma 
tillfälle. Sjuksköterskan har däremellan 
kanaliserat och koordinerat familjens 
önskemål, så att de inte har behövt jaga 
varje person. 

När de behövt uppsöka akut vård på 
barnsjukhuset har familjen känt sig trygg 
med att läkarna känner Michaela och att 
de alltid får ett rum direkt när de kom-

Medicinsk samordning     
   får Michaela  
                     att må bra
Michaela Blom, 20, har tack vare habiliteringen i Uppsala 
fått mycket hjälp med den medicinska samordningen kring 
sitt flerfunktionshinder ända sen hon föddes.

D

Trots att Michaela Blom får hjälp med den medicinska samordningen av habiliteringen, lägger mamma Susanne ändå 
en timme om dagen, för att koordinera de drygt 20 kontakterna hos kommun, försäkringskassa och landsting.

FK_1106_s42-53_flerfunktionshinder_v06.indd   44 2011-11-24   14.44



# 6, 2011 FÖRÄLDRAKRAFT 45     

mer in. Däremot har de undvikit vård-
centralen helt genom åren, eftersom de 
känt att de ”fått ställa en egen diagnos” 
när de har kommit dit.

Innan den samlade mottagningen 
fanns hände det ofta att de blev kallade 
till två olika habiliteringsbesök samtidigt 
eller två dagar efter varandra, men även 
om de bor centralt i Uppsala så tröttnade 
de snabbt på att åka fram och tillbaka. 

Ju äldre Michaela har blivit har hon 
fått en del höftproblem samt skolios som 
opererats för ett år sedan. 

– Före skoliosoperationen hölls en 
rond på habiliteringscentret, där kirur-
gen som opererat höften träffade den ki-
rurg som skulle operera ryggen, tillsam-
mans med sjukgymnast och ortoped-
ingenjör. Detta gjorde att vi kände oss 
mycket tryggare inför operationen, sä-
ger Susanne.

Det medicinska
Michaelas flerfunktionshinder innebär i 
stora drag att hon har en cp-skada, ut-
vecklingsstörning, epilepsi, sömnsvårig-
heter, samt att hon är ljus- och ljudkäns-
lig. Hon har också svårt att äta och svälja, 
är infektionskänslig, har trög mage, har 
lätt att kräkas samt problem med skolios 
och höfter. 

Infektionskänsligheten innebär att en 
vanlig förkylning lätt kan övergå i lung-
inflammation om Michaela inte får 
hjälp att få upp slemmet ur lungorna. 
Michaela inhalerar därför kortison och 
luftrörsvidgande mediciner varje dag, 
samt använder en så kallad ”pepmask”, 
ett litet munstycke med motstånd vid 
utandning, för att träna upp andnings-
kapaciteten, så att hon kan hosta bättre 
och andas ut koldioxiden som bildas i 
lungorna. 

Trots detta får hon med jämna mel-
lanrum luftrörsinfektioner som utveck-
las till allvarliga lunginflammationer. 

– Om man räknar in operationerna så 
har vi legat inne på sjukhus en till två 
gånger per år, ibland mer. 

På sjukhuset 
Mamma Susanne tycker att det är 
märkligt att sjukhusen ofta inte är an-
passade för Michaela. Det finns sällan 
hjälpmedel till hands, som Michaela 
kan använda.

– ”Oj då, kan hon inte sitta”, har vi fått 
höra vid olika röntgenundersökningar, 
Michaela har ju röntgats väldigt många 
gånger under åren och då tycker man att 
det borde framgå i hennes journal, så att 
personalen är förberedda när man kom-
mer. Senast då vi låg inne fanns ingen 
duschbrits så efter två veckor fick vi nog 
och skrev ut oss själva, då sa jag till 
Michaela ”Nej, nu åker vi hem och du-
schar!”, skrattar Susanne.

Familjen har också alltid en hel resväs-
ka med saker med sig till sjukhuset, så att 
de inte ska behöva be om något. I väskan 
finns bland annat sprutor och slangar, 
mat, mediciner, kompresser, salvor och 
till och med tops och underlägg.

– Det finns ofta inte just rätt mat eller 
blöjor, och när man ber om tops så får 
man bara en! Då slipper vi fråga, ”Har ni 
det?”, ”Har ni det?”. 

Hämtade själv
Till barnsjukhuset behövde de inte ta 
med lika många saker, där hittade mam-
ma Susanne så bra så hon gick till förrå-
den och hämtade själv, men sedan ett år 
tillbaka tillhör Michaela vuxenvården, så 
nu hittar hon inte längre, och därför 
packar de ned precis allt.

Nyligen gick en av anpassningarna i 
bilen sönder och mamma Susanne fnis-
sar lite när hon berättar att Försäkrings-
kassan ska göra en utredning innan de 
kan ta ställning till reparation. 

– De vill ha nya läkarintyg, trots att ing-
et är förändrat. Ibland kan man tro att 
Michaela är först i världen med de pro-
blem hon har, med tanke på hur vi blir be-
mötta. Det känns som att man är ny varje 
gång man ringer, trots att det har gått 20 år.

Familjen bjöd därför hem handlägga-
ren på försäkringskassan nyligen. 

– ”Kom gärna och bo här hos oss en 
vecka”, sa jag. Det måste vara omöjligt att 
bilda sig en uppfattning om Michaelas 
behov utan att träffa henne på riktigt.

Familjen har också fått hitta på en hel 
del egna lösningar, till exempel när nå-
gon av alla Michaelas förbrukningsartik-
lar tagit slut. När de inte hade några mat-
slangar hemma en gång åkte de och köp-
te vanliga slangar på en affär och tillver-
kade egna kopplingar.

– Allt finns inte heller, man får konstru-
era saker och hitta på egna lösningar. Det 
är genom att se hur andra har gjort som 
man får tips på hur ens vardag kan funge-
ra, ”Jaså, har ni gjort så, det var ju smart”.

En timme om dagen
Idag har familjen drygt 20 kontakter hos 
kommun, försäkringskassa och landsting 
för att livet ska rulla på, och Michaelas 
föräldrar lägger ned cirka en timme om 
dagen på fix och trix, det kan vara bestäl-
la och hämta mediciner, fylla i blanketter, 
boka möten och mycket, mycket mer. Att 
få en personlig koordinator som skulle 
kunna hålla i samordningen mellan alla 
olika instanser vore en dröm. 

– Men det måste vara någon som kän-
ner oss väl, som informerar om våra rät-
tigheter och skyldigheter och tar hand 
om det administrativa. Det är också vik-
tigt att personen alltid står på vår sida, ef-
tersom man ofta känner sig ensam mot 
myndigheterna. De föräldrar som dess-
utom inte är vana vid att ringa och skriva 
och driva på behöver fångas upp och få 
extra hjälp, tror Susanne.

Om familjen Blom fick hjälp med 
samordning så att de kunde göra något 
annat den där timmen de lägger ned var-
je dag, tror Susanne att hon skulle använ-
da tiden till att vara med mer på sina an-
dra barns aktiviteter, gå på gym eller bara 
gå ut och gå. 

– Det är tur att man har en inre kraft 
som driver en vidare hela tiden. Det är 
bara att göra det bästa av situationen. 
Livet är för kort för att grotta ner sig, jag 
vill må bra, man vet ju inte vad som vän-
tar runt hörnet. +

När allt
hänger
sammaN

– Du älskar när man gör så här, eller 
hur? säger mamma Susanne, och 
tar Michaelas händer och skakar 
dem lätt, varpå Michaela skiner upp 
i ett stort leende.
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Vid Odenplan i Stockholm 
ligger Tittut, en mötesplats 
för familjer med barn som 
har särskilda behov. Idag 
träffas gruppen för sköra 
barn, där de flesta har fler-
funktionshinder och stora 
medicinska problem.

et är alldeles stilla på in
nergården vid Norrtulls 
sjukhus den här dagen i 
slutet av september. Lö
ven prasslar försynt i 
trädkronorna och här 

och där tränger solstrimmor igenom ner 
och värmer marken. 

Tittut flyttade hit för fyra år sedan, efter 

att ha funnits på flera olika adresser sedan 
starten 1995. Det var den dåvarande che
fen för kris och samtalsmottagningen 
som såg ett behov hos vissa familjer att 
kunna komma tillsammans med sitt lilla 
barn, och få stöd av både psykolog och 
specialpedagog tillsammans. Det började 
med enskilda besök, men efter hand star
tades olika gruppverksamheter eftersom 
föräldrar uttryckte önskemål om att få 
träffa andra i liknande situation. Nu träf
fas familjer här i olika grupper en för eller 
eftermiddag varannan vecka. För att kom
ma hit behövs ingen remiss och det är inte 
heller någon väntetid.

Vid det första besöket träffar man psy
kolog och specialpedagog, och får berätta 
sin historia och bekanta sig med miljön. 
Om man sen vill, får man möjlighet att 
genast komma med i en grupp, där verk
samheten till formen liknar en öppen 

förskola med möjlighet till sångstund, lek 
och samtal mellan föräldrar. 

Inte träffa andra
I det stora salsliknande rummet är det 
många meter till taket. Varma färger och 
stora fönster sprider dagsljuset ända in 
till hörnet, där kuddar i mängder är upp
radade runt en stor madrass. Hyllorna 
längs väggarna och delar av golvet pryds 
av leksaker som hörs, syns och känns. 
Intill soffgruppen under fönstret finns en 
lite mindre madrass och ovanför vajar 
flera leksaksmobiler från taket.

Ylva Hermansson, psykolog, och Nina 
Dahlbeck, specialpedagog, har båda ar
betat här i ungefär tio år, och över 30 år 
inom habiliteringen.

– På åttiotalet började de yrkesverk
samma inom habiliteringen alltmer förstå 
hur viktigt det är  för föräldrar att få träffa 

Föräldrakraft tittar in på Tittut
Idag träffas gruppen för sköra barn

Julia

Julia Ejremyr, snart 3, kommer idag 
med pappa Jonas, lillebror och 
personlig assistent. Julia har varit här 
med sin mamma Michaela ända sen 
hon var nio månader. Julia föddes 
med VACTERLs association, en 
ovanlig kombination av missbildning-
ar. I samband med en tidig hjärtope-
ration fick hon syrebrist som ledde till 
en svår hjärnskada. Familjen vista-
des länge på sjukhus och kom till 
Tittut direkt efter att de kommit hem. 

– Det är svårt att hitta andra i 
samma situation och jag vet att 
Julias mamma tyckte att det var 
jätteskönt att komma hit och träffa 
likasinnade i början, säger Jonas.

Gabriel

Gabriel Ziesemer, 3,5, har Downs 
syndrom, cp-skada med epilepsi 
samt en rad komplikationer. Nica och 
Gabriel började i gruppen för barn 
med Downs syndrom, men kände att 
de inte passade in, eftersom Gabriel 
hade så mycket mer. När Gabriel var 
ett år bytte de till den sköra gruppen.

– När vi började här var det som att 
komma hem. Här är det enda stället 
där man vågar prata om allt. Det är 
helt naturligt att fråga sånt som ingen 
annan vågar, och vad man än säger är 
det okej. Det är så skönt att få dela 
rädsla, glädje, sorg, att slippa beskri-
va hur det är, att känna sig förstådd. 
Och så får man alltid hembakat!

Felicia

Maggan Warnas och Felicia, 4,5, 
kommer tillsammans med lillbror 
och assistent idag. Felicia föddes 
med Wolf-Hirschorns syndrom, som 
bland annat medfört hjärtfel, 
gomspalt och en rad funktions-
nedsättningar. 

– Alla barnen i den här gruppen 
har liknande svårigheter och det 
finns ingen samlad kunskap hos 
läkare som det finns här. Här får man 
praktiska tips och råd men framför 
allt känslomässigt stöd. Proffsen 
kan ge fakta men andra föräldrar 
kan visa hur det faktiskt fungerar i 
praktiken, att leva med, säger 
mamma Maggan.

D
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andra familjer i liknande situation. Men 
att föra ihop familjer med en extremt svår 
situation fanns ändå tveksamheter till, 
”De har nog med sitt”, tänkte man. Men 
det vi ser här är en glädje över att få träffa 
någon annan i liknande situation, att inte 
känna sig ensam, säger Ylva, men poängte-
rar att det så klart inte passar alla.

Både Ylva och Nina har bland annat 
jobbat med barn- och föräldragrupper in-
om habiliteringen, innan de kom till Tittut.

– På barn- och föräldragrupperna på 
habiliteringscentret blandades barn med 
olika funktionsnedsättningar, eftersom 
det inte fanns tillräckligt många med sam-
ma behov. Det fanns heller inte lika myck-
et tid, säger Ylva, och Nina fortsätter:

– Det fanns inte samma utrymme för 
samtal. Här hos oss är det en lugn och 
trygg miljö, man får vara här länge, och 
vi har inget förutbestämt eller planerat.

Det bildades efter hand grupper för 
familjer som fått barn med Downs syn-
drom och en grupp för barn med övriga 
diagnoser. Ganska snart upptäcktes att 
det fanns familjer i grupperna som levde 
under extraordinära förhållanden, där 
barnen hade en mycket osäker prognos, 
stora medicinska omvårdnadsbehov och 
personliga assistenter från tidig ålder. 

– Dessa familjer hade helt andra be-
hov, och därför skapade vi den ”sköra 
gruppen”, där dessa familjer fick vara för 
sig själva, berättar Ylva.

Sköra gruppen
Den ursprungliga tanken är att man kan 
vara på Tittut fram till dess att barnet 
fyllt två år eller börjat på förskola. Men 
familjerna i den sköra gruppen stannar 
längre. Dessa barn kan ha haft en lång 
sjukhusvistelse i början av sitt liv, och 

därför dröjer det ibland innan familjerna 
hittar hit. 

– De nya familjerna som kommer har så 
många frågor eftersom behoven hos bar-
nen är så komplexa, de känner att deras 
barn inte passar in någonstans. De med 
äldre barn blir en tillgång för de nya och 
kan ge en bild av framtiden, säger Nina.

Närmare trettio barn har hittills kom-
mit och gått. Några har utvecklats och 
överraskat mer än vad någon kunnat tro, 
och slutat i gruppen av det skälet, och 
några barn har avlidit.

– Det som skiljer den här gruppen mot 
de andra är att ämnena pendlar från dju-
paste sorg till vilka vardagsbekymmer som 
helst. Det är väldigt ”naket”, och mitt i allt-
ihop finns också frihet att stoja och skratta. 
Vi försöker vara en plats där man kan mö-
ta andra som vet vad det handlar om, säger 
Ylva Hermansson, och går iväg för att sätta 
på kaffe och tina bullar. Klockan är strax 
ett och dörrklockan varskor om att den 
första familjen har kommit.

Stannar kvar
Äldsta barnet i gruppen är en flicka på 
snart 6 år, som inte själv är med idag. 
Hennes mamma, som vill skydda familjen 
och därför inte vill att Föräldrakraft upp-
ger deras namn, kommer direkt från job-
bet. Flickan har en mitokondriell sjukdom 
med flerfunktionshinder och svårbehand-
lad epilepsi med livshotande anfall. Mam-
man minns när de kom hit första gången, 
då deras dotter bara var sex månader, att 
det var så skönt att få sitta i soffan med an-
dra i samma situation, och se att de kunde 
skratta, att livet gick vidare och livsglädjen 
kunde komma tillbaka. 

– Jag minns också att någon såg och 
berömde min dotters fina tröja, de såg 
inte bara hennes sjukdom. De andra för-
äldrarna gav oss konkreta råd, som att 
söka om personlig assistans för att orka 
med vardagen i längden, säger hon och 
fortsätter

– Här på Tittut kan man känna igen 
sig i andras berättelser. Genom att dela 
erfarenheter med andra började jag lära 
mig att närma mig och acceptera min 
egen verklighet och sätta den i perspektiv, 
den blev lättare att hantera och gruppen 
är för mig en löpande bearbetning av vår 
vardag. Det är inspirerande att höra hur 
andra klarar sig igenom liknande situa-

När allt
hänger
SammaN

Morris

Johan och Helen Rönnholm är 
föräldrar till gruppens yngste 
medlem, Morris, som i dagarna har 
fyllt ett år. Morris fick en hjärnblöd-
ning när han låg i mammas mage, 
vilket resulterade i en svår hjärn-
skada med bland annat and-
ningspåverkan. Första gången de 
kom hit var Morris bara fem veckor 
gammal. 

