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årgång 7

tema: assistans på  jobbet & assistans för barn

om barn och unga i behov av särskilt stöd

hjälpmedel: robotarna kommer

Guide till 
bättre 
arbetsminne
 
praktisera  
hos regeringen 

pressad att 
välja särskola

sören  
olsson:
Förbannade  
bovar

nr 1  
2012
jan-feb

annons

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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kollo  
& läger
Hanna är  
tillbaka – 

som ledare

malmö open
Laddat för kamp

sandra derbring  
får oss att se in  
i framtiden.

tekniknörd  
som viLL skriva  
För barn 
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Utvecklingspedagogik Sverige AB driver Svedenskolan, Häggviks Gymnasium och LSS-verksamheterna Häggviks Skolinternat, Rudebacken och Cameleonten samt korttidstillsyn.
Box 418, 191 24 Sollentuna. Besöksadress Häggviksvägen 4, Häggvik. Telefon 08-517 07 100. Fax 08-517 07 145.
www.utvecklingspedagogik.se • kontakt@up.se

Att utveckla människor 
med särskilda behov är det 

som driver oss.
Vi gör det genom att verka inom utbildning och omsorg.

För barn med autism /Asperger är 
det viktigt att välja rätt skola från 
början. Läs mer om vår pedago-
gik på svedenskolan.se.

Utbildningar som förbereder dig för vux-
enlivet. Vi erbjuder nationella, special-
utformade och individuella utbildningar. 
Läs mer på haggviksgymnasium.se.

Vår dagliga verksamhet hjälper dig 
med arbetspraktik ute i samhället. 
Läs mer på cameleonten.se.

På vår anläggning i Roslagen erbjuder 
vi från och med i år korttidsplatser även 
på vardagar. Till sommaren har vi kollo 
varav vissa veckor är ridläger. Läs mer på 
rudebacken.se.

På vår anläggning i Roslagen erbjuder 
Vi erbjuder träning i självständigt boende 
för ungdomar mellan 15 och 23 år. Nu har 
vi öppet årets alla 365 dagar. 
Läs mer på haggviksskolinternat.se.
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08-505 920 00

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

Har ni valt  
rätt assistansanordnare?

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

Särnmark Assistans –  
personlig assistans sedan 1992
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Ledare  6
Sören Olssons krönika  8

Nyheter
Tv-stjärnan Lovisa skriver historia  10
Jobbsatsning kraschar  10
Praktisera i regeringskansliet  11
Fler gymnasier med extra stöd  12
Jympan avgör vem som mobbas  15
Linda kan förändra stödet till unga  16
Elev fick rätt om åtgärdsprogram  17
Pressades att välja särskola  17
Reinfeldt retar upp  17

Hjälpmedel
Robotar tågar in på habiliteringen  18
Appen som fixar tidrapporten  19 

Intervjun
Maria Norberg 22

Tema 
Sällsynta diagnoser
Sällsynta diagnoser är vanligare än 
många stora folksjukdomar, men ofta 
förknippat med mycket sämre be-
handling. Möt familjerna som kämpar 
och eldsjälarna som driver på utveck-
lingen. Plus en stor intervju med 
socialminister Göran Hägglund. 
Frejas ovanliga resa  26
Här är det ovanliga vanligt 30
En kamp för alla  34
Sandras dröm  38
Göran Hägglund: Enda vägen  40

Tema 
Personlig assistans
Ett viktigt tema med fokus på två 

områden: Assistans på jobbet  
respektive barn och assistans. 
Nyheter, aktuella reportage och  
många goda råd.  44
Våga gå till jobbet 46
Så kommer du igång  47
Barn med assistans: Man ska inte 
behöva höra fördömanden  48
Att alltid ha någon hemma  50
Kan mitt barn få assistans?  52
Ökat hopp om assistans  54
Så ska fusket stoppas  10
Barn ska inte straffas  11

Guide
allt om arbetsminne 
Här tänker du 58
20 frågor och svar  61
Program jämförs  62

Tema 
Kollo & läger
Planeringshjälp inför sommarens upple-
velser med reportage och många tips.
Det är en oas  64
Frågor och svar  67
Kollotorget  70

Idrott
Upplagt för laddade möten i Malmö 
Open. Vi träffar Electric Griffins under 
hårdträningen inför turneringen som 
alla vill vinna.  72

Debatt
Speed dating får tummen upp 78
Kalendariet 80
Annonstorg  81
Krönika av Susanna Lalanda Rydh  82

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, Stockholm

Prenumerationer och kundtjänst
Annette Wallenius

annette.wallenius@faktapress.se 
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
Mejl: 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 7

tekniknörd  
som vill skriva  
för barn 

tema: assistans på  jobbet & assistans för barn

om barn och unga i behov av särskilt stöd

hjälpmedel: robotarna kommer

Guide till 
bättre 
arbetsminne
 
praktisera  
hos regeringen 

pressad att 
välja särskola

sören  
olsson:
förbannade  
bovar

nr 1  
2012
jan-feb

annons

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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tillbaka – 
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malmö open
laddat för kamp

sandra derbring  
får oss att se in  
i framtiden.
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Här finns kunskap 
På Socialstyrelsens webbplats hittar du en omfattande kunskaps-
databas om ovanliga diagnoser. Du kan också kontakta oss på 
Informationscentrum för ovanliga diagnoser vid Göteborgs 
universitet. Vi ansvarar för arbetet med Socialstyrelsens databas 
och är en nationell resurs för alla som söker information om 
ovanliga diagnoser.

Ovanliga diagnoser är sjukdomar som finns hos högst hundra personer per 
miljon invånare och som leder till omfattande funktionshinder. Databasen inne-
håller beskrivningar av närmare 300 diagnoser, och nya tillkommer kontinuerligt. 
Texterna utarbetas i samarbete med medicinska specialister och handikapp-
organisationer. De faktagranskas av en särskild expertgrupp och uppdateras 
regelbundet.

www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser  
ovanligadiagnoser@gu.se   
031-786 55 90
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et har blivit en ovana att klaga på att 
riksdagsledamöter inte slår vakt om de 
samhällsstöd som vi röstat fram. Men 
politiken blir förstås inte bättre än vi 
själva gör den till. Nu, när vi närmar oss 
mitten av mandatperioden, är det dags att 

fundera över vår egen roll.
Nu är rätt tid att ta kontakt med förtroendevalda inom 

såväl kommuner och landsting som riksdag. Många är 
angelägna om att följa frågor som rör funktionsnedsätt-
ningar, och vill hålla sig á jour med de utmaningar som 
enskilda och familjer möter i vardagen, i skolan, inom 
vården, på arbetsmarknaden. 

Vi får ofta bevis på att förtroendevalda, alltifrån lokal nivå 
till statsråd, vill veta mer och vill göra en insats. Inte minst 
ser vi det på de reaktioner på reportage som publiceras i 
denna tidning. Slutsatsen är att viljan finns. Och Sverige 
har resurserna. Ofta är det bara den personliga kunskapen 

som saknas. 
Denna tidning försöker hjälpa till 

att sprida erfarenheter, men det krävs 
också att vi alla tar personliga 
kontakter med våra folkvalda. Dina 
egna erfarenheter kan säga mer än 

tusen sidor av utredningar.

Just nu pågår vår planering 
inför politikerveckan i 
Almedalen i juli. Föräldra kraft 
anordnar seminarium om 
”Vägen till arbete” och mingel 
den 3 juli. En hel dag med 

blandade seminarier blir det i 
Högskolan i Visby den 5 juli. Se till 
att kombinera nytta och nöje med 
en vecka på Gotland i sommar! +

Ledaren: Din berättelse 
är det mest värdefulla

D

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

)) NU ÄR RÄTT TID ATT TA PERSONLIG 
KONTAKT MED VÅRA POLITIKER

6 FÖRÄLDRAKRAFT # 1, 2012

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

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.

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

Robert 
Hejdenberg, 
vd Ågrenska
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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?

society
M

-1
0

7
-H

U
M

A
S

HUM_Barnpool_Föräldrakr_210x297utf_Layout 1  2011-11-17  09.58  Sida 1

FK_1201_s06-7_ledare_v02.indd   7 2011-12-20   10:02



8 FÖRÄLDRAKRAFT # 1, 2012

nder hösten 2011 har vi 
i vår familj kämpat för 
att få möjlighet att 
använda ett assistansbo-
lag för att underlätta 
vissa delar av livet med 

vår annorlunda prins.
Tröghet är ett ord som knappast räcker 

till för att beskriva hur det har fungerat 
än så länge. Att få möjlighet till hjälp, 
tycks vara en omöjlig ekvation.

Kanske är det ett resultat av den debatt 
som har rasat i media under det senaste 
året.

Fusk med assistansersättningar från 
personer utan någon form av moral och 
oseriösa assistansbolag som stjäl pengar 
från oss som har ett behov av hjälp med 
dagliga insatser för våra barn.

I mångt och mycket är det fusket från 
de oseriösa inget annat än 
en ren stöld från de barn 
och ungdomar som 
verkligen behöver hjälp. 

Känslan som dyker upp är 
äckel inför de individer som 
ser dessa pengar som lovligt 
byte i en handel som är allt 
annat än human. 

Att Försäkringskassan 
behöver hjälp med sin 
hantering av ansökningar om assistans 
är ganska uppenbar. Det är något som är 
väldigt, väldigt fel när någon lyckas få ut 
ersättning för en hjälp som endast är 
påhittad, samtidigt som andra får slita 
som galningar för att få ersättning för att 
kunna få tillvaron hjälpligt flytande på 
ytan.

Jag ber om ursäkt om jag tjatar, men 
det enda jag kan se kan vara möjligt är 
upplysning. Låt de olika oseriösa 
individerna bli upplysta om hur det är 
att leva med ett svårt handikappat barn 
eller ungdom. 

Låt deras ”straff” bli att de själva får 
hjälpa till i hanteringen av ett barn med 
behov av assistans. 

Kanske kan deras kalla hjärtan tinas 
upp av värmen av att se glädjen i en 
människa med behov av särskilt stöd 
som just lyckas utföra de enklaste 
uppgifterna. Att resa sig upp från en 
stol. Att uttrycka en känsla. Att förmed-
la en idé. 

Jag kan inte tro att någon människas 
hjärta är så kallt och fruset att det kan 
motstå att känna den glädje och den 
livskraft och inspiration som flödar i 
våra olika annorlunda prinsar och 
prinsessor.

När vår prins kom hem före jul och 
berättade att han skulle vara med i ett 
luciatåg som en ”modern pepparkaks-
gubbe” med Indiana Jones-hatt, så kan 
man inte annat än känna lycka. När hans 
lillasyster åker till Paris för att arbeta 
som au pair i ett halvår, så blir genast 
kontrasten mellan den normalstörda och 
den annorlunda så uppenbar. 

Det är inte samma sak att ha ett barn 
med särskilt stöd. Det är annorlunda. 
Det är varken bättre eller sämre. Det är 
endast annorlunda. Det innebär mycket 

mer arbete och det innebär 
att ha ansvar som mer 
påminner om ett litet barn 
mycket högre upp i åldrarna.

Ibland orkar man allt. Och 
ibland behöver man hjälp. Då 
är det rent ut sagt för jävligt 
att den hjälpen inte ska 
kunna erbjudas på grund av 
att en del oseriösa individer 
har rånat myndigheterna på 
den hjälp som så väl behövs.

Livet är inte rättvist. Det är en insikt 
som har kommit till mig under mitt liv. 
Livet är som det är, och inte som man 
drömmer om.

Det är inte mycket man kan säga om hur 
livet ska bli.

Det vi vet är att vi föds och att vi dör. 
Om vi lever där emellan är upp till var 
och en.

Men en del människor på vår jord 
behöver hjälp med att kunna leva sina liv 
så fullt och omfattande som de önskar. 
De har rätt att få leva sin fulla potential. 
Det är vår uppgift att se till att det är 
möjligt. Ibland kan vi föräldrar behöva 
stöd och hjälp för att kunna ge våra barn 
de bästa förutsättningarna för livet.

Den hjälpen är en rättighet.

Snälla skurkar, ta inte ifrån våra barn 
den rätten.

Tyvärr så inser jag att skurkarna inte 
läser denna tidning. Även om de borde.
Sören Olsson

SNÄLLA, SNÄLLA SKURKAR!

Mer om 2012 års utgåvor.

Nummer 3, 2012 
Utgivningsdag 16 maj 2012    
Kommunikation & kognition.
Djur och habilitering.
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.

Vad vill du 
läsa om 2012? 
Hör av dig med tips och förslag till 
redaktionen på info@faktapress.se 
eller tel 08-4100 5636.

U

Teman på gångSören Olsson

Oseriösa 
assistans-
bolag stjäl 

pengar från 
oss som har 

ett behov

”

Vad händer i i nästa 
nummer som kommer 
den 15 mars 2012?

1. Utbildning 
och skolval 
Hur hittar man 
rätt i djungeln av 
skolor och utbild-
ningar? Vi hjälper 
dig att göra ett bra 
val inför framti-
den. Vi tar en extra 

titt på folkhögskolor som 
vänder sig till personer med funk-
tionsnedsättningar.

2. Särskolan Förändringarna 
kommer slag i slag. Vart är särskolan på 
väg? Vi ger svar i nästa nummer.

3. Boende Vi granskar de viktigaste 
frågorna om boende och bostadsanpass-
ningar för dagens barn och ungdomar, 
nu och i framtiden. 

Utgivningsdag nummer 2, 2012
15 mars 2012.
Materialdag för annonser 
är 23 februari.