– Tittut har hjälp oss att förstå vår 
egen situation. Vi har fått informa-
tion här som är svår att få tag på hos 
kuratorerna. Det här är också det 
enda stället där man är normal, och 
det är väldigt avslappnande, säger 
pappa Johan.

”Det som skiljer den 
här gruppen mot de 
andra är att ämnena 

pendlar från dju-
paste sorg till vilka 
vardagsbekymmer 

som helst. Det är väl-
digt ’naket’, och mitt 
i alltihop finns också 

frihet att stoja och 
skratta. ”
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tioner, att lära av dem för att sedan hitta 
sin egen väg. 

Flickans mamma säger också att det är 
ett öppet klimat i gruppen.

– Ingen reducerar eller värderar vår si-
tuation här, alla här vet hur det är. Det är 
också ett skönt sätt att umgås, utan några 
förväntningar. Ingen tycker heller synd 
om någon annan, man delar istället en 
genuin medkänsla och en enorm kärlek 
till sina barn. 

Sångstund
Efter en stunds fika och mellanmål är det 
dags för en liten sångstund. Nina skickar 
först runt tamburinen så att alla får visa 
att de är här. Sen kommer en tygsäck med 
leksaker fram, och i tur och ordning får 
barnen hjälp att välja en sak som är för-
knippad med en sång. Felicia väljer solen, 
och alla stämmer in:

Solen, solen är gul, den är rund som ett 
hjul

Solen, solen är gul, den är rund som ett 
hjul

På morgonen stiger solen upp, och på 
kvällen sjunker den ned

På morgonen stiger solen upp, och på 
kvällen sjunker den ned

När alla har fått välja sång två gånger 

tar Nina fram den blåa skira sjalen. Alla 
barn får lägga sig på rygg på madrassen 
och sjalen breds ut över dem.

Vi sitter här och ror, i vår lilla båt
Sjön är stor, jättestor, och det kommer 

vågor
Stor våg - liten våg
Stor våg - liten våg
Stor våg - liten våg
Vattnet går i vågor
Under sången vajar sjalen upp och 

ned i vågrörelser över barnen, och leen-
den sprids hos barnen och smittar av sig 
till de vuxna. Leken med sjalen fortsätter 
långt efter att sången sjungits klart.

Tre timmar har gått och familjerna 
försvinner en efter en på samma sätt som 
när de kom, ut i en av brittsommarens 
allra sista dagar. +

Mer oM TiTTuT
Spädbarnsverksamheten Tittut
Habilitering & Hälsa i Stockholms 
Län, Norrtullsgatan 14
tittut@sll.se
08-123 350 75
www.habilitering.nu/tittut

Ylva Hermansson, psykolog, och Nina 
Dahlbeck, specialpedagog, har båda 
ar betat på Tittut i ungefär tio år, och 
över 30 år inom habiliteringen. 

”Ingen reducerar 
eller värderar vår 

situation här, alla här 
vet hur det är. Det är 
också ett skönt sätt 

att umgås, utan några 
förväntningar.”

– Proffsen kan ge fakta men andra föräldrar kan visa hur det faktiskt fungerar i praktiken, att leva med,  
säger Felicias mamma Maggan.
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Nationellt kompetenscentrum Anhöriga söker  
medarbetare till verksamheten inom:

Stöd för anhöriga till personer  
med omfattande  

funktionsnedsättningar
NkA har beviljats medel för att bygga upp ett 
nationellt kunskapsstöd för anhöriga till personer 
med omfattande funktionsnedsättningar och söker 
följande medarbetare:

  • en forskarutbildad person
  • en person som arbetar inom området
  • en anhörig eller person från en ideell
    organisation inom området
  • en informatör/webbredaktör
  • en administratör

www.anhoriga.se

Projektanställningarna, som är halvtidsanställningar, 
beräknas pågå t o m 2014-12-31. Anställningarna som 
informatör/webbredaktör samt administratör kan kombi-
neras med annat arbete vid NkA.

Välkommen med ansökan senast den 15 januari 2012. 
Mer information om anställningarna och ansökan finns  
på vår hemsida.

När allt
hänger
sammaN

Sångstunden skapar många leenden.

Fikastund.

Gabriel (till vänster)  
och Felicia är några av 
deltagarna i den sköra 
gruppen.
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På Habiliteringen för barn och 
vuxna i Uppsala län brinner 
man lite extra för barn och 
ungdomar med flerfunktions-
hinder. Ann-Kristin Ölund, 
överläkare, är en av eldsjälar-
na som ser till att dessa barn 
får multiprofessionella medi-
cinska bedömningar. 
 

om barnneurolog har 
Ann-Kristin Ölund märkt 
att flerfunktionshin der 
ofta blandas ihop med att 
ha flera funktionsnedsätt-
ningar. 

– Om man har lite svårt att gå och lite 
svårt att se, och dessutom epilepsi, så har 
man ju flera funktionsnedsättningar. Barn 
och ungdomar med flerfunktionshinder 
har ingen eller liten viljestyrd motorik, 
grav utvecklingsstörning och svårt att 
kommunicera. Många har dessutom syn-
problem, epilepsi, ätsvårigheter, reflux och 
problem med tarm- och blåsfunktion. 
Dessutom är lung- och andningsproblem 
vanliga, och en enkel förkylning kan bli 
livshotande, säger Ann-Kristin.

Hon menar att barn och ungdomar 
med flerfunktionshinder behöver en 
multiprofessionell bedömning, där alla 
inblandade professioner har respekt för 
varandra och kan samverka och titta med 
väldigt många ögon.

– Allt ”multipliceras” när man har fler-
funktionshinder. 1+1+1+1 är inte fyra, 
snarare 14 eller till och med 40. Det är 
som en trasselsudd, när man nystar i en 
tråd åker något annat med, allt hänger 
ihop. Det finns ofta många orsaker till ett 
problem, säger Ann-Kristin. 

 
Ville bli läkare
Ann-Kristin ville bli läkare redan som li-
ten. Hennes dockor var alltid sjuka och 
omplåstrade. Under läkarutbildningen 
jobbade hon extra som sjukvårdsbiträde 
och undersköterska. Första läkarjobbet 
blev på en intensivvårdsavdelning och ef-
ter AT-tjänstgöring och arbete på ögon- 
och barnklinik jobbade hon i Etiopien. 
Efter hemkomsten flyttade hon till 
Uppsala och fick tjänsten som barnneu-
rolog på Barn- och ungdomshabilite-
ringen i Uppsala.

På habiliteringen i Uppsala finns läka-
re och sjuksköterskor och många andra 

yrkeskategorier, och de medicinska be-
dömningarna görs både här och på sjuk-
huset.

– Habiliteringsteamet är tvärprofes-
sionellt och vi har även en programgrupp 
som inriktat sig speciellt mot flerfunk-
tionshinder, säger Ann-Kristin.

 
Ät- och näringsproblem
När Ann-Kristin började här 1989 var ett 
av de första problemen hon ställdes inför 
att många av barnen hade svårt att få i sig 
näring. Nyss hemkommen från Etiopien 
blev hon varse om att det fanns barn som 
svalt även i Sverige. 

– Det var, och är fortfarande, vanligt 
att barn med flerfunktionshinder sväljer 
fel, kräks mycket och tvångsmatas för att 
de ska få i sig tillräckligt. På den tiden fick 
många leva med en sond genom näsan 
till magsäcken, men slangen åkte ur och 
fick sättas om gång på gång, och matsitu-
ationen blev för många en obehaglig 
upplevelse, säger Ann-Kristin. 

Därför startade hon, en logoped, och 
senare även sjukgymnast, dietist, sjuk-
sköterska och psykolog, en ät- och nä-
ringsmottagning 1990, för att se vad som 
kunde förbättras. Inte långt därefter gjor-
des de första gastrostomioperationerna i 
Uppsala, där man gör en genväg till mag-
säcken via bukväggen, och därmed enk-
lare kan få näring via slang och spruta.

Samarbetet runt barnen med fler-
funktionshinder har utvecklats till en så 
kallad samlad mottagning, där barn och 
föräldrar regelbundet får träffa läkare, 
sjuksköterska, dietist, kurator, arbetstera-
peut, sjukgymnast och logoped under en 
och samma förmiddag. 

– Detta koncept har varit framgångs-
rikt och utgör stommen för dessa barns 
medicinska bedömningar på habilite-
ringen. En del bedömningar görs förstås 
även både av enskilda terapeuter och på 
sjukhuset fortfarande, säger Ann-Kristin, 
och fortsätter:

– De samlade mottagningarna sker ef-
ter ett mycket strukturerat schema, alla 
vet i god tid, och föräldrarna behöver ba-
ra ta ledigt en halv dag istället för vid 
många olika tillfällen. Föräldrarna till 
dessa barn är faktiskt vår mest nöjda för-
äldragrupp på habiliteringen, enligt vår 
interna undersökning, säger Ann-Kristin.

 
Samlad kompetens
Med jämna mellanrum har man till exem-
pel ortopedronder på habiliteringen, där 
ortoped, sjukgymnast och ortopedingen-
jör deltar, eller andra typer av konstellatio-
ner med olika specialistläkare, utifrån bar-
nets behov. Många problem klarar dock 
teamet på habiliteringen av själva.

– De vanligaste lösningarna på problem  
med förstoppning, reflux, nutrition och 
slem fixar vi själva här, på så sätt slipper vi 
skicka barnet hit och dit. Vi har också sat-
sat extra mycket på föräldrautbildning 
som en verksamhetsform och varannan 
fredag träffas de allra yngsta barnen med 
föräldrar. När familjerna träffas lär de 
mycket av varandra och vi lär oss av dem. 

För snart tio år sedan bildades ett nät-
verk av medicinsk kompetens mellan fle-
ra landsting. Nätverket gjorde tillsam-
mans boken ”Det är NU som räknas” 
som samlade de vanligaste omvårdnads-
problemen vid flerfunktionshinder hos 
barn och ungdomar. Nyligen blev Ann-
Kristin ombedd att ta fram en ny version, 
och i november kom därför ”Medicinsk 
omvårdnad vid svåra flerfunktionshin-
der” som ges ut av Gothia förlag och rik-
tar sig till föräldrar och assistenter. Ett 
helt nytt kapitel i boken handlar om att 
bli vuxen, något som har blivit vanligare 
ju mer förebyggande och omvårdande 
den medicinska vården har blivit. 

– Det är de förebyggande insatserna 
som kostar minst för samhället och ger 
bäst effekt för individen och familjen.

Ann-Kristin tror också att många som 
jobbar inom vården har en skev bild av 
barnens liv, och att frågan om vad ett vär-
digt liv är, kommer upp med jämna mel-
lanrum.

– På akuten tror de att de här barnen 
alltid är så sjuka som när de kommer in, 
de vet inte att de ofta har ett rikt och ak-
tivt liv. En mamma tog en gång med ett 

Multiprofessionell kompetens
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Medicinsk omvårdnad vid 
svåra flerfunktionshinder 

Ann-Kristin Ölund
Gothia förlag, 2011
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fotoalbum så att personalen kunde se vad 
hennes barn gjorde när det var friskt. Alla 
i personalen stod och bläddrade förvå-
nat, minns Ann-Kristin.

När barnet får en infektion kan man 
också ringa till habiliteringen och rådgö-
ra med sjuksköterskan och eventuellt lä-
karen som känner barnet, om huruvida 
det är läge att åka in, vilket Ann-Kristin 
tror är en trygghet för många föräldrar. 

– Sjuksköterskorna finns även som re-
surs för korttidsboenden och habilite-
ringssjuksköterskorna betyder mycket 
för kontinuiteten för dessa barn.

Från början till slut
Teamet på habiliteringen har också med-
verkat i att bättre förbereda hemgången 
för barn med flerfunktionshinder och 
deras föräldrar redan på sjukhusets ny-
föddhetsavdelning, där många vistas inn-
an de får åka hem. 

– Vi vill undvika att familjer kommer 
hem utan information eller hjälp. Vi vill 
att de åtminstone ska få träffa kurator från 
habiliteringen innan de åker hem. Det har 
också hänt att vi gjort hembesök i början.

Ann-Kristin är ibland också med vid 
svåra samtal på sjukhuset, när familjer le-
ver i gränslandet och inte vet hur länge de 
får ha kvar sitt barn. 

– Det är det speciella för de här bar-
nen. En vanlig förkylning kan bli livsho-
tande. När den sköra ”silkestråden” av liv 
håller på att gå av, måste man som profes-
sionell sätta sig ned med familjen och 
samtala om det. Men det är svårt, för vi 
vet ju aldrig hur lång den där silkestråden 
är, några dagar senare kan barnet vara 
hur pigg som helst igen.

Hon säger att hon aldrig uttalar sig om 
barnens troliga livslängd, även om hon 
vet att den är förkortad jämfört med om 
man är frisk. 

– Många lever upp i vuxen ålder, men 
mycket kan hända på vägen och de flesta 
med flerfunktionshinder har en kortare 
förväntad livslängd. Lunginflammation 

är en vanlig dödsorsak. Att hålla lungor-
na rena är a och o. Om man inhalerar re-
gelbundet, gör andningsgymnastik och 
får upp slemmet så fastnar inte bakterier-
na lika lätt.

Ann-Kristin menar att när kunskapen 
ökar om de vanligaste åtgärderna så lever 
barnen längre. 

– Vi ser till att de får hjälp att andas 
bättre, äta, sköta magen och sova, till sy-
nes enkla saker, men grundläggande 
mänskliga behov som inte får tas för givet 
hos de här barnen. När andning och nu-
trition fungerar så får de ett bättre infek-
tionsskydd och orkar mer, så att de kan 
vara ute och få snö i ansiktet och sol på 
skinnet. +

NÄR ALLT
HÄNGER
SAMMAN

– När andning och nu trition fungerar så 
får barnen ett bättre infek tionsskydd 
och orkar mer, så att de kan vara ute 
och få snö i ansiktet och sol på skinnet, 
säger Ann-Kristin Ölund.

Solhagagruppen erbjuder:
Grundsärskola, Gymnasiesärskola & Fritidshem.

Vill du veta mer  -  kontakta: Skolchef Oscar Rinaldo
E-post: oscar.rinaldo@solhagagruppen.se

Ett gott liv - hela livet
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nligt flera studier uttryck-
er föräldrar, till barn med 
flerfunktionshinder och 
svåra rörelsehinder, sam-
stämmigt att de behöver 
hjälp och avlastning av en 

person som kan administrera och fungera 
som en länk till samhällets stöd. RBU och 
Bräcke Diakoni har under flera år, på var-
sitt håll, sett och dokumenterat behovet, 
samt drivit frågan som nu blir verklighet 
genom ett treårigt projekt som finansieras 
av Allmänna Arvsfonden.

Hos Gisela Alftrén, ansvarig för pro-
jektet på Bräcke Diakoni, har idén om 
personliga koordinatorer växt fram se-
dan hennes egen pappa drabbades av en 
stroke. 

– Jag fick en känsla av hur familjerna 
jag jobbade på habiliteringen med hade 
det, att de hela tiden förväntades vara som 
starkast när de som mest behövde hjälp.

Behovet stort
För att få en ökad förståelse för behovet 
och hur föräldrar ställde sig till idén gick 
Bräcke Diakoni ut med en förfrågan till 
RBU:s medlemmar i Göteborg med om-
nejd om att bli intervjuade. 

– Många hörde av sig och behovet av 
en personlig koordinator blev väldigt på-
tagligt under intervjuerna. Vi fick många 
förslag om hur denna person skulle kun-
na underlätta familjelivet, i vardagen, ge 
stöd och trygghet och dämpa den frus-
tration och oro många föräldrar upple-
ver, säger Gisela.

En projektansökan skickades in förra 
året och i maj i år kom beskedet att 
Allmänna Arvsfonden godkänt ett treårigt 
projekt, som finansieras med ett år i taget. 

Nästan samtidigt som Bräcke Diakoni 
fick det positiva beskedet kom en rapport 

från Riksrevisionen där man rekommen-
derade regeringen att starta en försöks-
verksamhet med samordnare för att av-
lasta dessa familjer.

Att det är en oberoende, icke vinstdri-
vande organisation som ansvarar för ko-
ordinatorerna tror Gisela Alftrén är en 
viktig förutsättning för att koordinato-
rerna ska kunna vara objektiva och fa-
miljerna ska känna sig trygga. 

– I vår värdegrund står att vi har viljan 
att se och kraften att förändra. En del av 
det handlar om att vi är fria och obundna. 
Vi har varit pionjärer på många områden, 
och vi fortsätter att försöka se behov och 
bygga upp verksamheter som vi hoppas 
ska föras ut i samhället, säger Gisela.

Start i december
Tre personer har rekryterats för att arbeta 
med projektet från december. Jeanette 
Spångberg är en av dem. Hon har per-
sonlig erfarenhet i egenskap av mamma 
till en son med en svår CP-skada.

– Jag har varit en slags koordinator i 17 
år, sedan vår son Carl föddes. Därför tyc-
ker jag att det känns bra att dela med mig 
av mina erfarenheter i det här projektet. 
För oss har det alltid funnits mycket hjälp 
att få, men själva samordningen har vi 
som familj fått göra, säger Jeanette.

Jeanette menar att det är viktigt att 
den personliga koordinatorn verkligen 
blir ett stöd, att det inte blir ytterligare en 
person för familjen att förhålla sig till.

– Det är också viktigt att koordinatorn 
kan gå utanför de fasta ramarna, och inte 
sitta fast i strukturer eller intressen på ha-
bilitering, kommun eller försäkringskas-
sa. Hon eller han ska vara där för famil-
jen, så att de kan känna att det är någon 
de kan lita på.

Jeanette hoppas också att koordinato-
rerna stannar kvar på sitt jobb länge, att 
det inte är ytterligare en person som byts 
ut, eftersom det tar så mycket kraft att be-
rätta sin historia om och om igen.

– Det är också viktigt att koordinatorn 
har tid, är påläst och professionell. Som 
nybliven mamma var jag i chock, jag tog 
inte in det som hade hänt. Jag tror att det 
hade varit viktigt att ha någon att bolla 
med, som hade kunnat hjälpa till att 
ringa en del samtal. Om vi hade fått av-
lastning så hade vi nog kunnat vara mer 
avslappnade i vår föräldraroll. 

I december startar projektet som till 
att börja med är begränsat till Göteborg 
med omnejd. Allra först ska projektgrup-
pen bland annat titta på hur koordinato-
rernas uppdrag ska se ut. En avgränsning 
under projekttiden är att bara erbjuda 
stödet till familjer med barn som har fler-
funktionshinder och svåra rörelsehinder 
berättar Gisela Alftrén.

– Det beror på att vi har störst erfaren-
het av den gruppen och att RBU är med-
sökande organisation. Det är också en 
grupp som tydligt har väldigt många 
kontakter. Att jobba som koordinator 
kommer inte vara en lätt sak. En stor del 
av arbetet under första projekttiden 
kommer att handla om att ta fram yrkes-
profil och hitta rätt personer för uppgif-
ten, säger Gisela.

Nästa höst
Någon gång nästa höst kommer tio fa-
miljer att få chansen att prova, och det 
kommer att vara familjer med barn i oli-
ka åldrar, för att se hur behoven skiljer sig 
över åldrarna. 

Något som Jeanette Spångberg skulle 
ha velat ha hjälp med är val av förskola 
och skola.

– Det hade varit bra att ha någon att 
utbyta funderingar med, en utomstående 
person som ser saker man inte själv ser.  

Hon säger också att det är viktigt att 
man inte har känslan av att ”Det är lika 
bra att jag gör det själv”. 

– Koordinatorn skall vara en person 
som man har förtroende för, en person 
som kan komma hem till en när det ser 
ut som vanligt. Det kommer säkert vara 
så att alla inte väljer detta, utan hellre gör 
det själva. Men många kommer nog bli 
hjälpta. Tänk att bara ha fem kontakter 
istället för 17, säger Jeanette. +

Personliga koordinatorer

OM BRÄCKE DIAKONI
Bräcke Diakoni är en stiftelse som 
grundades 1923, med syfte att 
utbilda diakonissor, dåtidens 
sjuksköterskor. De vårdade utsatta 
när samhället inte räckte till. Idag 
har Bräcke Diakoni 1000 medarbe-
tare inom vård och omsorg. 
Förutom barn- och ungdomsverk-
samheter som boende, korttids 
och skola med habilitering, finns 
även bland annat äldreomsorg, 
rehabilitering och vårdcentraler. 

Parallellt med att regeringen 
behandlar Riksrevisionens 
rekommendation om sam-
ordnare till familjer som har 
barn med funktionsnedsätt-
ning, startar RBU och Bräcke 
Diakoni ett pilotprojekt med 
personliga koordinatorer. 

E

Nästa höst ska tio familjer få avlastning.
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NyheterNär allt
hänger
sammaN

Skapa samordning
n Samordna alla de 
aktörer som finns runt 
barnet för att tillsam
mans med familjen göra 
upp en plan med deras 
önskemål i centrum.
n Ligga ”steget före” så 
att insatserna kommer 
vid rätt tidpunkt och i rätt 
ordning.
n Vara en resursperson 
med kontinuerlig kontakt 
som har med sig familjens 
bakgrund genom åren.
n Hålla ihop planeringen 
och bistå med att det 
finns en röd tråd genom 
alla övergångar och 
faser livet bjuder.

Vara informatör
n Bistå med information 
om vilka rättigheter 
familjen har utifrån sin 
situation, till exempel 
LSS, vårdbidrag, fond
medel, bilstöd, försäk
ringar, val av förskola/
skola, boende, syssel
sättning, assistans och 
hjälpmedel.
n  Informera om alternati
va habiliteringsalternativ 
och träningsmetoder, 
fritidsmöjligheter, aktuell 
forskning, brukarorgani
sationer, ge tips på 
artiklar och föreläsningar.

Individuella  
insatser
n Indirekta eller direkta 
kontakter med vårdgiva
re, myndigheter, försäk
ringsbolag eller för 
familjen viktiga personer.
n Bistå vid ansökan 
samt överklagan om till 
exempel insatser enligt 
LSS gällande personlig 
assistans, ledsagning, 
kontaktperson, färd
tjänst, råd och stöd.
n Vara ett ansikte mot al
la kontakter och kunna 
finnas med som stöd i 
samtal med olika 
instanser.

sagt om projektet
Intervju av förälder till projekt
ansökan: ”Ofta är känslan att man 
driver ett företag. Man måste 
konstant planera och ha schema för 
allt, även om det ändrar sig hela 
tiden. Man orkar inte tänka, hinner 
inte se helhet och få överblick, det 
är som om man bara ’släcker eldar’ 
hela tiden. Man klarar inte att ha 
distans till sin egen situation. Tänk 
att ha någon som kan ligga steget 
före! En personlig koordinator 
skulle kunna ha överblick och vara 
lite som spindeln i nätet, till exem
pel samla besök och kontakter till 
vissa dagar. Under vår sons första 
fem år hade vi 2–4 besök på olika 
instanser varje vecka.”

Det här skulle en personlig koordinator kunna göra          

Jeanette Spångberg och Gisela Alftrén på Bräcke Diakoni 
startar nu ett pilotprojekt med personliga koordinatorer.
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Tuffa tag: Barn- och äldreministern har inget 
till övers för socialchefer som säger att dålig 
ekonomi hindrar dem från att följa intentioner-
na med lagen LSS. 
Glädjande besked: Här avslöjar Maria Larsson 
att regeringen planerar en nationell guide med 
information om de stöd som finns för barn 
med funktionsnedsättning.

Lagstiftningen  
ska följas. 
Punkt slut.
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Foto: Magnus JönssonText: Anna Pella
info@faktapress.se
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Nyheter

Lagstiftningen 
ska följas. 
Punkt slut.

# 6, 2011 FÖRÄLDRAKRAFT 55     

Den socialchef 
som säger det 

får se till att 
resurserna 

kommer 
fram.

”
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n regnig eftermiddag i oktober, får jag ett 
personligt möte med barn- och äldremi-
nister Maria Larsson. Samtalet kommer 
att utgå ifrån mina egna erfarenheter som 
förälder till ett barn med flerfunktions-
hinder, och hur vår familj hanterat det sär-
skilda livspussel som uppstod när vår dot-
ter föddes för åtta år sedan.

I Maria Larssons rum på Social de par-
tementet har den gamla guldklockan på 
väggen stannat för länge sedan. Med 
Riddarfjärden som fond är hörnrummet 
avdelat i en kontorsdel längst in samt en 
mötesdel med en hörnsoffa och ett par få-
töljer, där jag bjuds att sitta ned. 

Maria Larsson bor i Gnosjö i Småland 
och jobbade som lärare innan hon blev 
kristdemokratisk politiker, och så små-
ningom minister i den borgerliga allians-
regeringen. 

På frågan om vad som driver henne 
som politiker, blundar hon, som för att 
tänka efter lite extra, innan hon svarar:

– Det som driver mig är att få genomfö-
ra förbättringar som gör skillnad för män-
niskor i vardagen. Att få igenom några av 
de förslag som jag har timrat på under 
åren i opposition är helt fantastiskt. Men 
det är många som ska övertygas och man 
vill alltid göra mycket mer, så man får ta 

steg för steg och beväpna sig med tålamod.
Maria Larssons schema är hektiskt men 

hon har ändå tagit sig tid för en intervju. 
Hon säger att hon har fastnat för något i 
min förfrågan, de där raderna där jag be-
skriver att jag har tvingats omvärdera livet, 
och hon berättar att hon känner igen det 
från sin egen bekantskapskrets, där hon 
har flera vänner som har barn med olika 
funktionsnedsättningar. 

Hon tar upp den kända berättelsen av 
Emily Perl Kingsley som metaforiskt be-
skriver detta föräldraskap som att planera 
en resa till Italien, men istället komma till 
Holland, och upptäcka att det är annor-
lunda och inte alls som man tänkt sig, 
men fint på många andra sätt.

Vi pratar om hur tufft det kan vara, om 
alla kontakter som familjen tvingas till, 
och jag visar min dotters kontaktlista med 
drygt 60 olika telefonnummer till läkare, 
kommun, distriktssköterska, färdtjänst, 
försäkringskassa… Maria Larsson nickar 
igenkännande och berättar att en mamma 
hon träffade hade sagt ”Jag känner mig  
ibland som att jag behöver ha kompetens, 
inte bara som förälder, utan också som 
medicinskt ansvarig sjuksköterska, logisti-
ker, upphandlare och jurist”.

Frågan om samordning
De senaste åren har en rad förslag om stöd 
till familjer med barn med funktionsned-
sättningar lagts fram från bland annat 
RBU. Socialminister Göran Hägglund sa 
till Föräldrakraft redan för fem år sedan att 
samordningen behövde lösas, och i våras 
kom en rapport från Riksrevisionen med 
rekommendationer om att snarast upprät-
ta en försöksverksamhet med samordnare. 

Maria Larsson säger att samordningen 
redan ska vara påbörjad i och med de be-
stämmelser som infördes den 1 januari 
2010, som innebär skyldigheter för lands-
ting och kommuner att gemensamt upp-
rätta individuella planer för den som har 

behov av insatser från dem 
båda. Med anledning av 
Riksrevi sio nens rapport ska 
man nu se om det finns bris-
ter i lagstiftningens efterlev-
nad och om det finns regio-
nala skillnader. Maria Lars-
son säger att det kanske be-
hövs ytterligare insatser och 
att regeringsbeslut om den-
na utvärdering ska fattas in-
om kort.

– Du som är förälder eller 
anhörig ska inte hålla i sam-
ordningen. Kommun och 
landsting ska tala med var-
andra. 

När jag frågar om den så kallade vård-
coachen, en egen koordinator inom lands-
tinget, som regeringen lovade alla multi-
sjuka för flera år sedan, säger hon att det 
funnits många idéer om hur man ska sätta 
individen i centrum – men oavsett vad det 
kallas, är man nu skyldig att samordna sig. 
Hon fortsätter med att berätta att hon har 
funderat mycket över om det är den bästa 
lösningen att utse en instans som ansvarig 
för samordningen, om det verkligen är 
bäst ur individens och familjens situation.

Jag berättar om Arvsfondsprojektet 
som Bräcke Diakoni startar med friståen-
de samordnare (se reportage i Tema Fler-
funktionshinder i detta nummer), där de 
första tio familjerna får en egen personlig 
koordinator redan nästa höst och Maria 
Larsson säger att det blir något att lära av 
och att hon är mycket nyfiken på hur det 
fungerar i praktiken.

Jag frågar också om hon hört att det i en 
ny rapport från fackförbundet Vision 
framkommit att tre av tio socialchefer inte 
anser sig kunna följa intentionerna i LSS, 
lagen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade, på grund av dålig ekonomi. 

Hon svarar snabbt:
– Det är inte ok, det är ett lagbrott. Den 

socialchef som säger det får se till att re-
surserna kommer fram. Lagstiftningen 
ska följas. Punkt slut.

Nationell guide
En annan fråga som diskuterats under 
många år och bland annat drivits av FUB, 
och som nu också rekommenderas från 
Riksrevisionen, är att upprätta en natio-
nell guide, som innehåller övergripande 
information om de stöd som barn med 
funktionsnedsättning kan få, samt vilka 
huvudmän som ansvarar för respektive 
stöd. Även detta vill Maria Larsson berätta 
om att hon nu ska förverkliga, och hon sä-
ger att det är regeringens avsikt att ge ett 
sådant uppdrag till Socialstyrelsen och 
Stiftelsen Ågrenska inom kort, och att det 
ska påbörjas omedelbart och vara klart 
under 2012. 

I övrigt berättar hon om de två projekt 
som pågår på Göteborgs Universitet och 

E Lagändring ställer krav
Sedan 1 januari 2010 har landsting 
och kommun skyldighet att gemen-
samt upprätta individuella planer för 
den som har behov av insatser från 
dem båda.  
Socialtjänstlagen (2001:453) och 
Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763)

Du som förälder eller anhörig ska inte behöva hålla i 
samordningen själv, säger Maria Larsson.

”Att få igenom några av de förslag som jag har timrat på  
under åren i opposition är helt fantastiskt. ”
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Högskolan i Jönköping, där uppdraget är 
att utveckla riktat föräldrastöd, samt att 
det nationella anhörigstödet även ska om-
fatta föräldrar till barn med funktionsned-
sättningar från och med nu, då rege ringen 
i dagarna gett detta i uppdrag till Natio-
nellt Kompetenscenter för Anhörig stöd i 
Kalmar.

– Kompetenscentret är väldigt laddat 
och förberett på att göra detta, och de har 
fått pengar för 2011, så ring och fråga hur 
långt de har kommit vet ja, säger hon med 
ett litet skratt.

Maria Larsson berättar att hon också 
väntar på en kartläggning från SCB och 
Socialstyrelsen om hur det ser ut att vara 
anhörig idag, hur det påverkar livet, arbete, 
ekonomi och hälsa, samt att Inspektionen 
för socialförsäkringen, ISF, gör en specifik 
utredning för att undersöka i vilken ut-

sträckning vårdbidraget 
kompenserar föräldrar för 
inkomstbortfall.

Den tredje rekommen-
dationen i Riksrevi sio-
nens rapport, att ge 
Social styrelsen i uppdrag 
att i samarbete med För-
säk ringskassan ta fram en 
vägledning för normalt 
föräldraansvar, har Maria 
Larsson ännu inte med i 
sin planering. 

Hon hänvisar till att 
man sedan årsskiftet lag-
fäst att det är hjälpbeho-
vet som går utöver vad 
som är normalt för ett 
barn i en viss ålder, som ska ligga till grund 
för bedömningen av personlig assistans.