Vi hjälper er hela vägen från ansökan 
till beslut om personlig assistans

JP KonsultTel: 08-462 65 60, Mobil: 070-754 64 44
E-post: kim.lundgren@jpinfonet.se

www.jpkonsulter.se
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Vi hjälper er hela vägen från ansökan 
till beslut om personlig assistans

JP KonsultTel: 08-462 65 60, Mobil: 070-754 64 44
E-post: kim.lundgren@jpinfonet.se

•	 Juridisk rådgivning och utbildning Juridisk rådgivning och utbildning Juridisk rådgivning och utbildning Juridisk rådgivning och utbildning Juridisk rådgivning och utbildning Juridisk rådgivning och utbildning 
inom LSS, assistansersättning och inom LSS, assistansersättning och inom LSS, assistansersättning och inom LSS, assistansersättning och inom LSS, assistansersättning och 
annan socialrätt. annan socialrätt. annan socialrätt. 

•	 För både företag och privatpersoner.  För både företag och privatpersoner.  För både företag och privatpersoner.  För både företag och privatpersoner.  För både företag och privatpersoner.  

•	 Erfarna jurister med Erfarna jurister med Erfarna jurister med 
specialistkompetens. specialistkompetens. specialistkompetens. 

Vill du veta mer? Kontakta oss!Vill du veta mer? Kontakta oss!Vill du veta mer? Kontakta oss!Vill du veta mer? Kontakta oss!Vill du veta mer? Kontakta oss!

www.jpkonsulter.se

Gör ditt tryggaste val!

Vxl: Tel 08 - 735 86 86
info@svenskpersonligassistans.se
www.svenskpersonligassistans.seOmsorg

Engagemang
Trygghet
Respekt

Kompetens

Assistansanordnare sedan 1995

Gör ditt tryggaste val!

Vi arbetar som assistansanordnare sen 
1995 och har engagerade medarbetare 
med bred kompetens. Vi finns med dig 
hela vägen.  Är du inte nöjd med 
myndighetens beslut hjälper vi till,
kostnadsfritt, genom ett eget ombud. Som 
kund hos oss har du rätt att välja vem som 
skall vara din personliga assistent, du som 
är förälder kan välja att själv vara ditt barns 
personliga assistent.

Hos oss är du som kund och dina anhöriga 
trygga med att få den i särklass tryggaste 
personliga assistansen och servicen!

Varmt välkommen att kontakta oss!

Vi finns på följande orter:

, 
 Norrköping,

 och Tranås  

Alingsås Kalmar, Katrineholm
Lerum, Linköping,
Stockholm
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Misstankar om omfattande felaktigheter hos 20 assistansbolag

Jakten på fuskarna       trappas upp

Telefon: 08-533 325 43
E-post: info@assistanskompaniet.se

Till dig som har 
personlig assistans 
eller arbetar som 
personlig assistent!

Hos oss på Assistanskompaniet utgår personlig 
assi stans alltid ifrån dina önskemål och behov. 
Ingen vet bättre än du hur du vill ha det och 
därför bestämmer du själv vem som ska vara din 
assistent och hur stort engagemang du vill ha 
från oss. Hos oss finns egna erfarenheter såväl 
av att själv leva med personlig assistans, som att 
arbeta som assistent och därför vet vi hur bra det 
kan fungera med rätt verktyg och rätt stöd.

Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer!

2 500 assistenter.  
Försäkringskassan misstänker 
att drygt 20 assistansbolag 
bedriver organiserat fusk med 
assistansersättning. Utred-
ningar har dragits igång mot 
bolagen som tillsammans har 
över 800 brukare och cirka 
2 500 assistenter.

– Ingen av brukarna ska påverkas. Vi ga
ranterar att ingen blir utan sitt stöd. Men 
den som fuskar med assistansersättning
en ska känna oro, säger Dan Eliasson, 
Försäkringskassans generaldirektör.

De berörda bolagen har, enligt Försäk
ringskassan, ännu inte informerats om 
utredningarna.

Försäkringskassan samarbetar med 
Riksåklagaren, Polisen och Skatteverket i 
den allt mer intensiva jakten på fuskare.

– De kommande månaderna kommer 
ni att få höra om många nya utredningar. 
Vi vill sända en tydlig signal till dem som 
funderar på att fuska: Gör inte det! sa 
Dan Eliasson vid en pressträff.

På presskonferensen fanns även soci
alförsäkringsminister Ulf Kristersson 
som berömde Försäkringskassans arbete 
med att spåra upp fusk.

– Det är ingen slump att många bi
dragsbrott har avslöjats utan det beror på 
att Försäkringskassans arbete varit så 
framgångsrikt, sa Kristersson.

Hittills i år har 47 fall av fusk med as
sistansersättning polisanmälts jämfört 
med nio fall under hela 2010. Det hand
lar om 39 miljoner kronor i felaktiga ut
betalningar. Och nu väntas siffrorna stiga 
kraftigt.

Jämfört med den totala assistanser
sättningen på cirka 23 miljarder kronor 
är det dock mycket små belopp.

Dan Eliasson tror att fusket uppgår till 
”hundratals miljoner”, men alltså långt 
ifrån de gissningar på 10 procent (23 
miljarder) som förekommer. +

Småfusket tycks minska 
medan den organiserade 
bidragsbrottsligheten verkar 
öka. Nu vill socialförsäkrings
minister Ulf Kristersson ha 
enklare regler som gör det lätt
are för enskilda att göra rätt.

Försäkringskassan får i 
uppdrag att redan till april ta 
fram ett förslag till enklare 
regler.

– Ju lättare det blir att göra 
rätt för de många, desto mer 
kraft kan användas för att 
bekämpa allvarliga brott 
bland ganska få, skriver Ulf 
Kristersson på DN Debatt.

Enorma belopp
Det har talats om enorma 
belopp som försvinner 
genom fusk. Uppskatt ningar
na har varierat mellan 4 
miljarder och 29 miljarder 
kronor årligen.

Kristersson uppger att 320 
miljoner återkrävdes under 
2010. Samtidigt stoppades 
ytterligare 720 miljoner 
kronor i utbetalningar.

Flest kontroller görs inom 
sjuk och aktivitetsersättning, 

bostadsbidrag, barnbidrag 
och föräldrapenning.

Personlig assistans
– Mest spektakulära har 
brotten inom personlig 
assistans varit, skriver Ulf 
Kristersson. Fejkade funk
tionsnedsättningar eller 
felaktiga fakturor i kombina
tion med falska anställningar 
har renderat mycket höga 
ersättningar. Motmedlet 
heter bra samverkan mellan 
myndigheter. Själva bidrags
brottet kan ibland vara det 
minst allvarliga. Det kan 
skapa en fasad för grövre 
brottslighet.

En ny rapport från 
Socialförsäkrings utredningen 
visar att färre än någonsin 
misstänker att andra fuskar.