En annan sak som jag vill fråga minis-
tern om är att det kommer fler och fler 
rapporter om föräldrars våld mot barn 
med funktionsnedsättning, senast från 
Karlstads universitet, om att barn med 
långvarig sjukdom eller funktionsnedsätt-
ning oftare utsätts för misshandel inom 
den egna familjen än andra, på grund av 
att föräldrarna lever under extremt stor 
press. Maria Larsson tycker att hon ser en 
attitydförskjutning i hela samhället när 
det gäller våld mot barn, och Brottsföre-
byggande Rådet, BRÅ, har därför fått i 
uppdrag att titta på hur det har förändrats 
de senaste tio åren. Utifrån detta kan man 
sedan se om det finns skillnader för just 
dessa barn. Hon säger att hon är glad att vi 

har ett förbud mot aga, och att vi trots allt 
har kommit mycket längre än andra län-
der.

Min sista fråga till Maria Larsson är 
varför det är så viktigt att kunna leva som 
andra. Jag berättar att jag själv inte känt 
något behov av att vara normal, förrän jag 
blev mamma till ett annorlunda barn. 

Maria Larsson svarar att hon tror att al-
la människor har behov av att känna sam-
hörighet, frihet och självständighet. 

Pressekreteraren harklar sig lite försik-
tigt, det är en överenskommen signal till 
Maria Larsson att tiden för intervjun är 
ute. På frågan om Föräldrakrafts fotograf 
får ta några bilder, skrattar hon och säger 
javisst, och vad bra, hon har ju sminket 
kvar sedan morgonens intervju i en teve-
soffa. +

Mer information:

RBU - Riksförbundet för 
Rörelsehindrade Barn och 
Ungdomar. www.rbu.se
FUB – Riksförbundet för barn, 
unga och vuxna med utvecklings-
störning. www.fub.se
ISF – Inspektionen för 
socialförsäkringen, www.inspsf.se
BRÅ – Brottsförebyggande rådet. 
www.bra.se
SCB – Statistiska centralbyrån. 
www.scb.se

Jag ser en attitydförändring när det gäller våld mot barn, 
berättar Maria Larsson för Föräldrakrafts Anna Pella.

Intervjun

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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Så blir kampen 
lite mer rättvis
Striden för assistans, ledsagare, stöd i skolan och an-
dra insatser blir allt hårdare. Med dessa sidor hoppas vi 
göra kampen mer rättvis mellan dig och myndigheterna. 

ommuner och Försäk
rings kassan har stort ut
rymme att utforma 
praxis eftersom lagen i 
många fall är allmänt 
hållen, påpekar advokat 

Sofia Tedsjö på C J Advokatbyrå.
– Trots att huvuddragen i lagstiftning

en inte har förändrats kan man tydligt se 
att tillämpningen blir allt mer restriktiv. 
Även domstolarna har del i detta.

– Om lagstiftaren, det vill säga våra 
folkvalda politiker, inte vill att utveck
lingen ska gå åt ett visst håll är det deras 
uppgift att besluta om en lagändring till 
skydd för de funktionshindrade, säger 
Sofia Tedsjö.

Lagar som LSS, Socialtjänstlagen och 
skollagen ska vara en garanti för att alla 
ska ha goda möjligheter att leva ett själv
ständigt och gott liv. På senare år har 
möjligheterna till detta dock naggats i 
kanten. Inom vissa områden, som per
sonlig assistans, har myndigheterna blivit 
mycket hårdare.

– Myndigheterna har rustat sig till tän
derna för att gå segrande ur rättstvister, 
säger AnnaLena Krook, förbundsord
förande för FUB som under hösten gick 

till storms mot trenden att det blir allt 
svårare att få hjälp av samhället.

Det som utlöste FUB:s larm var att vis
sa kommuner har slutat betala omkostna
der för ledsagare. Bland annat Piteå kom
mun hade bestämt att personer som får 
hjälp av ledsagare själv får betala ledsaga
rens omkostnader.

– Det borde vara glasklart för alla att 
man inte ska ha extra kostnader för sin 
funktionsnedsättning. Ledsagarservicen 
är till för att man ska kunna ta sig ut i 
samhället och då ska man inte själv behö
va betala för ledsagarens kostnader, säger 
AnnaLena Krook.

Skrivelse till ministern
När Föräldrakraft talar med henne är 
FUB, tillsammans med Riksföreningen 
Autism, mitt uppe i ett arbete med att 
sammanställa en skrivelse till socialmi
nister Göran Hägglund och Social
styrelsen.

– Kommuner har tolkat ett beslut i hög
sta förvaltningsdomstolen hejvilt, säger 
AnnaLena Krook.

Till nyligen ansågs det självklart att 
kommunen betalar ledsagarens kostna
der, enligt Krook. Plötsligt ifrågasattes 

detta i Piteå. Ärendet drevs ända upp i 
Högsta förvaltningsdomstolen. Vissa 
kommuner har tolkat domen som att det 
är fritt fram att neka omkostnader. Men 
den tolkningen håller inte FUB med om.

Kan spridas
Nu befarar FUB och många andra att 
Piteås hårda linje sprider sig. 

– Sådant här brukar sprida sig fort, sä
ger Krook. Det är jättebråttom för oss att 
agera. Om kostnaderna för ledsagare inte 
ska betalas av kommunen spolieras hela 
grunden för insatsen. Dessutom går man 
ifrån grundprincipen att ingen ska behö
va betala för att man har en funktions
nedsättning. I förlängningen leder det till 
en katastrof. Det blir inte längre mina be
hov som gäller utan om jag har råd att ha 
en LSSinsats som ska vara gratis.

Även andra LSSinsatser är under at
tack. I Piteå har man tagit bort kontakt
personer för LSSberättigade som bor i 
särskilda boenden. Trots att kontaktper
soner är en rättighet enligt LSS har 
Social styrelsen godkänt åtgärden.

– Men vi är inte nöjda med den tillsyn 
Socialstyrelsen har gjort i Piteå, säger 
AnnaLena Krook.

Ett problem med juridiska tvister in
om social omsorg är att samhället inte er
bjuder någon rättshjälp. Myndigheterna 
förväntas sköta ärendena så rättvist att 
ingen enskild ska komma i kläm. Men allt 
fler fall visar att myndigheter låter bespa
ringar gå före rättigheter.

– Frågan är om det inte är dags att in
föra rättshjälp i de förvaltningsrättsliga 
ärenden som rör rättighetslagarna LSS 
och LASS, säger juristen Karina Stiern
blad på juristfirman På Lika Villkor.

För många står enda hoppet till de ju

Jurister stödjer protester: 

Rättigheter minskas trots 
att lagen inte ändrats

K

Lagen har inte ändrats. Ändå har tillämpningen blivit allt mer  
restriktiv. Politikerna har sett på medan myndigheter dragit åt 
tum skruvarna.

FK_1106_s58-63_juridik_v07.indd   58 2011-11-24   14.55



Juridik

# 6, 2011 FÖRÄLDRAKRAFT 59     

rister som finns inom vissa handikappor-
ganisationer. Flera av dem förstärker sina 
juridiska resurser. RBU har utökat så att 
man idag har tre jurister. FUB satsar på 
att utbilda allt fler rättsombud. Under 
hösten ökade antalet från 20 till 30.

Rättsombuden utgörs av engagerade 
FUB-medlemmar som finns runt om i 
landet. Förutom en grundutbildning får 
de löpande fortbildning och bistås av för-
bundets professionella jurister.

– Vi lägger stor vikt vid försvaret av 
lagstiftningen i vårt arbete med att skapa 
en starkare organisation. Därför gör vi en 
storsatsning under både 2011 och 2012. 
Vår vision är att det ska finnas rättsom-
bud i alla 160 lokal före ningar, säger 
Anna-Lena Krook.

En liknande kamp förs av RBU. 
– Frågor om personlig assistans är 

ständigt aktuella eftersom nästan hälften 
av våra medlemmar har assistans. Många 
känner en stor olust inför kommande 
omprövningar och frågar sig ”är det min 
tur nu att förlora assistansen?”, säger 
RBU:s förbundsjurist Henrik Petrén. 

LSS-insatser stoppas
Ett allt vanligare problem är att andra 
LSS-insatser, framförallt korttidsvistelse, 
stoppas med hänvisning till att den en-
skilde får assistans i stället. Sådana avslag 
är felaktiga, anser RBU:s Henrik Petrén:

– Personlig assistans ska inte ta över 
andra insatser, men ändå har det blivit en 
vanlig motivering att man nekas korttids 
för att assistans sägs erbjuda samma ut-
veckling. 

Han rekommenderar drabbade famil-
jer att överklaga, trots att väntan på dom-
slut kan göra det resultatlöst i det enskil-
da fallet.

– Man kan få vänta uppemot ett år på 
att få det prövat i en första instans och 
flera år på ett slutligt avgörande. Så även 
om man ansökt om sommarläger eller 
annan korttidsvistelse i god tid hinner 
man ofta inte få ett avslag prövat i dom-
stol, säger Henrik Petrén.

Det är inte bara sommarläger som 
stoppas, med motivering att assistans 
finns istället. Det gäller även återkom-
mande korttidsvistelser (till exempel två 
helger per månad) eller korttidstillsyn 
(exempelvis fritidsverksamhet efter sko-
lan). Ofta handlar det om att korttidsvis-
telser som beviljats under flera år plöts-
ligt stoppas med luddiga motiveringar 
om att man tidigare gjort ”felaktiga be-
dömningar” eller har ”ny praxis”.

– När man avslår korttidstillsyn har 
man inte tagit hänsyn till att barnet be-
höver delta i sociala sammanhang och 
inte bara vara själv med sin assistent, sä-
ger Petrén.

Just nu tvingas många enskilda föra en 
ojämn kamp.

– Tjänstemännen inom kommunerna 
är till för den enskilde medborgaren, 
men tyvärr känner allt fler av våra med-
lemmar att kommunerna håller igen och 
inte vill ge insatser. Den enda rimliga 
slutsatsen är att det är ekonomin som 
styr, säger Henrik Petrén.

När ekonomin styr blir det allt vikti-
gare att stå på sig.

– Försök att finna ork att bemöta 
tjänstemän och vård- och skolpersonal 
med vänlighet och respekt, det vinner du 
på, säger juristen Karina Stiernblad.

– Skriv. Ring inte. Behåll all korre-
spondens. Det är alltid bäst om du kan 
bevisa dina påståenden om ärendet ham-
nar i rätten, säger hon. +

Allmänna råd 
för att få rätt

� Det är alltid en fördel att vara 
påläst, betonar Henrik Petrén, 
RBU. 
� Man kan förstås inte bli jurist på 
egen hand, men var inte rädd för 
juridiken.
� Tänk noga igenom vilken insats 
som finns behov av och varför. 
� Motiveringen behöver inte 
förklaras med juridiska termer, 
men det underlättar om man har 
koll på reglerna. 
� En hjälp kan vara vägledningar 
som finns på myndighetens egen 
webbsida. När det gäller personlig 
assistans kan man läsa 
Försäkrings kassans eget vägled-
ningsdokument. Då blir man väl 
rustad.
� Ett viktigt argument, när det 
gäller alla LSS-insatser, är att lyfta 
fram lagstiftningens ”kärna” – att 
insatsen ska vara individuellt 
utformad och att den enskilde ska 
ha stort inflytande över hur 
insatsen ges, betonar Petrén.
� Oavsett om man själv är påläst 
eller inte kan man behöva stöd 
utifrån. Handikapp organi sa tioner 
har värdefull hjälp i form av egna 
jurister och lättillgängliga vägled-
ningar på sina webbsajter. Även om 
organisationerna inte har resurser 
att ställa upp med juridiska ombud 
kan medlemmarna få allmänna råd 
och även konkret hjälp med att 
utforma överklagande.

5 RÅD
1 Stå på dig.
2 Bemöt alla kontak-
ter med respekt och 
vänlighet.
3 Skriva är bättre än 
att ringa, och behåll all 
korrespondens.
4 Överklaga även om 
du tycker att det tar 
för mycket ork och för 
lång tid.
5 Ta hjälp av jurister 
inom handikapp-
organisationer.

§
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Om att överklaga
n Det är viktigt att överklaga 
beslut som man anser är felaktiga. 
Men var medveten om att det kan 
kräva mycket energi att driva 
frågan.
– Ibland kan det kännas tröstlöst 
att rekommendera ett överklagan
de eftersom det kan vara så 
utmattande. Ibland får man vänta 
en massa år på domslutet. Så bor
de det inte vara, men det är ändå 
viktigt att överklaga, säger Henrik 
Petrén, förbundsjurist på RBU.

Föräldraansvaret

n Föräldraansvar är en vanlig 
motivering till att rätten till assis
tans minskas för barn. 
n Avdrag ska göras för det 
hjälpbehov som barn i samma 
ålder normalt har.
n Men ingen kan ge klart besked 
om vad det betyder. Rättsläget är 
mycket oklart och besluten 
varierar kraftigt.
n Humanas chefsjurist Christian 
Källström har uppmärksammat 
denna godtycklighet i en rapport 
som assistansföretaget släppte i 
början av året.
– Vi har inte sett någon förbättring 
sedan dess utan rättssäkerheten 
är lika dålig som tidigare, säger 
Källström.
– Föräldraansvaret varierar från 
handläggare till handläggare och 
från domstol till domstol. Myn
digheterna borde utreda vilka 
behov barn utan funktionsned
sättningar har för att kunna göra 
en korrekt jämförelse, säger 
Christian Källström.

Mer information och goda råd
n På webbsajterna för olika organisationer och bolag 
finns ofta både presentationer av lagar och tips och råd.
n Ofus Rättsinfo är en unik informationskälla när det 
gäller rättsliga frågor för personer med funktionsnedsätt
ningar. För att få full koll kan man prenumerera på referat 
av rättsfall. Om man beställer fem referat inom önskat 
område kostar det 250 kronor exklusive moms. Ofus har 
även ett kostnadsfritt nyhetsbrev. Webbsajten finns på 
www.ofus.se
n När det gäller personlig assistans är Försäkrings
kassans egen vägledning ett värdefullt dokument. Det är 
lite svårläst, men innehåller den grundläggande informa
tionen och praktiska exempel. 
n Om man är en förening eller en grupp personer som vill 
ha mer information kan olika assistansbolag ställa upp 
med föreläsare eller informatörer.

Socialchefer bryter mot lagen
n Vi bryter mot LSS, säger tre av tio socialchefer. Det går 
inte att följa intentionerna i lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, uppger nästan var tredje social
chef i en undersökning utförd av fackförbundet Vision.
n Fyra av fem socialchefer uppger att de har alltför små 
ekonomiska resurser, eller inga marginaler alls, för att följa 
LSS och Socialtjänstlagen.
– Det är ett bekymmer att var tredje socialchef inte kan 
följa LSSlagen och att det dessutom är fler socialchefer 
som svarar så i år jämfört med förra året, säger Annika 
Strandhäll, Visions ordförande.
n RBU:s ordförande Agnetha Mbuyamba är upprörd över 
rapporten:
– Det är mycket allvarligt. Vi ser dagligen exempel på att 
barn och unga med funktionsnedsättningar nekas nöd
vändiga insatser av ekonomiska skäl.

onen, John Lerner, är en 
24-årig kille i behov av 
många olika hjälpmedel 
för att klara vardagen.

I år såg han fram mot 
att för första gången kun-

na besöka ID-dagarna, en viktig mässa när 
det gäller hjälpmedel inom informations- 
och kommunikationsområdet. Men trots 
tidig resplanering blev så inte fallet.

John nekades riksfärdtjänst från bosta-
den i Blekinge. Han hade begärt resa från 
dörr till dörr, men hänvisades till vanliga 
flyg- eller tågförbindelser med motive-
ringen att ”det blir billigare för samhället”.

Komplicerat och riskfyllt
För John vore detta komplicerat och risk-
fyllt, bland annat på grund av den höga 
risken för epilepsianfall.

– Vi överklagade men fick avslag från 
förvaltningsrätten, berättar Mona Lerner.

– Beskedet om avslag kom bara några 
dagar före avresa. Hur ska man då kunna 
planera och boka? Jag hade bokat ett 
handikappanpassat rum till John och as-
sistenter i ett hotell nära mässan i 
Uppsala. Det hade jag ordnat några veck-
or före mässan men blev tyvärr tvungen 
att avboka.

När avslaget kom var det i praktiken 
för sent att börja planera tåg- eller flygre-

sa och alla de säkerhetsarrangemang som 
skulle krävas för att John skulle kunna re-
sa tryggt.