– Här kan finnas en viktig 
förändring: Från ett brett 
men småskaligt fuskande till 
mer organiserad och ibland 
bolagiserad bidragsbrottslig
het, med sikte på de bidrag 
och ersättningar som ger 
stora och långvariga belopp, 
skriver Ulf Kristersson. +

Ulf Kristersson, socialförsäkringsminis-
ter, och Dan Eliasson, generaldirektör 
för Försäkringskassan.

Enklare regler ska stoppa  
organiserade bidragsbrott

FK_1201_s10-19_nyheter_v02.indd   10 2011-12-20   15:11



# 1, 2012 FÖRÄLDRAKRAFT 11     

Misstankar om omfattande felaktigheter hos 20 assistansbolag

Jakten på fuskarna       trappas upp

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

Det är oacceptabelt att barn ska betala 
för fusk med assistansersättning. Det sä-
ger barn- och äldreminister Maria Lars-
son som nu lovar att barn ska skyddas 
från krav på återbetalning.

– Inget oskyldigt barn ska göras betal-
ningsansvarig efter brott som föräldrar-
na har begått, skriver Maria Larsson i en 
debattartikel.

Föräldrakraft har tidigare rapporte-
rat om att barn hotas av krav på återbe-
talning av miljonbelopp sedan deras för-
äldrar fuskat med assistansersättning.

Enligt Maria Larsson beror detta på 
att regelverket är oklart när det gäller 
vem som kan krävas på återbetalning.

– Det har förekommit att föräldrar 
missbrukar sitt barns assistansersätt-
ning. När sedan föräldrarna dömts för 
sina brott och Försäkringskassan ska 
återkräva de aktuella beloppen, riktas 
kraven till barnet, som är förmånstagare. 
Summan av återkraven kan i värsta fall 
uppgå till miljonbelopp. En sådan kon-
sekvens av dagens lagstiftning är oaccep-
tabel, skriver Maria Larsson.

– Inga barn ska ställas till svars för att 
deras föräldrar begått brott, lovar minis-
tern. +

Regelverket är oklart när det gäller vem som kan krävas på 
återbetalning, skriver barn- och äldreminister Maria Larsson.

Ministern: ”Inga barn ska 
betala för assistansfusk”

■ Det finns 
flera fall där 
föräldrar 
misstänks 
ha utnyttjat 
sina barn 
för att lura 
till sig 

ersättning.
■ Att en 
nioårig 
flicka hotas 
av en skuld 
på en halv 
miljon 
kronor på 

grund av att 
hennes 
pappa har 
fuskat med 
assistans-
ersättning, 
avslöjades i 
maj 2011. 

■ När 
ersättning 
utbetalats 
felaktigt 
kan skulden 
öka till 

mycket 
höga 
belopp på 
grund av 
ränta.

Bakgrund Detta har hänt
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www.furubodaassistans.se

Vi har en omfattande kompetens inom 
området assistans och i frågor kring LSS.
Vårt unika samarbete med Furuboda ger 
mervärde för dig. 

Är Du berättigad till personlig assistans, ta 
kontakt med oss.  

Närhet-Förtroende-Respekt

Tel: 044-781 48 50 
E-post: Info@furubodaassistans.se

Elever som har behov av särskilt stöd 
ska få fler fristående gymnasieskolor 
att välja på. Det kan gälla elever med 
exempelvis dyslexi, koncentrations-
svårigheter eller inlärningsproblem.

Det är innebörden av ett förslag 
som regeringen vill förverkliga från 
april 2012.

Regeringen föreslår att fristående gym-
nasieskolor ska kunna välja att enbart ta 
emot elever i behov av särskilt stöd. 
Friskolorna ska också kunna begränsa 
mottagandet till elever som utbildningen 
är speciellt anpassad för.

Tanken är att dessa elever ska få fler 
lämpliga gymnasieutbildningar att välja 
bland. Eleverna ska få större chans att 
komma till sin rätt tack vare olika an-
passningar.

Bort från vision
Samtidigt innebär lagändringen ett steg 
bort från visionen om en inkluderande 
skola, en skola för alla.

För friskolorna väntas förändringen 
innebära att man får bättre möjligheter 
att konkurrera på ett rättvist sätt med 
kommunala skolor.

Regeringen skickar med en brasklapp 
i förslaget. Det är elevens hemkommun 
som ska betala friskolan och om det finns 
behov av extra stort stöd ska tilläggsbe-
lopp betalas. Men om det finns ”betydan-
de organisatoriska eller ekonomiska svå-
righeter” behöver kommunen inte betala 
tilläggsbeloppet. Och då har friskolan 
rätt att vägra att ta emot eleven.

Förslaget har fått beröm av bland an-
nat Autism- och Aspergerförbundet, som 
hoppas att det ska skapa en bättre funge-
rande skolsituation.

Däremot är Dyslexiföre nin gen och 
Syn skadades riksförbund tveksamma. 
De anser att konsekvenserna är oklara. +

Utbildnings-
minister Jan 
Björklund.

Det krävs inte 
mycket för att 
förbättra 
attityder till 
personer med 
psykisk ohälsa. 
En utvärdering 
visar att det 
räcker med en 
kort utbildning 
för att vårdstu-
denter ska få en 
mycket mer 

positiv syn.
Den statliga 

kampanjen 
Hjärnkoll har 
undersökt 
attityderna hos 
studenter på 
Mittuniversitetet 
i Sundsvall, före 
och efter en 
tilläggsutbild-
ning om psykisk 
ohälsa.

Efter utbild-
ningen såg 100 
procent av 
studenterna att 
den bästa 
behandlingen vid 
psykisk sjukdom 
är att vara 
delaktig i 
samhället, 
jämfört med 
bara 77 procent 
före. +

Fler gymnasieskolor ska 
erbjuda särskilt stöd

”Men om 
det fi nns 
’betydan-
de organi-
satoriska 
eller eko-
nomiska 
svårighe-
ter’ behö-
ver kom-
munen 
inte betala 
tilläggs-
beloppet. 
Och då 
har frisko-
lan rätt att 
vägra att 
ta emot 
eleven.”

FÖRSLAG
FRÅN REGERINGEN

Så enkelt kan det vara att förändra 
attityden till psykisk ohälsa
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Regeringen planerar att 
införa en ny gymnasiesärsko
la från och med hösten 2013. 
De viktigaste nyheterna är att 
gymnasiesärskolan blir mer 
lik den vanliga skolan och att 
valmöjligheterna ökar för 
eleverna.

Elever från gymnasiesär
skolan ska bland annat ha 
möjlighet att välja att gå i 
gymnasieskolan och där välja 
yrkesintroduktion eller 
individuella alternativ.

Viktig begränsning
Enligt tidskriften Special
pedagogik innehåller 
regeringens lagtext, som i 
oktober gick till lagrådet för 
granskning, dock en viktig 
begränsning när det gäller 
denna valfrihet.

Enligt lagtexten ska en 
hemkommun inte behöva 
”erbjuda sådan utbildning 
om det med hänsyn till 
elevens bästa finns synnerliga 
skäl att inte göra det”.