– Varför skulle vi behöva utsätta ho-
nom för dessa risker? Vi har aldrig flugit 
med vår son och vi vill inte att han åker 
långa tågresor. Om ett krampanfall inte 
släpper kan det bli nödvändigt att avbry-
ta resan, säger Mona Lerner.

Svår cp-skada
John har en svår cp-skada som följd av en 
förlossningsskada, han sitter i rullstol, 
saknar tal och har alltså även epilepsi.

Nu oroar Mona sig för att sonen aldrig 
ska kunne företa längre resor. Tidigare 
har det varit möjligt att få riksfärdtjänst 
för resor till sommarstället i Västervik 
och liknande, men inför ID-dagarna fick 
man ett negativt muntligt besked redan 
på förhand. ”Det blir nog avslag”, fick 
Mona veta när hon hörde sig för.

Förklaringen från färdtjänsten att det 
blir billigare för samhället om John tar 
tåget gör Mona upprörd. 

– Hur skulle John kunna passa ihop 
tågresan med mässans öppettider och al-
la praktiska frågor runt omkring? Ingen 
verkar förstå hur arbetssamt det är att 
planera och tänka på allt som måste 
fungera när John ska åka någonstans, sä-
ger Mona Lerner.

Avslaget kom 
några dagar 
före mässresan
Mona Lerner står mitt i myllret av mässmontrar och besökare på 
ID-dagarna i Uppsala Konsert & kongress. ”Hit ville John åka till-
sammans med sina assistenter”, säger hon besviket.

S
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Varför ska  
vi behöva 
utsätta 
honom 
för dessa  
risker?

Advokat Sofia Tedsjö,  
C J Advokatbyrå, 
kommenterar:

Enligt 5 § Lag om riksfärd
tjänst framgår att tillstånd ska 
meddelas om resan till följd 
av den sökandes funktions
hinder inte till normala 
reskostnader kan göras med 
allmänna kommunikationer 
eller inte kan göras utan 
ledsagare.

Riksfärdtjänst innebär att 
ersättning lämnas för reskost
nader om sökandens funk
tionshinder är så stort att 
resan inte kan företas till 
”normala kostnader” (till 
exempel kostnader enligt SJ:s 
taxa för resa med tåg 2 klass).

Kammarrättens i Jönkö
ping dom av den 12 februari 
2008, mål nr 334007, 
konstaterar att svårighetsgra
den av den sökandes funk
tionsnedsättning är avgöran
de för bedömningen av vilket 
färdmedel som ska användas 
vid resan.

 
I Kammarrättens i 
Stockholm dom den 2 
februari 2010, mål 520109, 
tydliggör kammarrätten att 
”En bedömning av varje sökt 
resa ska göras utifrån sökan
dens funktionshinder”.

Med hänsyn till lag och 
praxis bör bedömningen 
göras utifrån sökandes 
funktionsnedsättning och 

därmed dennes möjlighet att 
resa med allmänna kommu
nikationsmedel utan en 
ledsagare som följer med den 
sökande under resan. Om 
detta inte är möjligt ska 
sökandes erhålla riksfärd
tjänst. 

Såvitt jag kan utläsa kan 
inte enbart motiveringen att 
det är ”billigare för samhället 
att den sökande reser med 
allmänna färdmedel” vara ett 
godtagbart skäl till att avslå. 

Vid bedömningen av rätten 
till riksfärdtjänst ska det 
alltså först utredas om den 
funktionshindrade, till följd 
av sitt funktionshinder, 
överhuvudtaget klarar av att 

resa med allmänna kommu
nikationsmedel eller inte. 
Nästa fråga som uppstår är 
om den funktionshindrade 
kan resa tillsammans med en 
ledsagare. 

Värt att nämna är att vid 
prövning av om tillstånd ska 
ges till riksfärdtjänst bör 
beaktas den allt bättre 
tillgången som kollektivtrafi
ken och den yttre miljön får 
(prop. 1996/97:115 s. 52), till 
exempel om kollektivtrafiken 
är mer anpassad vad gäller 
perronger, hissar, liftar och 
toaletter. +

Juridik

Vårdbidrag  
och assistans
n När ett barn beviljas personlig 
assistans minskas ofta vårdbidrag, 
om sådant finns sedan tidigare.
n Vårdbidraget täcker in tre delar; 
hjälpbehovet, merarbetet och 
merkostnaderna. Om barnet får 
assistans bedömer man ofta att 
hjälpbehovet inte behöver täckas av 
vårdbidrag.
n Men bedömningarna bygger ofta 
på godtycke. Några frågor man 
behöver ställa sig: Vilka hjälpbehov 
täcker assistansen? Vilket merarbete 
innebär barnets funktionsnedsätt-
ning och vilka merkostnader.

Fler kommentarer från Sofia 
Tedsjö på nästa uppslag.

”Man be-
dömer ofta 
att hjälpbe-
hovet inte 
behöver 
täckas.”

Mona Lerner, mamma till John.

”
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1. Ledsagning 
och boende
Vår son har flyttat till 
servicelägenhet. Nu får han 
inte längre någon ledsag-
ning, eftersom kommunen 
anser att han får motsvaran-
de hjälp inom boendet, trots 
att han inte får det på 
helgerna. Sonen har autism. 
Vad ska vi tänka på vid ett 
överklagande? 

Sofia Tedsjö
kommenterar:
Jag tolkar denna fråga på så 
vis att den funktionshindrade 
har varit beviljad insats(er) i 
viss kommun. Vid flytt till en 
annan kommun har den 
funktionshindrade inte blivit 
beviljad insats(er) i lika stor 
utsträckning. 

Att den funktionshindrade 
varit beviljad en insats i en 
kommun garanterar inte att 
han kommer att få samma 
insats vid en flytt till annan 
kommun. Kommuner är inte 
bundna av varandras beslut, 
utan kan vid en förnyad 
bedömning komma fram till 
en annan slutsats än den 
kommun som fattat det 
tidigare beslutet. 

Det som kan ifrågasättas är 
huruvida den nya kommu
nens bedömning är rimlig 
och korrekt i förhållande till 
den tidigare kommunens 
bedömning. Att peka på 
insatser som den funktions
hindrade tidigare varit 
beviljad är alltid ett bra 
påtryckningsmedel för att 
visa att den tidigare insatsen 
varit korrekt och den funk
tionshindrade ska beviljas 
samma insatser i den nya 
kommunen. 

Det kan exempelvis vara 
bra att påpeka att den tidigare 

kommunen har ansett att den 
funktionshindrade ska ges 
insatser i viss omfattning då 
kommunen ansåg att dessa 
insatser krävs för att den 
funktionshindrade ska 
tillförsäkras goda levnadsvill
kor, vilket den funktionshin
drade har rätt till om han 
tillhör personkretsen i LSS.

Det som är viktigt att lyfta 
fram i ett överklagande är 
varför den funktionshindrade 
är i behov av den tidigare 
beviljade insatsen, alltså vilka 
hjälpbehov som den funk
tionshindrade har, samt vad 
det skulle innebära om han 
inte ges insatsen i samma 
utsträckning som tidigare. 
Det är viktigt att steg för steg 
och i detalj redogöra för 
hjälpbehoven. 

2. Okunskap  
om ovanliga 
sjukdomar 
Vår familj har anmälts och 
utreds nu av socialstjänsten. 
Allt beror på bristande 
kunskap om vårt barns 
ovanliga sjukdom. Vi 
föräldrarna anklagas för att 
behandla barnet fel och vara 
överbeskyddande.

Sofia Tedsjö
kommenterar:
För det fall en enskild har 
åsikter kring socialtjänstens 
agerande och handläggning, 
ska man anmäla detta för 
tillsyn till Socialstyrelsen. 
Mer information finns på 
www.socialstyrelsen.se/
klagapasocialtjansten. 
Socialstyrelsen inleder då en 
granskning men kan inte fatta 
beslut i ditt aktuella ärende. 
Social styrelsen kan exempel
vis kritisera kommunen för 
att man inte har tillräckligt 
med kunskap om funktions

hinder, och kan då avkräva att 
kommunen åtgärdar detta.

Om du anser att du har blivit 
felaktigt eller orättvist 
behandlad av en myndighet 
kan du även anmäla detta till 
Justitieombudsmannen. JO 
har till uppgift att granska om 
statliga och kommunala 
myndigheter följer lagar och 
förordningar. JO kan kritisera 
en myndighet eller en enskild 
tjänsteman och i särskilda fall 
väcka åtal mot en tjänsteman 
som tros ha begått tjänstefel 
eller annat brott i tjänsten. JO 
kan dock inte ändra på en 
kommuns beslut eller en 
domstolsdom.

Om kommunen har fattat 
ett konkret beslut om insatser 
enligt socialtjänstlagen eller 
LSS kan beslutet överklagas 
till domstol. Om kommunen 
har fattat ett beslut som du 
inte är nöjd med ska du få ett 
skriftligt beslut av kommu
nen. Kommunen ska också 
informera dig om hur du gör 
för att överklaga. Det är 
viktigt att veta att om man 
har ansökt om stöd och hjälp 
är kommunen alltid skyldig 
att utreda ansökan och fatta 
ett beslut. För att kunna 
överklaga måste du få ett 
skriftligt beslut. 

3.Neddragen  
assistans trots 
att barnet inte 
blivit bättre

Sofia Tedsjö
kommenterar:
Klagomål på ökade problem 
med sänkt och indragen 
assistansersättning strömmar 
in från hela landet. 
Försäkringskassan har under 
de senaste åren gjort flera 
omtolkningar av lagen, till 
viss del med stöd av dom

stolspraxis. Samtidigt har 
Försäkringskassan beslutat att 
göra tvåårsomprövningar av 
beslut som inte har omprö
vats de senaste åren. 
Omprövningen görs förut
sättningslöst, det vill säga att 
ärendet prövas som en ny 
ansökan. Tiden för det 
grundläggande hjälpbehovet 
räknas om utifrån 
Försäkringskassans nya 
tolkning av lagen, liksom 
tiden för det övriga hjälpbe
hovet. Detta resulterar för 
många i en sänkning, för vissa 
till och med en fullständig 
indragning av assistansersätt
ningen. 

Kommunen påverkas av 
rättsutvecklingen och tittar i 
många fall på hur Försäk
rings kassan tillämpar lagen. 
Trots att kommunen inte har 
den gräns som Försäkrings
kassan har, det vill säga att det 
grundläggande hjälpbehovet 
måste överstiga 20 timmar 
per vecka för att assistanser
sättning ska aktualiserar, så 
finns det undersökningar 
som ger stöd för slutsatsen att 
kommunen blivit mer 
restriktiv i sina assistans
bedömningar. 

Om man får ett beslut som 
man inte är nöjd med har 
man möjlighet att överklaga 
beslutet. Får man ett beslut 
från Försäkringskassan måste 
detta först passera Försäk
ringskassans egen ompröv
ningsenhet innan det går att 
föra ärendet vidare till 
domstol. Beslutet ska alltid 
vara behäftat med en så kallad 
besvärshänvisning där det 
anges vart en överklagan 
alternativt begäran om 
omprövning ska skickas samt 
vad den ska innehålla. Vill 
man att det gamla beslutet, 
med ett högre timantal, ska 

FÖRÄLDRAKRAFTS LÄSARE FÅR RÅD
4 AktueLLA fALL KommEnTERAS Av  
ADvoKAT SoFiA TEDSjÖ, c j ADvoKATbyRÅ
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fortsätta gälla till det att 
domstolen har avkunnat sin 
dom, kan man begära så 
kallad inhibition hos 
domstolen. 

I förvaltningsdomstol är 
handläggningen enligt 
huvudregel skriftlig. Detta 
ställer vissa krav på den 
enskilde. Det finns möjlighet 
att begära muntlig förhand
ling. Motparten samt den 
enskilde kallas då till dom
stolen för att muntligen 
avlägga talan. Då kan man 
även höra vittnen, exempel
vis förskolepersonal eller 
habiliteringspersonal. Det 
finns då möjlighet att spela 
upp filmat material på 
barnet, om man så önskar. 
Barn över cirka 15 år kan 
själva få sitta med under 
förhandlingen. 

4. Sommarläger 
och korttids
Våra två söner får inte åka 
på det sommarläger 
(korttidsboende) som 
passar deras behov. Vi har 
fått bifall i Kammarrätten 
men ändå inte fått som-
marlägret beviljat av 
kommunen. Kommunen 
vill att de ska delta i 
kommunens egen verksam-
het. Pojkarna har utveck-
lingsstörning, autism  och 
talsvårigheter.

Sofia Tedsjö
kommenterar:
Den aktuella frågan tycks, 
som den får förstås, handla 
om vad man kan göra när en 
kommun inte åtlyder en 
dom som vunnit laga kraft. 
Detta kallas för kommunalt 
domstolstrots och för detta 
kan kommunen sanktione
ras med en särskild avgift. 

Lagregeln återfinns i 28 § 

2 st LSS. Däri stadgas att en 
kommun som inte inom 
skälig tid tillhandahåller en 
insats enligt 9 § som någon 
är berättigad till enligt en 
domstols avgörande, ska 
åläggas att betala en särskild 
avgift. 

I detta fall synes fråga även 
vara om en insats som ska 
verkställas i en annan 
kommun än bosättnings
kommunen. Detta aktuali
serar möjligheten att          
bosättningskommunen med 
stöd av 16 a § 2 st LSS har 
begärt att vistelsekommunen 
ska verkställa. I så fall är det 
vistelsekommunen som 
enligt 28 a § 3 st LSS har att 
betala den särskilda avgiften. 

Den särskilda avgiften 
fastställs till lägst 10 000 kr 
och högst en miljon kr. 
Avgiften får efterges om det 
finns synnerliga skäl. I ringa 
fall ska inte någon avgift tas 
ut. Frågor om särskild avgift 
prövas efter ansökan av 
Socialstyrelsen till förvalt
ningsrätten. Den enskilde 
kan själv anmäla ärendet till 
Socialstyrelsen. Den särskil
da avgiften tillfaller emeller
tid inte den enskilde. 

Generellt, vad gäller krav på 
att få en begärd insats som 
korttidsboende verkställd 
inom en särskilt utvald 
verksamhet, har den enskilde 
inte någon ovillkorlig rätt att 
välja fritt. Bara om den av 
kommunen erbjudna 
verksamheten inte tillförsäk
rar den enskilde goda 
levnadsvillkor kan beslut om 
verkställighet överklagas till 
domstol. 

@ Mer juridik på 
www.foraldrakraft.se/
topics/juridik

Advokat  Sofia Tedsjö

Woxzia Myndighetslots aB

KontaKta din Myndighetslots

Hemsida: www.woxzia.com 
E-post: myndighetslots@woxzia.com

Tel nr: 0771 - 96 99 42
Alfa nr: 0771-WOXZIA

Kompetenscenter för medborgarservice

Slut på myndighetstrassel!

Rätt direkt med 
hjälp av myndighetslots.

En väg in för  
alla myndighetsärenden.

Du följer alla dina myndighetsärenden 
från ditt personliga medborgarkonto.

Försäkra dig om att 
din assistanspeng används som du vill.

woxzia stående fk 1106.indd   4 2011-11-21   09.51
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Ledsagaren  
Albin Ackerot talar 
hela tiden när han 
tränar med Zebastian 
Modin. ”När jag inte 
har något intressanta-
re att tala om beskriver 
jag naturen. Ordet bra 
använder jag mycket, 
det går att uttala både 
vid ut- och inandning”, 
säger han. 

”Min  
tränings-
mängd lig-
ger i högsta 
laget för 
vad som är 
bra för min 
ålder. Men 
det känns 
inte farligt.”

 
Zebastian Modin
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et kan vara en utmaning 
att komma i kontakt 
med Zebastian Modin, 
åtminstone om man re
presenterar media. 
Skälen till detta är tre.

Ett – Zebastian är en upptagen ung 
man med många intressen.

Två – Zebastian har högt ställda mål, 
och tränar dagligen för att nå dem.

Tre – Zebastian rullar inte ut röda mat
tan åt reportrar och fotografer. Har redan 
upplevt hur det kan vara att få mer upp
märksamhet än vad som varit önskvärt. 