Om eleven alltså inte ”vet 
sitt eget bästa” ska alltså 
kommunen kunna sätta 
stopp för elevens eget val.

Denna begränsning fanns 
inte med i det ursprungliga 

förslaget från utredaren Eva 
Wallberg.

Till tidningen 
Specialpedagogik säger hon:

– Jag tycker att det var 
ologiskt att eleven inte ska få 
bedöma detta själv. Det är 
trots allt eleven som söker.

Enstaka fall
Hon påpekar dock att 
formuleringen ”synnerliga 
skäl” innebär att begräns
ningen i valfriheten bara får 
förekomma i få och enstaka 
fall. +

Klumpiga barn 
löper mycket stor 
risk att bli 
mobbade, enligt 
en studie som 
presenterades på 
Riksstämman.

Forskaren och 
psykiatikern 
Susanne Bejerot 
har gjort en 
undersökning 
bland 2000 
svenskar.

28 procent av 
dem berättade att 
de blivit mobbade 
någon gång som 
barn.

Siffran var 
mycket högre, 46 
procent, för de 
som hade haft 
problem med smi
dighet och balans 
eller varit dåliga i 
gymnastik.

Av de som hade 
extra god moto
risk förmåga 
uppgav endast 12 
procent att de 
utsatts för 
mobbing.

Susanne 
Bejerot anser att 
det nu krävs 
studier och 

åtgärder för att 
förbättra motori
ken hos barn som 
har problem med 
detta.

Dagens Medi  
cin skriver att 
mo toriska stör  
ningar ofta är 
kopplade till 
psykiatriska 
diagnoser.

Enligt Susanne 
Bejerot kan dålig 
motorik ligga 
bakom mycket av 
det som ses som 
dålig social 
förmåga. +

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning 
ska få spränga sina gränser. Vi på Bräcke Diakoni 
vill ge dem de förutsättningarna. Med konduktiv 
pedagogik får de möjlighet att hitta sina styrkor 
och öka sin självständighet. 

Nyfiken? 
Läs mer på www.brackediakoni.se

Upplevelser, utmaningar, utveckling

Varning 
från utredaren

Valfriheten kan begränsas

Regeringen har smugit in en pys-paragraf 
som kan stoppa elevens fria val om det finns 
”synnerliga skäl”.

– i nya gymnasiesärskolan

utredaren eva Wallberg är 
kritisk till att regeringen vill 
begränsa valfriheten.

Jympan avgör ofta vem som blir mobbad
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evestjärnan Lovisa 
Söderberg tilldelades ny
ligen priset Hjärter Ess 
2011 av organisationen 
Stil, Stiftarna av Inde
pendent Living i Sverige.

Den viktigaste motiveringen till utmär
kelsen är att Lovisa är årets viktigaste at
titydförändrare.

– Lovisa är en pionjär som vi hoppas 
får många efterföljare. Hon är en väldigt 
skicklig programledare som barnen äls
kar, säger Jonas Franksson, prisjurymed
lem som tidigare varit programledare för 
SVTprogrammet Cpmagasinet.

– Att Lovisa har blivit programledare 
visar att SVT genom Bolibompas initiativ 
äntligen har förstått vikten av att vi med 
synliga funktionsnedsättningar tar plats i 
det ordinarie programutbudet.

– Det är oerhört viktigt att SVT faktiskt 
representerar hela Sveriges befolkning, in
te bara dem som inte har synliga funk
tionsnedsättningar, säger Jonas Franksson.

Hållbar förändring
Att börja med barnen är det enda möjliga 
för en hållbar attitydförändring, skriver 
prisjuryn i motiveringen till att man ut
sett Lovisa till årets pristagare.

”I dessa tider pekas personer med 
funktionsnedsättning ut som levande ex
empel i program eller visar upp sina liv 
på bästa sändningstid i särskilda funk
tionsnedsättningsreservat. Strukturella 
problem på arbetsmarknaden ska lösas 
med skattefinansierad köpt reklamtid.”

”Då känns det befriande att SVT äntli
gen fattat att hela befolkningen ska vara 
en del av företagets ordinarie sändnings
utbud. Fram stiger Lovisa Söderberg som 
den klarast lysande stjärnan på Boli bom
pahimlen. Att Lovisa gjort sådan succé 
är helt hennes egen förtjänst”, skriver 
Stiljuryn. +

Årligt pris. STIL-priset ”Hjärter Ess” 
delas varje år ut till någon som synlig-
gör frågor om antidiskriminering, 
tillgänglighet och medborgerligt 
likavärde.

Nya stjärnskottet 
i tv-rutan, Lovisa 
Söderberg. 

Lovisa skriver tevehistoria
Bolibompas nya programledare Lovisa Söderberg har gjort så 
stor succé i tv-rutan att hon nu hyllas av handikapprörelsen.
”Lovisa skriver TV-historia”, säger Jonas Franksson i prisjuryn.

T

”...fram stiger 
Lovisa som den 
klarast lysande 
stjärnan på Boli-
bompahimmeln”
Stiljuryn i sin motivering

FoTo: Linda HåkanS Son, STiL
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Nyheter

Överklagade åtgärdsprogram

Elev fick rätt
Sparkrav får inte leda till minskat stöd 
till en elev som har åtgärdsprogram.

Det beslutade Skolväsendets överkla-
gandenämnd i november, sedan föräld-
rarna till en elev i Piteå lämnat in ett 
överklagande.

Eleven hade fått stödet minskat från 
20 timmar till 15 timmar per vecka till 
följd av sparkrav på skolan. Så får man 
inte göra enligt den nya skollag som gäl-
ler sedan i somras.

– Behovet är eleven, föräldrarna och 
skolan överens om. På grund av minska-
de ekonomiska resurser, har då skolan 
ansett sig tvungen att minska stödet och 
då menar vi att detta inte är ett godtag-
bart argument, säger Anders Heiborn, 
ordförande i överklagandenämnden, till 
Sveriges Radios Ekot. +

Allt fler skolbarn lämnar nu särskolan. 
Samtidigt avslöjar Skolinspektionen 
att föräldrar känt sig tvingade att ge 
sitt medgivande till att placera deras 
barn i särskolan.

Hittills i år har 46 barn skrivits ut ur sär-
skolan efter att ha placerats där på felakti-
ga grunder. Nya inspektioner visar dock 
att kommuner har fortsatt göra bristfälli-
ga särskoleutredningar under 2011. Flera 
föräldrar berättar att de känt sig tvingade 
att ge sitt medgivande till att placera deras 
barn i särskolan, uppger Skolin spektionen.

Bristerna verkar vara särskilt allvarliga 
för barn med utländsk bakgrund.

Många föräldrar tror att deras barn 
går i särskolan på grund av svårigheter 
med det svenska språket, språkstörning-
ar, dyslexi, kulturella skillnader i uppfö-
randet eller på grund av sociala problem 
hemma, uppger Skolinspektionen.