Det senare är något som hans tränare 
Niclas Grön poängterar.

– Du skulle bara veta hur många inter
vjuer han har tackat nej till.

När jag efter några fruktlösa försök att 
nå Zebastian istället får tag på hans mor, 
Anette Modin, bekräftas mina farhågor. 

Åtminstone till en del. 
– Efter Paralympics blev det i mesta la

get av uppmärksamhet, förklarar hon.

Tar sig tid
Anette lämnar dock dörren på glänt –
visst tror hon att Zebastian vill ta sig tid 
med Föräldrakraft.

När jag väl når Zebastian efter ytterli
gare två försök, ett på avtalad tid och ett 
tio minuter senare, så inleder han med en 
stor och avväpnande ursäkt och förkla
ring: 

Han hade lagt ifrån sig telefonen, och 
sedan hade annat kommit emellan. Nu 
har han tid att tala, och han gör det gärna.

Zebastian slog igenom med dunder 
och brak vid Paralympics 2010, när han 
tog brons.

Sedan dess har han bland annat segrat 
i ett världscuplopp och börjat studera, 
som första längdåkare med funktions
nedsättning, på skidgymnasiet i Öster
sund. Och hela tiden har han ökat på trä
ningsdosen. Konditionsträningen ligger 
nu på cirka 520 timmar per år.

– Det kanske inte låter så mycket med 
ett snitt på tio timmar i veckan, men då 
ska man veta att vissa veckor är vilovec
kor, och några dagar kanske du är sjuk. 
Jag tränar ungefär 80 timmar mer i år än 
förra året, säger han. 

Knappast sysslolös
Lägg till tiden för styrketräningspass, om
byte, resor och behovet av återhämtning, 
och vem som helst inser att Zebastian säl
lan behöver känna sig sysslolös. 

Nu gäller det att kroppen orkar med. 
Att öka träningsmängden på det sätt som 
Zebastian gör är förknippat med stora 
risker. Kroppen kan plötsligt säga ifrån, 
och motivationen kan sina.

Zebastian är väl medveten om spel
reglerna.

– Jag ligger i högsta laget för vad som är 
bra för min ålder. Men det känns inte far
ligt. Det blir lätt så på skidgymnasium att 
man tänker att nu jävlar ska vi träna. Men 
det gäller nog speciellt om man flyttar 
hem ifrån, då är det lätt att man bränner ut 
sig. Men jag bor hemma, säger han.

Hur ser en typisk vardag i början av 
november ut för dig?

– På tisdagar, onsdagar, torsdagar och 
fredagar är det träning på morgonen, se
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Zebastian  
550 dagar 
efter succén

Idrott

Zebastian slog igenom med dunder och brak när 
han som 15-åring tog brons i Paralympics 2011.  
Nu går han som förste längdåkare med funktions-
nedsättning på skidgymnasiet i Östersund. 

D
Rekryterad  
via ett läger
Namn: Zebastian Modin
Ålder: 17
Bor: Östersund
Studerar: Skidgymnasiet i 
Östersund
Började med skidåk-
ning: Via ett rekryteringsläger, 
samt efter att kompisar frågat 
om han inte ville prova på. 
Började tävla säsongen 2007-
2008.
Meriter: Brons i Paralympics 
2010. Seger i ett världscuplopp 
2011. 
Familj: Mamma Anette, pappa 
Patrik och lillebror Felix.
Senast lästa bok: Laddar 
ned och lyssnar på böcker via 
Iphone, det går riktigt bra. Fick 
en bok i födelsedagspresent, 
”Legionären” av Simon Scarrow. 
Andra intressen: Sport över 
huvud taget, basket, vara med 
kompisar, showdown.
Annat mål i livet: Inget visst 
yrke, inte just nu i alla fall. 
Eftersom jag går fyra år på 
gymnasiet, och det är en bra bit 
kvar, så får det nog bli att göra 
bra ifrån sig där. 
Råd till andra ungdomar 
som vill börja åka ski-
dor: Det går att åka skidor på 
alla nivåer. Men man måste ha 
ett par skidor och kunna ta sig 
till skidspåren.

Text: Mikael J Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se
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dan är det lunch och skola. Ungefär var
annan dag kör jag ett pass till efter sko
lan. Det blir löpning, rullskidor eller styr
keträning.

På förmiddagarna tränar han med 
kompisarna på skidgymnasiet. Eftermid
dagspass och träningspass på helgerna är 
utformade av hans tränare, i samråd med 
Zebastian och skolan, och då tränar han 
oftast på egen hand.

Längdåkning handlar mycket om att 
vara stark och uthållig, men också om 
teknik. Det senare är något som Zebastian 
försöker få in i varje träningspass.

– Man försöker ha fokus på teknik he
la tiden när man tränar, säger han. 

Dels handlar det om att träna den eg
na skidåkningstekniken, dels samspelet 
med ledsagaren, Albin Ackerot.

När de tränar ligger Albin före i spåret, 
försedd med en mikrofon och små högta
lare som är riktade bakåt. På så sätt hör 
Zebastian de ljud som Albin ger ifrån sig. 

Gillar nedförsbackar
Att paret är synkroniserat och samspelt 
är viktigt, inte minst vid utförslöpor med 
kurvor. 

Just sådana partier tycker Zebastian 
extra bra om. I nedförsbackarna brukar 
han dessutom åka ifrån konkurrenterna.

–  Vid en världscuptävling med jakt
start i Finland förra säsongen, körde vi 
fyra varv på en slinga på 2,5 km. På varje 
varv fanns det två backar. En konkurrent, 
Wilhelm Brem från Tyskland, var nära att 

åka ikapp mig när det gick uppför, men 
när det var plant och gick utför åkte jag 
från honom igen. Så var det varje varv, 
minns Zebastian.

Den gången var Zebastian först i mål.
– Vi tränar en del i utförsbackar. I vissa 

backar håller han (Albin) i staven. På täv
lingar får man göra så i de så kallade hol
dingzonerna, det är en regel som finns 
mest för säkerhets skull, när det går väl
digt fort. När vi tränar hemma vet jag 
precis vilka backar jag kan köra i.

Hög motivation
För att träna så mycket som Zebastian 
och kompisarna på skidgymnasiet gör, 
måste man vara mycket motiverad. Det 
är Zebastian, åtminstone för det mesta. 

– På somrarna tränar jag mest för att 
det är kul, och då är det också lättare att 
träna. I maj, juni, juli och augusti hinner 
jag aldrig tröttna. Men sedan när hösten 
kommer och det blir mörkt och regnigt, 
kan det bli lite jobbigare. Värst är det nog 
i slutet av september, med en månad kvar 
tills man får åka skidor, säger han.

När Zebastian känner att motivatio
nen sinar slår han tillfälligt av på tempot.

– Nyligen hade jag en period när jag 
var lite less. Jag tog fem dagar då jag bara 
tränade som jag ville, utan program. Nu 
känns det bättre igen, säger han.

Den tyngsta perioden är över. Vintern 
är så gott som här.

– Jag har varit på läger, och åkt skidor i 
inomhustunneln i Torsby. Men nu kan 

man åka skidor här, men jag har inte 
gjort det än. Det finns bara en trekilome
tersslinga, det är ännu ganska varmt så 
snön är mjuk, och det är hur mycket folk 
som helst som tränar där. Men det är så 
skönt att det börjar bli kallt.

Var har du för mål för den komman-
de säsongen?

– Jag siktar på någon pallplats på 
sprint i världscupen. Nästa säsong är det 
VM som gäller, och sedan Paralympics, 
då vill jag försöka vara i riktigt bra slag 
och kanske utmana om bra placeringar 
även på 10 kilometer.

”De är coola”
Har du någon förebild inom skidvärl-
den?

– Inte på det sättet att jag ser upp till 
en viss person. Jag tror att det är svårt för 
dem som är utanför, som inte själva vet 
vad en elitsatsning på skidor innebär, att 
förstå hur mycket killar som Marcus 
Hellner och Emil Jönsson tränar och hur 
genomtränade de är. Det är fascinerande 
att tänka på hur extremt starka de är, det 
är häftigt. När man får höra vad de här 
killarna gör för tider på klassiska testlopp 
så blir man imponerad. Jag har inga ido
ler, men jag fascineras av hela högen (av 
skidåkare i världsklass), de är coola och 
så extremt genomstarka, säger Zebastian 
och tillägger:

– Emil Jönsson lär ha sagt att den bästa 
mentala träningen är hård träning, sånt 
gillar jag. 
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”Skönt att det börjar bli           kallt”

Lugnt vid spåret. Zebastian i vallaboden. Mitt i tumultet. Zebastian efter Paralympics.
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”Skönt att det börjar bli           kallt”
Zebastian jobbar nu dagligen på att 

förflytta sina egna gränser för vad han 
orkar och kan. Sett ur ett bredare per-
spektiv har han redan varit med om att 
flytta fram positionerna för svensk skid-
åkning. Han är den yngste svenske para-
lympier som tagit medalj, och han är den 
förste längdåkare med funktionsnedsätt-
ning som antagits på skidgymnasiet i 
Östersund.

Showdownspelare av klass
Man kan lätt tro att det inte finnas plats 
för så mycket mer i Zebastians liv än 
skid åkning. Men det gör det.

Zebastian är en mycket aktiv suppor-
ter till Jämtlands basket, ett lag han stöt-
tar både på hemma- och bortaplan. Och 
han är en mycket skicklig showdown-
spelare, en idrott som ibland kallas värl-
dens snabbaste bollsport. Zebastian kom 
nyligen tvåa när Europas bästa spelare 
möttes i turneringen European Top 12.

– Vi klarar honom inte ens om vi tar av 
oss ögonbindeln, säger mamma Anette.

Även om det är skidåkningen som är 
nummer ett, så fyller aktiviteter som sup-
porterlivet och showdown viktiga funk-
tioner.

Det var i Kanada som Zebastian slog 
igenom, och det är dit tankarna rör sig 
när jag ber honom om sitt hittills roligas-
te idrottsminne.

– Det måste bli medaljen i Kanada, 
konkurrensen var riktigt bra där, säger 
han. +

Vid varje träning och vid varje 
täv ling finns han där, Albin Ackerot 
– Zebastians ledsagare och tränings-
kamrat.  

För en skidåkare med nedsatt synför-
måga är en av förutsättningarna för att 
lyckas att ha en bra ledsagare. Det har 
Zebastian. Eller som förbundskapten 
Niclas Grön säger: Albin är 50 procent 
av framgången.

Albin Ackerot är 23 år och flyttade 
för några år sedan från Göteborg till 
Jämtland för att satsa på skidåkningen. 

När Albin själv gick på skidgymna-
siet var den egna skidåkningen målet, 
men just nu kommer ledsagandet i 
första rummet.

– Mitt mål var att bli så bra som möj-
ligt, att satsa fullt ut. Nu har jag lagt ned 
min egen karriär och tränar enbart med 
Zebastian. Men jag har inte sagt defini-
tivt att jag inte kommer att tävla någon 
gång i framtiden, säger Albin. 

Ut ur svackan
Just när Albin upplevde en svacka i sin 
egen motivation, fick han veta att 
Zebastian behövde en ledsagare. Då 
gick Zebastian ännu i grundskolan, 
och träningen med honom var be-
gränsad till ett par pass i veckan.

– De sökte folk, jag nappade på det. 
Det blev en motivationshöjare för min 
egen del. I och med att han bara gick i 
sjuan när det här började tränade han 
inte så mycket, bara ett par gånger i 
veckan. Nu tränar vi dagligen och jag 
umgås nog mer med Zebastian än vad 
hans familj gör, säger Albin.

Och han ångrar inte att han tog på 
sig rollen som ledsagare.

– Nej, verkligen inte, jag tycker att 
det här är jättekul.

Och man kommer till platser man 
inte skulle varit på annars, säger han 
och syftar på de många tävlingsresor 
som ledsagarrollen för med sig. 

När Albin och Zebastian är ute i 
spåret, måste Albin hela tiden tala, el-
ler på annat sätt göra ljud ifrån sig. För 
att underlätta har han en mikrofon nä-

ra munnen och små högtalare på ryg-
gen, som Zebastian lätt kan höra.

– När vi åker rullskidor och skidor 
måste jag prata hela tiden. När jag inte 
har något intressantare att tala om be-
skriver jag naturen. Ordet bra använ-
der jag mycket, det går att uttala både 
vid ut- och inandning. Andra vanliga 
uttryck är rakt fram, lång höger eller 
nu börjar högersväng. Men har jag inte 
annat att säga så säger jag bra. 

Umgås ni även mellan tränings-
passen?

– Jag jobbar med Zebastian i skolan, 
dessutom reser vi tillsammans. Så när 
det inte är träning, skola eller resa så 
försöker vi hålla oss ifrån varandra. 
Det är sex år emellan oss, och han har 
sina egna kompisar, säger Albin. +

Zebastian håller igång familjen
Mamma Anette om en tillåtande 
attityd. Läs mer på nästa uppslag.

Albin Ackeroth gav upp sin egen tävlingskarriär

”Albin är halva 
framgången”

Röster om Zebastian

Niclas Grön, tränare:
– Zebastian är extremt målinriktad 
för sin ålder. Han är en av de mest 
målinriktade jag någonsin träffat, 
alla kategorier. Om det står 25 
minuter på intervallen som han ska 
köra, då är det 25 minuter. Han är 
en detaljkille och lämnar ingenting 
åt slumpen. Han vet vad han vill. 
– Han tycker inte att det är roligt 
med media och att synas och 
höras, vilket många andra tycker. 
Han går sin väg, och han kommer 
att bli bäst.

Albin Ackerot, 
ledsagare:
– Om Zebastian går in för något så 
gör han det inte halvdant, utan 
ordentligt. Det har gett resultat. 

Ledsagare och globetrotter. 
Här ses Albin Ackerot vid en 
tävling i Ryssland.
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”Zebastian 
håller igång 
oss på alla vis”

– Det är häftigt att leva vid si
dan av honom. Vi får lära oss 
saker varje dag, säger Zebas
tians mamma Anette Modin.

Zebastian reser mycket till tävlingar 
runt om i världen. 

Brukar ni följa med?
– Det händer att pappa Patrik följer 

med som ledare, men ofta åker Ze
bastian själv. Men till Paralympics åkte 
vi hela familjen. Vi fick chans att heja li
te grann, och vi fick komma in i OS
byn en dag, det var väldigt speciellt.

Tillåtande attityd
Anette och Patrik har alltid haft en 
tillåtande attityd. 

– Zebastian får uppleva mycket, 
och är jätteaktiv i alla möjliga sam
manhang. Vi tror på att om vi föräld
rar är positiva och aktiva med våra 
barn så hittar de sina intressen och 
har mycket kul. Jag säger inte att det 
är rosenrött här heller varje dag, men 
vi utgår från det som går att göra. 
Det gäller att hitta förutsättningarna 
i allting, och det tror jag att vi gör 
och det är riktigt häftigt att leva sida 
vid sida med Zebastian. Vi får lära 
oss saker varje dag och han håller 
igång oss alla på alla sätt och vis.

Smart hjälpmedel
Zebastian använder sin Iphone till det 
mesta – ringer, mejlar, lyssnar på mu
sik och böcker, surfar. Utöver en stan
dardfunktion som gör att telefonen lä
ser upp det som användaren pekar på, 
till exempel ett namn i adressboken, så 
har Zebastian ett litet tangentbord för 
att lättare kunna skriva sms och annat. 
Tangentbordet skjuter han in i telefo
nen när han inte använder det.

Zebastian har provat på mycket, 
även sådant som många ungdomar 
med vanligt seende skulle tveka inför.

– Jag tror att vi låtit honom göra allt 
och prova på allt. Han har åkt downhill 
utför Åreskutan, åkt vattenskidor och 
slalom. Han har provat allt sådant som 
han tycker är kul. Det handlar mer om 
att uppmuntra och inte bromsa. 

Att Zebastian nu går på skidgym
nasiet ser Anette som ett resultat av 
Zebastians starka vilja och drivkraft.

– Han ville gå skidgymnasiet och 
han är nu den förste som får göra det. 
Med de resultat han visat platsar han 
där, säger hon. +

Nytt i skidbacken

Medåkare får        åka med fler

Tre former av funktio-
nell skidåkning där du 
inte behöver licens är 
sitski, stående och 
snowboard. 
n En sitski består av en 
sits monterad på en 
fjädrande ställning. 
Denna är fäst på en 
skida. Sitskiåkare 
använder kryckstavar 
för att balansera 
åkningen.

n Gruppen stående 
skidåkare innefattar ett 
stort antal olika funk-
tionsnedsättningar, 
som utvecklingsstör-
ning, Downs syndrom, 
synskador, halvsides-
förlamningar och 
amputationer. Går du 
med gåskenor ger 
pjäxorna ofta minst lika 
god stabilitet och det 
fungerar då bra att åka 

stående. Det fungerar 
även bra om du är 
gående och till exempel 
har en lättare cp-skada. 
n Snowboard går 
utmärkt att kombinera 
med en eller två 
kryckstavar. Kryck-
stavarna är en stor 
hjälp när du åker 
snowboard.
Läs mer på:  
www.totalskidskolan.se

Sitski, stående och snowboard

Förändringen välkomnas 
bland skidklubbarna. 
Men än råder mono
pol inom instruktörs
utbildning.
Svenska liftanläggningars organisation, 
SLAO, ansvarar från och med i år för all 
skidinstruktörsutbildning, även den inom 
funktionell skidåkning. Från och med i år 
ändras också reglerna på åtminstone en 
punkt. En medåkare för skicart eller biski 
tillåts nu åka med flera skicart respekti
ve biskiåkare. 

– Vi har fått sådana önskemål från as
sistansutbildningar och föräldrar, och nu 
är reglerna ändrade. Tidigare var alla 
skidklubbar tvungna att utbilda en per
son per skidåkare, för då skulle man ha 
en medåkarlicens per åkare. Nu får en 
medåkare åka med flera, säger Torbjörn 
Lundqvist, utbildningsansvarig på SLAO.

Förändringen underlättar för många 
skidklubbar, inte minst de som har långt 
till Åre, där SLAO bedriver sina utbild
ningar.

Mer finns att göra
Men mer finns att göra för att öka till
gängligheten inom den alpina skidåk
ningen. Den som vill bli medåkare måste 
få sin licens utfärdad av en utbildad in
struktör, och alla instruktörer utbildas 
nu av SLAO, som håller nästan alla sina 
utbildningar i Åre.  

– Vi har ett monopol, det är inte bra, 
men vi vill försöka öka tillgängligheten. 
Man kan nu ringa oss på SLAO och be 

oss komma till en skidskola. Vi ska exem
pelvis snart till Oslo för att utbilda in
struktörer där. Men det är en kostnad 
kopplad till det här, och man behöver of
tast vara ett par instruktörer som utbil
das vid ett tillfälle för att det ska bli eko
nomi i det, det här är inte en ideell verk
samhet, säger Torbjörn Lundqvist.

Långt från fjällen
Målsättningen på SLAO är att nå ut till 
klubbar och skidåkare långt utanför fjäll
områdena.  

– Vi hoppas kunna utbilda så många 
skidinstruktörer som möjligt. Nästa år 
kanske vi kan lägga en utbildning i Ulri
ce hamn eller Flottsbro, det är alls inte 
otänkbart, säger Torbjörn Lundqvist. 

Totalskidskolan, som tidigare ansvara
de för instruktörsutbildning inom funk
tionell skidåkning, har under en längre tid 
kämpat för att ansvaret för utbildningarna 
ska hamna hos SLAO.

– Vi är pappa till förändringen. Det 
här är något vi har velat länge, det har in
te varit riktigt bra att sitta både med ka
kan och påsen. I värsta fall har vissa kun
nat säga att reglerna ser ut som de gör 
därför att Totalskidskolan velat ha det så. 
Nu säkerställer vi att kunskapen om att 
utbilda instruktörer inom funktionell 
skid åkning finns där man utbildar skid
lärare inom traditionell skidåkning, säger 
Anders Ohlsson på Totalskidskolan. +
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Nytt i skidbacken

Medåkare får        åka med fler

n Utbildningarna till att bli 
skicart- eller biskiinstruk-
tör tar sex dagar och 
kostar 7 375 kronor. 
n Utbild ningen ger dig 
rätt att utbilda och 
licensiera medåkare för 
dessa kategorier.

n Utbildningen för att bli 
sitskiinstruktör är på tre 
dagar och kostar 4 375 
kronor. 
n De som genomgått 
skidinstruktörsutbildning 
motsvarande SLAO steg 
1 prioriteras till utbild-

ningarna. Från och med 
säsongen 2012-2013 blir 
denna utbildning ett krav.
n Utbildningarna anord-
nas av SLAO och hålls 
oftast i Åre.
Läs mer på:
www.slao.se

Fjällvärlden 
rustar för dig 
och din familj

Totalskidskolan i Åre har under lång tid 
varit förstahandsvalet för många 
skidåkare med funktionsnedsättning. 
Men nu har andra fjällanläggningar 
insett värdet i att locka denna grupp. 

Totalskidskolan har sedan mer än en må
nad näst intill fullbokat inför den kom
mande vintersäsongen. 

– Det här är ett hemskt problem vi har, 
det är ruggigt. Det finns fortfarande lite 
strötider i januari och april, men kom
mer det en grupp med fem, sex familjer 
från till exempel RBU så finns inte plats 
för dem. Vi har alltid mött ett stort in
tresse, men så här illa har det inte varit på 
två, tre år. Det finns ett begränsat antal 
utrustningar och kvadratmeter, och det 
ekonomiska läget för oss gör att vi inte 
bara kan sätta in två, tre skidlärare till 
och därmed ta emot fler, säger Anders 
Ohls son på Totalskidskolan.

Men varför slår inte Totalskid
skolan ut väggarna, bereder plats för 
fler bäddar och rekryterar fler skidlä
rare? Familjerna som kommer betalar 
ju för sig.

–Det ligger i vår filosofi att verksam
heten inte ska bli för stor, det får inte bli 
som en fabrik, säger Anders Ohlsson.

Fler aktörer
Totalskidskolans inställning bäddar för 
fler aktörer, något som Anders Ohls son 
säger att han länge eftersökt och hop
pats på. Och nu tycker han sig se en för
ändring.

– Det finns många som gör samma sak 
som vi och det finns cirka 15 skidskolor 
ute i landet. Jag ser en mycket glädjande 
utveckling i Sälenområdet. Där utbildar 
man nu många skidlärare, deras boknin
gar ökar, viljan att ta emot den här mål
gruppen ökar, de köper in mer utrustning, 
man vill att det här ska finnas på pro
grammet. Man kan möjligtvis önska att 
det kunde gå ännu snabbare, säger han. 

10 000 gästnätter
Totalskidskolan har mellan 300 och 400 
gäster per år, vilket genererar cirka 10 000 
gästnätter i Åre när man räknar in famil
jer och vänner som dessa skidåkare drar 
med sig.

Andra fjällanläggningarna börjar nu 
inse det ekonomiska värdet i att locka 
skidåkare med funktionsnedsättning.

– Ja, visst gör de det. Det här är en ny 
kategori av gäster som är intressant för 
branschen, säger Anders Ohlsson. +

n Alla skidanläggningar 
tillåter skicart och biski 
för brukare med giltiga 
licenser.
n För att få en åkar/
brukarlicens krävs att 
du går i skidskola 15 
timmar och klarar ett 
test. Sedan har du 
licensen i tre år. 
n Uppdateringen för en 
åkare/brukare görs vart 
3:e år med en två 
timmars uppdaterings-
lektion.
n Skidskolor som 
utbildar åkare/brukare 
finns på de flesta större 
skidskolor i landet. 
Priset beror på vad du 
vill boka för typ av 
lektion. Här kan du läsa 
mer:

Totalskidskolan,
totalskidskolan.se
SkiStar Sälen,
www.skistar.com
Idre Fjäll,
www.idrefjall.se
n Du behöver en 
medåkare. Licens utfär-
das separat för skicart 
och biski. Vill man ha 
licens för båda katego-
rierna får man gå två 
utbildningar. Utbild-
ningar anordnas av 
SLAO och hålls i Åre. 
Läs mer på:
www.slao.se
n En utbildning till att 
bli medåkare tar fyra 
dagar. Under dessa 
dagar lär sig medåkar-
na att behärska alla 
typer av tekniker som 

krävs för att framföra 
åkredskapet. Utbild-
ningen kostar 6 125 
kronor. SLAO hoppas 
att i framtiden kunna 
besöka allt fler anlägg-
ningar utanför fjällvärl-
den, och utbilda 
medåkare på plats.
n Förkunskapskrav för 
att ta medåkarlicens är 
att du är en god 
skidåkare.

Det här behövs för att åka skicart eller biski

Så här blir du instruktör – steg 1-utbildning snart krav

Foto: HeNrik LöNNevi
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”Värdefull” 
Föräldrakraft är tid-
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du ingenting!

läsning för dig som 
förälder & professionell!

Ja tack, jag beställer:
6 nummer för 363 kronor inkl moms

12 nummer för 726 kronor inkl moms

Information om annonsering

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

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

Postnr & ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

E-post: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Övrigt meddelande:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FK 1106

Klipp ut & posta kupongen 
i ett kuvert till FaktaPress, 

Målargatan 7, 111 22  Stockholm. 
Eller mejla till:

 pren@faktapress.se
}

För Dig som har barn i behov av särskilt stöd! Ljud- & 
iPad-tidning 

utan extra 
kostnad

Välj ett   alter nativ!

in son, Rasmus, har 
Angelman syndrom. Det 
innebär att han befinner 
sig på en 2-3-årings nivå, 
fast han är en stor ”karl”, 
1.80 lång, 23 år gammal.

När jag hämtade honom i hans hem i 
söndags, den 30 oktober, var han inte 
glad! Det hade blivit mörkt – och 
mamma hade inte kommit fast hon 
brukar göra det på söndagar! Vad hjälpte 
det att assistenterna sade att jag skulle 
komma – det började ju skymma! Det 
här stämde inte! En hel timme av 
växande frustration.

Att Sverige går över till vintertid är svårt 
att förklara. Hur ska jag säga? ”Jo, 
klockan är inte sex nu, som hon brukar 
vid den här tiden. Hon är bara fem. Fast 
det har blivit mörkt. För i dag flyttar alla 
människorna visarna på sina klockor en 
bit…”

Han skulle inte begripa ett dugg.
Rasmus har en inbyggd ”klocka”; 

känner på sig precis när det är dags att 
äta (vilket han gillar!), när jag ska 

komma, när det är dags att åka till Daglig 
verksamhet. Vissa för honom viktiga 
klockslag känner han också igen på 
klockan på väggen.

Men plötsligt stämmer inte hans inre 
klocka! Allt blir upp- och nedvänt.

Det brukar ta några veckor innan 
hans inre klocka har ställt om sig. Under 
de veckorna är han både orolig, uppjagad 
och nedstämd på samma gång, och han 
sover ännu sämre än vanligt. I söndags 
natt somnade han inte förrän 03…

Till Angelman syndrom hör grava 
sömnrubbningar. Men ju äldre Rasmus 
blivit, desto bättre har också sömnen 
blivit. Trots att han inte, som vi andra, 
har sänkt kroppsproduktion (eller vad 
man ska kalla det) på natten, har han lärt 
sig att det är då man sover.

Men vid övergång till vinter- och 
sommartid blir allt rörigt. Det drabbar 
framför allt Rasmus, men också hans 
assistenter och mig som mamma…

Övergången till vinter- respektive 
sommartid måste drabba många fler än 
Rasmus. Personer med olika funktions-

hinder, senildementa personer, husdjur. 
Alla som har en inbyggd tidsuppfattning, 
men som inte kan ta in det här med att vi 
plötsligt skruvar klockorna framåt 
respektive bakåt.

Om jag ska vara ärlig fattar jag inte 
alls vitsen med att skruva klockorna hit 
och dit. Jag har levt största delen av mitt 
liv med en fast tid, och jag såg aldrig 
något problem med det.

Är det bara jag som tycker att det här 
med säsongstider enbart har negativa 
effekter, och det framför allt för de 
människor som redan har det svårt som 
det är?

Marika Jardert
Teckomatorp

PS. Gå gärna in 
och titta på min 
sons hemsida, 
som en av hans 
assistenter byggt 
upp på www.
angelman.n.nu
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ÅRGÅNG 6

HON FÅR OSS 

ATT REAGERA 

TEMA SKOLA: ELEVERNA SOM LYCKAS MOT ALLA ODDS

Om barn och unga i behov av särskilt stöd

FLERFUNKTIONSHINDER: ALLT HÄNGER IHOP

Lotsar i 

Göteborg

Familjer får 
uppskattad 
vägledning

Protest  

mot lågt 

skadestånd 

Kränkt elev fick 

inte upprättelse

550 dagar  

efter succén  

Skidstjärnan 

Zebastian Modin 

flyttar gränser

4

NR 6  

2011
DECEMBER

FRÅGOR & SVAR 

TILL JURISTEN

DROTTNING SILVIA:

”Det svåraste  

som förälder  

är känslan att 

aldrig vara  

tillräcklig”

Mia Skäringer väcker känslor som får unga 

och vuxna att fatta livsavgörande beslut. 

SE SID 7

AN
NONS

@ Är du arg, upprörd eller bara glad? Låt oss höra! Skriv ned dina tankar och åsikter och mejla till info@foraldrakraft.se
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Debatt

Hej Maria! Jag heter Lisbeth Andersson 
och har en son, Fredrik Andersson, som 
är född med Downs syndrom.

Han har ansökt med hjälp av mig om 
ledsagare till en utlandsresa till Mallorca.

Han har fått ett avslag, med hänvis
ning till en dom i Högsta Förvaltnings
domstolen den 14 februari 2011 i mål 
274609, som är överklagad.

Andra avslaget var med hänvisning till 
att han har en bra fritid och att han hade 
varit utomlands 2010. Varför är det två 
olika hänvisningar vid de olika avslagen?

Om det andra skälet hade hänvisats 
till först, så hade han inte överklagat. 
Han hade haft full förståelse för det.

Nu sker ingen överklagan för att tiden 
har försvunnit, så det är inte aktuellt 
med den semesterresan just nu.

Fredrik är 32 år gammal och vill inte 
bli hindrad för all framtid att åka 
utomlands. Han har god ekonomi och 
ett stort intresse och det är alltid som 

första önskemål när genomförandepla
nen görs. Jag hänvisar till goda och lika 
levnadsvillkor som andra samt till 
självbestämmanderätten i LSSlagen.

Hur ska han göra vid ansökan för att 
få genom en utlandsresa?

Timtiden är 8 tim/dag, det vill säga 
personen får sin heltidslön som vanligt 
från kommunen, ingen merkostnad på 
timtiden föreligger. Det är endast 
kostnaden för resan som måste betalas.

Om han betalar ledsagarens resa, så 
anses väl det som en ”muta” och in
komst till personal och är detta tillåtet? 
Då måste Fredrik betala sociala avgifter 
på den summan.

Ledsagaren, som ansöks om, är en 
personal, som arbetar i hans boende, dvs 
anställd av kommunen. (Det är nödvän
digt att ledsagaren har en bra relation till 
Fredrik, eftersom han har ett svårt 
outtalat tal, inte kan läsa, inte kan skriva 
eller räkna.) Ledsagaren måste förstå hans 
önskemål bra, så att han känner sig trygg.

Jag tycker att det är viktigt att detta di
lemma kommer upp till diskussion, 
gärna i TV och i tidningar och att det bli 
bra riktlinjer för alla personer med 
funktionsnedsättning.

Tag gärna ett beslut som ska gälla i 
alla kommuner så vi vet hur vi ska göra.

Överklagande kräver mycket tid och 
energi av många personer. Det kan spara 
tid för den personal som arbetar inom 
detta område. Tid som kan användas till 
annat.

Jag hoppas att detta brev kommer 
fram till dig, Maria så du får lite att tänka 
på. Jag läste på webben att du skulle gå in 
med ett personligt engagemang.

Jag hoppas på ett positivt svar och 
framför allt bra riktlinjer inför framtiden 
om förfaringssättet.

LSSlagen är en rättighetslag men just 
nu mycket ”luddig”och kan uppfattas 
som förbud istället för rättighet.