– Ansvariga för särskolan måste nu ta 
problemen med rättsosäkerheten på all-
var, säger Ann-Marie Begler, generaldi-
rektör för Skolinspektionen. +

Hanteringen av klagomål 
fungerar dåligt på svenska 
skolor. När Skolinspektionen 
nyligen gjorde en flygande 
inspektion saknade var 
fjärde kommun rutiner för 
att ta emot klagomål. Och 

bara var tredje kommun 
informerar eleverna om hur 
de kan klaga. Nya skollagen 
kräver att alla skolor har 
skriftliga rutiner för hur 
elever och föräldrar ska 
kunna klaga på skolan. +

Rättsäkerheten måste tas på allvar, 
säger Ann-Marie Begler, generaldirek-
tör för Skolinspektionen.

”Föräldrar 
har pressats 
välja särskola”

NY BOK

När de vuxna 
inte lyssnar
Hur får man vuxna att lyssna? Nu 
finns en skrift med tips och råd till 
unga som vill ha mer att säga till om 
inom skolan, 
vården och om-
sorgen: ”Så gör 
du för att 
vuxna ska 
lyssna på dig”.

Tipsen kan 
vara bra att ha 
inför möten med till exempel 
kurator, och LSS-handläggare.

Skriften har tagits fram inom 
projektet ”Egen växtkraft” som 
drivits av BO och Handikappför-
bunden med stöd av Arvsfonden.

En annan skrift heter ”Lyssna på 
oss” och vänder sig till vuxna som vill 
göra barn mer delaktiga.

Läs mer: Böckerna kan laddas på 
www.handisam.se

Tips till barn

En sida ur boken.

■ 13 elever har skrivits 
ut från särskolan 
eftersom de inte tillhör 
särskolans målgrupp.
■ 9 elever har skrivits 

ut ur särskolan på 
vårdnadshavares 
begäran.
■ 24 elever har skrivits 
ut eftersom skollagen 

ändrats för barn med 
diagnosen autism och 
som inte har en utveck-
lingsstörning.
Källa: Skolinspektionen

Barn som skrivits ut från särskolan

Nytt i lagen.
En nyhet i 
skollagen är att 
föräldrar och 
elever kan 
överklaga de 
åtgärdsprogram 
som skolor ska 
upprätta för 
elever som 
behöver stöd. 
Den möjligheten 
utnyttjade 
föräldrarna i 
Piteå och 
därmed tvingas 
skolan åter 
sätta in det stöd 
som behövs.

Bara var tredje elev får veta 
hur de kan klaga på skolan

Gissa hur mycket vi tjänar 
på din personliga assistans?
Rätt svar: 0 kr.
På STIL har vi inga aktieägare som vill göra vinst. Vi satsar istället 
på hög kvalitet för dig och dina personliga assistenter.
 STIL är en assistansanordnare som även erbjuder personligt 
stöd och unika utbildningar. Och vi bedriver påverkansarbete där 
det behövs: för att bevara assistansen 
och förbättra tillgängligheten. För alla.

Stockholm tel: 08-506 221 50  |  Sundsvall tel: 060-53 83 12  |  www.stil.se

STIL_foraldrakraftNY.indd   1 2011-12-19   14.36
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Läs mer om oss, våra värderingar och vår 
verksamhet på nordstromassistans.se 
eller ring kostnadsfritt på 020-80 90 90.
Vi har kontor i Malmö, Stockholm och Gällivare.

NORDSTRÖM ASSISTANS har sedan 1998 bedrivit 
personlig assistans med fokus på kunden och deras 
situation. Utifrån de möjligheter LSS ger erbjuder 
vi en rättvis personlig assistans. 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.
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Handikapprörelsen rasar 
mot statsminister Fredrik 
Reinfeldt och hans tvekan 
om förslaget att skärpa 
diskrimineringslagen.

– Nu får det vara nog, 
kom inte och prata om 
känslor! skriver Maria 
Johansson, DHR:s ordfö-
rande, på sin blogg.

I november uttalade sig 
Fredrik Reinfeldt så här i 
Svenska Dagbladet:

– Att öka tillgängligheten 
för en stor grupp av funk-
tionshindrade är lätt att 
känslomässigt hålla med om 
men det är förknippat med 
stora resursbehov. Proble-
met är att man alltid måste 
ha kontroll över vad man 
egentligen lovar. Om man 
säger sig vilja göra en 
samhällsförändring ska det 
definieras vad vi behöver för 

resurser att åstadkomma 
det.

Statsministerns uttalande 
har satt ny fart på kraven att 
bristande tillgänglighet ska 
förbjudas genom en skärp-
ning av diskrimineringslagen.

Om rättigheter
– Det här handlar inte om 
känslor, det handlar om 
rättigheter! Inget annat. 
Sverige har ratificerat konven-
tionen om rättigheter för 
personer med funktionsned-
sättning, en av de inledande 
principerna är just tillgänglig-
het, skriver Maria Johansson.

– Sverige har vid upprepa-
de tillfällen fått kritik av FN 
för att ha ratificerat konven-
tionen utan att ha ett diskri-
mineringsskydd mot den 
utestängande och exklude-
rande otillgängligheten som 
vårt samhälle är så fullt av. +

Statsminister Fredrik Reinfeldt och 
DHR:s ordförande Maria Johansson.

Enskilda personer måste få 
en starkare rättslig ställning 
inom socialförsäkringen, 
anser Handikappförbunden.

I en rapport föreslår 
förbunden en ny rätt till 
”second opinion”, en möjlig-
het till en andra bedömning 
vid avgörande beslut.

Vidare föreslår man att en 
ny fristående ombudsman 
tillsätts. 

Ombudsman nen ska 
hjälpa människor som är 
beroende av socialförsäk-
ringen.

– De genomgår en rad 
olika processer med flera 
inblandade aktörer och 

behöver få sina intressen 
bevakade, skriver Handi-
kappförbunden i en rapport 
som tagits fram på uppdrag 
av regeringen.

Handikappförbundens 
rapport är en del av den 
pågående utredningen av 
socialförsäkringen. +

Malmgatan 25, 602 23 Norrköping. Tel 011-13 77 00. www.jeltec.se

Paletten Midi, 
elektriskt höj- och 
sänkbara arbetsbord.

Elit Mini är ett elektriskt  
höj- och sänkbart med  
vinklingsbar arbetsskiva.

Elit Duo, elektriskt höj- och 
sänkbart arbetsbord med 
elektriskt vinklad arbetsskiva.

Arbetsbord till såväl stora som små.

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

www.misa.se         08-580 813 40ETT 
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Läs mer om oss, våra värderingar och vår 
verksamhet på nordstromassistans.se 
eller ring kostnadsfritt på 020-80 90 90.
Vi har kontor i Malmö, Stockholm och Gällivare.

NORDSTRÖM ASSISTANS har sedan 1998 bedrivit 
personlig assistans med fokus på kunden och deras 
situation. Utifrån de möjligheter LSS ger erbjuder 
vi en rättvis personlig assistans. 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.

Reinfeldts uttalande 
om känslor retar upp

Nya förslag inom socialförsäkringen

Ombudsman och ”second opinion”

”De genomgår en 
rad olika processer 
med fl era inblandade 
aktörer och behö-
ver få sina intressen 
bevakade.”
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Kraschlandning.  
Regeringens ambition att öppna 
arbetsmarknaden för personer 
med funktionsnedsättningar 
riskerar att kraschlanda. 
Arbetslösheten har ökat snab-
bare än någonsin tidigare bland 
personer som har funktionsned-
sättning. Fram tiden ser dyster 
ut. Under 2012 fortsätter antalet 
arbetslösa att öka och 2013 
väntar ännu sämre tider.

I slutet av oktober fanns 6 000 personer 
med funktionsnedsättning inskrivna som 
arbetslös. Det är en ökning med 30 000 
personer sedan år 2008. Det framgår av en 
rapport från Arbetsförmed lingen.

Dessutom fanns vid samma tid 106 000 
inskrivna i andra kategorier, vilket betyder 
att det totala antalet med funktionsned-
sättning uppgick till 174 000 personer.

Två faktorer
Två viktiga faktorer anges som förklaring.

n Finanskrisen åren 2008-2009 ledde 
till rationaliseringar och nedskärningar 
som innebar att många med funktions-
nedsättningar förlorade sina jobb.

n Sedan 2010 har många överförts 
från Försäkringskassans system till Ar-
bets  förmedlingen, där deras arbetsför-
måga ska prövas.

Under 2012 väntas ökningen av ar-
betslösheten avta något, men 2013 räk-
nar man att ökningen stegras på nytt.

– Konjunkturläget och arbetskraftsef-
terfrågan blir svagare vilket leder till att 
fler funktionsnedsatta förblir arbetslösa 
och att en del förlorar jobbet, skriver 
Arbetsförmed lingen.

– Den konjunkturmässiga påverkan 
på arbetsmarknadsläget för funktions-
nedsatta sker normalt sett med viss tids-
fördröjning genom varseltider och upp-
sägningstider, vilket innebär att arbets-
löshetsökningen blir tydligare år 2013. 

– Bedömningen blir den att antalet to-
talt inskrivna arbetslösa med funktions-
nedsättning passerar 80 000 under andra 
halvåret 2013.

Svårt att konkurrera
Personer med funktionsnedsättning in-
går i gruppen som är mest utsatt för ar-
betslöshet.

– Arbetsförmedlingen måste i ett ti-
digt skede se vilka som är i störst behov 
av insatser. Vi måste vara bra på att iden-
tifiera behoven och anpassa insatserna. 
Ett nära samarbete med arbetsgivare är 
viktigt för att lyckas med våra nya upp-
drag, säger Angeles Bermudez-Svankvist, 
Arbetsför medlingens generaldirektör i 
en kommentar. +

Vi måste i ett tidigt 
skede se vilka som 
är i störst behov av 
insatser, säger 
Arbetsförmed -
lingens general-
direktör Angeles 
Bermu dez-
Svankvist. Foto: 

MAgnUs PehRsson

Jobbsatsningen lyfter inte 

Arbetslösheten ökar  
snabbare än någonsin

Enligt Arbetsförmedlingen 
har antalet personer med 
funktionsnedsättning som 
är inskrivna som arbets-
sökande ökat snabbare 
än någonsin tidigare i 
svensk historia.
Grafiken här intill visar 
antalet inskrivna arbets-
lösa personer med 
funktionsnedsättning.

Personlig Assistans  
för dig i Skåne 

Telefon 046 - 73 00 90  
E-post: info@ekensassistans.se 
Internet: www.ekensassistans.se 
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 Vi erbjuder veckokurser för personer som 
arbetar med personlig assistans.

Spännande gästföreläsningar i vår: 
Niklas Borell,Pelle Sandstrak och Svenny Kopp

Enigma Education
kurser våren 2012

• Kurser inom autismspektrum
   och ADHD
• Studio III - hantera utmanande
   beteenden med lågaffektivt bemötande
• Hur arbeta med barn i skola och förskola
    som har diagnoser

 Vi erbjuder veckokurser för personer som 
arbetar med personlig assistans.

NYHET

www.enigmaeducation.se
08- 768 20 www.enigmaomsorg.se

Läs gärna mer på

Inför flexjobb så kan 100 000 
personer med nedsatt 
arbetsförmåga få jobb. En 
sådan reform 
föreslås av NHR, 
Neurologiskt 
Handikappades 
Riksförbund.

NHR hänvisar 
till att flexjobbre-
formen i Danmark 
varit så framgångs-
rik att 50 000 
personer har fått 
sysselsättning där.

I Sverige skulle 

motsvarande reform ge 
dubbelt så många jobb, tror 
NHR.

– Det behövs nya 
sätt att närma sig 
frågan hur fler kan 
få arbete, säger 
Kathleen Bengtsson-
Hayward, ordförande 
för NHR.  +

Läs mer om vad 
förslaget till flexjobb 
innebär på www.
foraldrakraft.se

Regeringskansliet och andra statliga 
myndigheter måste ta emot praktikanter 
som har funktionsnedsättningar. Det skri-
ver arbetsmarknadsminister Hillevi Eng-
ström i en debattartikel.

– Det är viktigt att vi föregår med gott 
exempel. Vi vill att våra egna myndighe-
ter visar att det går att ta ansvar.

De nya praktikplatserna ska vända sig 
till alla arbetssökande, men en del av 
platserna ska vända sig särskilt till välut-
bildade med funktionsnedsättning.

Statliga myndigheter har ofta ankla-
gats för att smita från sitt ansvar att öpp-
na sina arbetsplatser för personer med 
funktionsnedsättningar.

Regeringen har nu gett Arbetsför-
medlingen i uppdrag att utarbeta ett 
konkret praktikantprogram.

– Vi kommer i dagarna att skriva ett 
brev till samtliga myndighetschefer och 
uppmärksamma dem på vikten av att 
medverka till att öppna arbetslivet för 
fler, skriver  Hillevi Engström. +

Kathleen 
Bengtsson-
Hayward, 
ordförande för 
NHR.

Har du en funktionsnedsättning? 

Då ska du söka praktik 
i regeringskansliet!

Praktikplats här? Regeringskansliet och andra 
myndigheter måste ta mer ansvar, anser Hillevi 
Engström. FOTO: PAWEL FLATO OCH LINNEA BENGTSSON

Uppdraget.
■ Arbetsförmed-
lingen ska 
utarbeta ett 
förslag till hur ett 
praktikantpro-
gram i statliga 
myndigheter kan 
utformas och 
genomföras.
■ Deltagarna ska 
få erfarenhet av 
arbete inom 
myndigheter, för 
att förbättra 
deras möjligheter 
till ett framtida 
arbete.
■ Arbetsförmed-
lingen ska 
samråda med 
Handisam, 
Försäkrings-
kassan med flera.