Jönköping, 2011
Lisbeth Andersson

Varför nekas min son åka till Mallorca?
Öppet brev till barn- och äldreminister Maria Larsson
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Simulator på Dysleximässan
oktober var Expolaris i Skellefteå 
platsen för årets stora Dysleximässa i 
arrangemang av Dyslexiförbundet 
FMLS och Skriv-Knuten. En aktuell 

fråga var den nya skollagen, Skolinspektionens 
rapport om läs- och skrivsvårigheter samt debatten 
om särskilt stöd över nivån godkänt.

– Vi har redan ett fall med en elev i årskurs nio 
som blivit fråntagen sin hjälp med hänvisning till 
att han uppnår motsvarande G eller VG, säger 
Dyslexiförbundets ordförande Bengt-Erik 
Johansson.

I samband med mässan hölls också ett nordiskt 
möte, berättade ordföranden. På agendan stod bland 
annat läger, helgverksamhet och andra ungdomsfrå-
gor över gränserna. Bland de svenska medlemmarna 
rullar jobbet vidare med att förbereda för att starta 
ett fristående ungdomsförbund.

Många ville testa
Ett av de mest spännande inslagen på mässan var 
”kognitionssimulatorn” som ungdomsgruppen 
inom Dyslexiförbundet använde för att demonstrera 
hur det är att ha dyslexi och liknande svårigheter. 
Många ville testa vilka tuffa utmaningar som väntar 
en vanlig dag i skolan. Simulatorn hade lånats ut av 
Hjälpmedelsinstitutet. 

På utställargolvet mötte vi bland andra Ann-
Louise Marklund som puffade för Solviks folkhög-
skola, med många kurser för elever som behöver 
lite extra inriktning på att läsa och skriva. 

Bland de många utställarna fann vi även Ronny 
Karlsson, som väckte uppmärksamhet med 
”Undret från Markaryd”, en metod för lästräning. 
Metoden går under namnet BRAVKOD (bra 
avkod ning) och träningsmaterialet har tagits fram 
av Bodil Jönsson. +

Kim Mortensen och Maria Berg  
visade den unika kognitionssimulatorn.

Ronny Karlsson, Ann-Louise Marklund 
och Bengt-Erik Johansson.

Öppet hus i city
Julen smygstartade redan 
den 10 november med ett 
mingel i Föräldrakrafts nya 
lokaler. Ett 50-tal besökare 
hjälpte oss fira flytten till det 
nya kontoret mitt i Stock-
holm city. Nu finns vi på plats 
på Målargatan 7, i ett gam-
malt fint hus från 1700-talet, 
med nära till allmänna 
kommunikationer. Läsare, or-
ganisationer, branschföretag 
var alla representerade under 
denna glöggdoftande efter-
middag. Här bjuder vi på ett 
collage av bilder. +

Vill du 
uppmärksamma 

ett evenemang  
i Föräldrakraft?
Sänd en kort text och 

bilder till redaktionen på 
denna mejladress: info@

faktapress.se

I

HÄNT SE’N SiST
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ID-dagarna ägde rum för 24:e 
året den 20-21 oktober, den 
här gången på Uppsala 
Konsert & kongress. 
Hjälpmedelsinsitutetets chef 
Jan Grönlund kunde räkna in 
1500 besökare på jakt efter 
smarta hjälpmedel och kloka 
föreläsare. 

Erika Dahlin och Elisabeth 
Lagerkranz fick inleda föreläs-
ningsprogrammet med senaste 
nytt om mobiltelefoner som 
stöd. Detta sedan författaren 
Jonas Helgesson tvingats 
lämna återbud på grund av ett 
armbrott dagen före.

Gick det som planerat 
trots att ni flyttat mässan till 
Uppsala?

– Många tyckte spontant 
att det var en bra och trevlig 
lokal, säger projektledare 
Carina Hillerhag. Vi såg 

många för oss obekanta 
ansikten på mässan, både på 
utställningen och på föreläs-
ningarna. Det kom även fler 
beslutsfattare än vanligt på 
föreläsningarna och på 
utställningen.

– Det var första gången i 
Uppsala och vi har fått 
mycket positiv respons på 
läget.

– Många av föreläsningar-
na var fullbokade innan 
mässans start. Det tycker vi är 
riktigt roligt!

Vad tror du att besökar-
na uppskattade mest?

– Att det var många nya 
ansikten kan bero på place-
ringen av mässan och att det 
var bra kommunikationer. 
Föreläsningarna hade olika 
innehåll för att passa olika 
yrkesgrupper. +

Gunilla 
Gerland 
puffade för 
sin nya bok 
om hjälp
medel.

Emma Ytterberg och Anders Moberg  
från Riksförbundet Attention.

Nicklas 
Mårtensson 
från Autism 
och Asper
ger förbun
det.

En specialanpassad Segway 
var en av nyheterna som drog 
på årets upplaga av Hjälp-
medel Öresund i Malmö den 
28-29 september.

Det var Bilanpassning i 
Staffanstorp som demonstre-
rade fordonet.

– Roligt när man kan 
anpassa en riktigt häftig 
produkt till ett hjälpmedel, 
säger Annette Persson Hall, 
ansvarig för mässan som 
anordnas av Hjälpmedels-
teknik Sverige.

Många besökare tittade 
även på den nya Rollz:en, 
rollatorn som med ett 
handgrepp förvandlas till en 
rullstol.

– Det var oerhört roligt att 
det fanns flera nya mindre 

hjälpmedelsleverantörer på 
mässan, säger Annette.

– Det är ju nyheter och 
nytänkande man vill visa. 

Tyvärr drabbades mässan 
av en nedgång i besökaranta-
let, trots intensiv marknadsfö-
ring.

– Många förskrivare får 
inte lov att åka, säger Annette. 
Det är jättesynd eftersom de 
bör vara uppdaterade om vad 
som finns på marknaden. 

– Det kom heller inte så 
många brukare. Vi vet inte 
vad detta berodde på och kan 
ju inte skylla allt på sommar-
vädret under dessa två dagar. 
Både vi arrangörer och 
många besökare saknade 
många av de stora etablerade 
hjälpmedelsleverantörerna.

Hur ser planeringen ut 
inför nästa års mässa?

– Vi har skickat ut en enkät 
till alla utställarna och vi 
håller på att sammanställa 
den just nu. Som det ser ut nu 
så vill ungefär hälften ha en 
ren fackmässa vartannat år. 
Kanske man ska köra så, att 
det blir en ren fackmässa ena 
året och en mix av fackmässa 

och brukarmässa andra året. 
Vi återkommer med besked. 

– 2013 kommer det att 
anordnas en stor konferens 
om åldringsvård i Malmö och 
detta är ju en grupp som 
verkligen behöver hjälpme-
del. Även personalen behöver 
bra hjälpmedel för att 
undvika arbetsskador, säger 
Annette Persson Hall. +

Trots många nyheter på mässgolvet fick Hjälpmedel Öresund 
färre besökare än vanligt i höst.

Fler beslutsfattare på ID-dagarna

Prinsessa på lekplats
En alldeles speciell lekplats i Kallhäll, 
Järfälla fick besök av Kronprinsess paret 
i november. Lekplatsen ”Lek för alla” har 
fått pris för sin fina tillgänglighet för alla 
barn. När Daniel och Victoria gjorde sitt 
besök välkomnades de av barn som 
brukar leka där varje dag. +
Foto: AnnikA MAgnusson,  

JärFällA koMMun

Segway lok på Hjälpmedel Öresund
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Intervju

Vi frigör Sveriges dolda 
resurs. Så lyder slag- 
 ordet för nya Left is 
Right, som gör succé 
efter omstarten.
– Jag förutspår att vi är 
fler än 20 personer om 
ett år, säger Lennart 
Jönsson.

örra hösten ekade loka-
lerna på Döbelnsgatan i 
Stockholm tomma. Left 
is Right hade nyligen 
kraschat, trots stolta pla-
ner på att ge personer 

med Asperger syndrom och andra neuro-
psykiatriska diagnoser bra jobb.

Men varumärket hade hittat en ny äga-
re hos Lennart Jönsson, mest känd som 
grundare av Misa. Idag är det full fart och 
ett 10-tal personer har fått jobb.

Hur har utvecklingen varit?
– För ett år sedan hade jag och Klas 

Gustafsson visioner och idéer om hur 
verksamheten skulle kunna se ut. Idag be-
står företaget av tio konsulter som gör 
uppdrag hos externa kunder. Vi har dess-
utom förstärkt med en konsultchef, så to-
talt är vi 13 personer.

Knackade dörr
Förra hösten satsade man hårt på att 
knacka dörr hos tänkbara kunder.

– Det var många möten och dörrar att 
knacka på, men vi möttes av förvånans-
värt stor entusiasm. Det resulterade i bra 
kontakter i form av både rådgivare och 
dörröppnare.

– Mathias Axelsson, forskare på Han-
delshögskolan, har hjälpt oss förstå att vi 
måste vara både socialt ansvarstagande 
och marknadsmässiga i företagandet.

– Vi har även fått en kompetent rådgi-
vare på marknadsföring, Torbjörn Lind-
gren. Han har formulerat två bärande 

budskap: ”Vi frigör Sveriges dolda resurs” 
och ”Med lite kunskap kan du få tillgång 
till mycket kompetens”.

Efter många fler samtal och kontakter 
anordnade Left is Right i våras en kund-
konferens.

– Det ledde till att våra tre konsulter 
blev kontrakterade hos olika företag. De 
externa uppdragen påbörjades på allvar 
i september och nu är redan tio perso-
ner i jobb.

Framtiden ser ljus ut. Och cirka 375 
personer står på kö för konsultjobb.

– Vi är väldigt impo-
nerade av de kvaliteter 
och den bredd på kom-
petens som finns hos de 
som hör av sig.

Hittills är det inom tre områden som 
Left is Right har ordnat arbete, nämligen 
IT, ekonomi och administration samt 
språk och översättningar.

Hur ser vardagen ut på företaget?
– Förutom att sälja och genomföra 

uppdrag, så handlar det om att skapa ett 
företag med trivsel och struktur så att våra 
konsulter kan utvecklas i jobbet och per-
sonligen. Vi har ingen ambition att skapa 
en modell för fortsatt utveckling, snarare 
att skapa en bra arbetsmiljö och bra kultur 
för de personer som jobbar hos oss. Det 
allra viktigaste för mig är att det ramlar på 
uppdrag och att det finns en härlig stäm-
ning hos medarbetarna i företaget.

Vad är viktigast för att lyckas?
– Vi tonar ned prat om diagnoser och 

schablonbilder av hur personer med till 
exempel Aspergers syndrom fungerar. Vi 
ser till de enskilda personernas förutsätt-
ningar och drivkrafter, för i botten så är vi 
alla människor. Och vi har alla vår profil.

– En avgörande del för mig är hur våra 
konsulter pratar om Left is Right. Som jag 
ser det är det en av våra viktigaste fram-
gångsfaktorer. Det stimulerar oss att hela 
tiden leva som vi lär. Utan våra konsulters 
förtroende så har vi inget existensberätti-
gande.

– De jobb vi åtar oss utförs på mark-
nadsmässig bas. Vi säljer inte jobb med 
”huvud på sned”. Vi vill inte ha några 
”tyck-synd-om-jobb”. Kunden ska få sina 
tjänster levererade med hög kvalitet och 

inom tidsramen. Som 
alla andra konsultbo-
lag är vi beroende av 
nöjda kunder, säger 
Lennart Jönsson. +

Han frigör de  
dolda resurserna

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

F
Jobb och bra stämning. Det viktigas-
te är att det ramlar på uppdrag och att 
det finns en härlig stämning hos 
medarbetarna, säger Lennart Jönsson.

Nu kommer boken om 
den kanske mest 
framgångsrika metoden 
för att öppna vägen till 
arbete för personer med 
funktionsnedsättningar.
Det är Misa som släpper 
”Tre steg till arbete”, som 
skrivits av journalisten 
Malena Sjöberg och 
medarbetare inom 
företaget.
Misa har länge använt 

sig av metoderna ISA, 
Individuellt stöd i arbete, 
och Supported 
Employment. Den nya 
boken beskriver hur det 
fungerar i praktiken.
Boken fokuserar på de 
konkreta verktygen och 
den arbetsprocess som 
används inom just Misa. 
Den vänder sig främst till 
personer som arbetar 
med att stödja männis-

kor på väg ut i arbetsli-
vet.
– Första gången vi fått 
mod att skriva ner hur vi 
jobbar. ”Tre steg till 
arbete” är egentligen 
skriven för internt bruk 
men nu ska vi även sälja 
den externt, säger 
Lennart Jönsson, Misas 
grundare.
Mer information på 
www.misa.se

Ny boK: Misas tre steg till arbete 
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E-post: info@aj.se
Tel: 08-26 60 17

Vi hjälper dig med:

Förlossningsskador
Vårdskador
Läkemedelsskador

I samarbete med:

Tecken i mobilen
Teckenkommunikation GRUNDORDBOK 
finns nu som Smartphone-App på 
Android Market. Sök på TAKK (Pris 50:-) Nu som  

App!

Läs om fler produkter på: www.bam-sprakteknik.se

videosekvenser (GRUNDORDBOK)
På gång: Titta på Tecken – 

(Kommer även till iPhone hösten 2011)

Tel/fax 0417-511 575

Annonsörer i detta nummer:
A-Assistans Leimir AB...............................................13
AJ Personskador ........................................................75
Anatomic SITT AB ....................................................17
Anhöriga, Nationellt kompetenscentrum ................49
Bam Språkteknik .......................................................75
Bestic AB ....................................................................75
BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter................ 14, 16
Bräcke Diakoni ..........................................................29
Carema Vård och omsorg AB ...................................41
CJ Advokatbyrå AB .....................................................9
Dammsdal .................................................................33
Enigma Omsorg AB  .................................................36
EO-Funktion AB .........................................................6
Frösunda LSS AB .............................omslagets baksida
Föreningen Furuboda  ..............................................38
Föreningen JAG  ........................................................15
Gryning Vård AB .......................................................16
Heldagsskolan Rullen AB ..........................................75
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft .............................32
Humana Assistans ................................................... 1, 7 
Habiliteket .................................................................33
ICAP AB ....................................................................32
Inerventions ..............................................................11
Innovaid HB ..............................................................34
Inside Team .................................................................6

Juristfirman På lika villkor ........................................61
Läkemedelsindustriföreningen ...................................2
Misa ...........................................................................16
Move & Walk Sverige AB .............................................9
Nordström Assistans AB ...........................................18
NÄRA Personlig assistans & utbildning AB .............17
Olivia Personlig Assistans AB ...................................16
Permobil  AB ...............................................................9
Pomona Balance AB ..................................................57
Resurscenter Mo Gård AB, Mo Gårds Gruppen ......28
RGD/RGH Kansli ......................................................31
Riksgymnasiet - Bräcke Diakoni ..............................32
Salboheds Gymnasiesärskola AB ..............................29
Solhagagruppen AB ..................................................51
Specialpedagogiska Skolmyndigheten ............... 35, 39
Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut ......31
Stöd & Resursgruppen AB ........................................10
Svenska Handikappidrottsförbundet, SHIF ............12
Särnmark Assistans AB ...............................................3
Timagine HB  ............................................................32
UPAB Utvecklingspedagogik AB .................. 13, 32, 39
Woxzia, Myndighetslots AB ......................................63
Ågrenska ....................................................................40
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Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

Frösunda erbjuder personlig assistans som utgår från dig som person. Somliga 
kunder önskar att vi tar ett helhetsgrepp om den personliga assistansen, medan 
andra vill sköta den mer självständigt. Oavsett, vi är en trygg arbetsgivare för 
dina personliga assistenter. 

Som kund får du också stöd i den juridiska processen kring personlig 
assistans och tillgång till vår kundombudsman, fritidsaktiviteter och mycket 
annat. Allt för högsta möjliga livskvalitet.

Kontakta oss. Oavsett.
Telefon: 0770-933 410 • E-post: kundkontakt@frosunda.se • frosunda.se

PERSONLIG
ASSISTANS SOM 
DU VILL HA DEN. 
OAVSETT.
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