Hon tror på 100 000 nya jobb

Vi utmanar inom
personlig assistans!

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

Solweig Gejler & Jeff Carling
grundarna av Smart Assistans

www.smartassistans.se

Smart-annons87x132.v5.indd   1 11-08-22   18.14.30
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n ätrobot utvecklad i 
Sverige är ett bra exem
pel på hur robotar kan 
användas i habilitering
en. Bestic är ett äthjälp
medel för personer som 

har svårt att äta själva. Ätroboten ger de 
utan rörelseförmåga i armar och händer 
möjligheten äta på egna villkor utan att 
behöva bli matad och förskrivs nu bland 
annat hos Stockholms läns landsting.

– Ätroboten är ett bra hjälpmedel om 
man klarar av själva ätandet och inte kan 
röra sina armar eller saknar armar och 
ben. Många personer som blir matade har 
flerfunktionshinder och därmed svårt 
också med själva ätandet, de sätter ofta i 
halsen och behöver stöd av en person i 
matsituationen liksom i de flesta andra si
tuationer, säger leg. sjukgymnast Anne
marie Bexelius på Norrtull Habiliterings
center för barn och ungdom i Stockholm.

Upprepning  hjälper
Det finns andra exempel på att robottek
niken kommer till användning. Träning 
genom att upprepa olika rörelser hjälper 
hjärnan att leda om nervbanor som ska

dats. ”Retrain the brain”, som metoden 
kallas, är en möjlighet för barn som till 
exempel drabbats av syrebrist i hjärnan 
under förlossningen. 

I USA har forskare vid välkända Mas
sa chusetts Institute of Technology, MIT, 
utvecklat en habiliteringsrobot som lind
rar effekterna av till exempel en utveck
lingsneurologisk skada.

Timslång behandling
Exempelvis en arm med nedsatt rörelse
förmåga spänns fast i roboten. Under ett 
timslångt behandlingstillfälle hinner bar
net utföra över tusen rörelser med ar
men, att jämföra med 50talet rörelser 
om en terapeut skulle hjälpa till att röra 
armen. En stor studie visade att de som 
tränat med roboten förbättrat sin moto
riska förmåga hela fem gånger, jämfört 
med en kontrollgrupp.

Roboten har nu lämnat forskningssta
diet och säljs av USAföretaget InMotion 
Robots.

– De flesta patienterna som finns i ha
biliteringen har medfödda skador och in
om habiliteringen i Sverige arbetar vi för 
det mesta funktionellt vad det gäller mo

torisk träning, det vill säga att patienter
na aktivt ska träna själva på vardagsakti
viteter för att i slutändan kunna bli så 
självständiga som möjligt. Vi har hittills 
inte provat att använda robothjälpmedel 
i habiliteringen, säger docent Eva Brogren 
Carlberg, vid Institutionen för kvinnors 
& barns hälsa på Karolinska Institutet i 
Stockholm.

Ett annat exempel på ”retrain the 
brain” är gångtränaren Lokomat som se
dan ett par år tillbaka är i bruk på Reha
bi litation Institute of Chicago (RIC) i 
USA. Svenska föräldrar har efterfrågat 
gångträning med Lokomat.

Hänger i en sele
Robotassisterad gångträning går till så att 
barnet hänger i en sele över ett löpband så 
att fötterna berör underlaget. Runt benen 
är en datorstyrd ”robotdräkt” fastspänd 
och dräkten rör på barnets ben i en natur
lig gångrörelse. Gångträning utan Loko
mat görs idag exempelvis med ”guidning” 
av barnets gång genom att två eller flera 
sjukgymnaster manuellt rör på benen. För 
att motivera barnet har Lokomat inbygg
da dataspel med seriefigurer och tävlingar 
som gör träningen roligare.

– Tanken med Lokomat är jätteintres
sant. Jag har själv arbetat i Boston, USA, 
under ett halvår och sett den användas. 
Men utrustningen kostar väldigt mycket 
och vi måste först se medicinska studier 
som visar på goda resultat innan Loko
mat kan provas här i Sverige, säger sjuk
gymnast Eva Broström, sektionschef för 
Motoriklaboratoriet på Astrid Lindgrens 
barnsjukhus i Stockholm.

Robotbyxor i present
Men robotar behöver inte bara vara till 
nytta i habiliteringen. Robotar kan helt 
enkelt vara kul också. Det japanska före
taget Sakakibara Kikai säljer en robot
dräkt för barn. Den kostar bara 133 000 
kronor (14 700 Euro). Strunta i att byta 
bil nästa gång och överraska ditt barn 
med ett par nya robotbyxor i födelse
dagspresent!
 Håkan Bertmar

 
Läs mer på:
www.bestic.se
www.interactive-motion.com
www.ric.org/conditions/pediatrics/
services/pedslokomat.aspx
www.sakakibara-kikai.co.jp/products/
other/k-robo.htm

hjälpmedel 2 sidor

Drömkompis. Den 1,6 meter höga 
robotdräkten från Japan är nog varje 
barns önskedröm. 

Robotar tågar in 
på habiliteringen
Nya hjälpmedel kan utveckla barnhabiliteringen. Ett exempel  
är robottekniken som redan nu kommer till användning bland  
annat i USA. 

Foto: SAkAkibArA-kikAi

E
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Nu är förslagen för fritt val av 
hjälpmedel klara. Landsting 
och kommuner blir skyldiga en-
ligt lag att ta hänsyn till enskilda 
brukares önskemål. Det kan 
dessutom blir en storsatsning 
på konsumentprodukter som 
hjälpmedel.

I utredningen ”Hjälpmedel – ökad del
aktighet och valfrihet” (som överlämna
des till regeringen i december) beskrivs 
hur ansvaret ska fördelas mellan brukare, 
leverantörer och förskrivare.

Utredningen har också förslag om hur 
service och underhåll av hjälpmedel ska 
hanteras. Vidare finns åtgärder för att sti
mulera införandet av ökad valfrihet.

Hjälpmedelsinstitutet föreslås få i 
uppdrag att ta fram en handbok om fritt 
val av hjälpmedel.

Personlig budget
En försöksverksamhet med personlig 
budget för hjälpmedel ska genomföras i 
några kommuner, enligt utredningen.

Bättre information om hjälpmedel 
blir en viktig faktor i valfrihetssatsning
en. Utredningen menar att det behövs 

öppna jämförelser även inom hjälpmedel 
för att enskilda ska kunna välja.

Hjälpmedelsinstitutet föreslås ge
nomföra en informationskampanj om 
den enskildes inflytande vid val av hjälp
medel. Även kommuner och landsting 
måste ta fram lättförståelig information.

Från vanliga handeln
Konsumentprodukter från den vanliga 
handeln kan också bli aktuella som hjälp
medel i det nya valfrihetssystemet. Utre
daren slår fast att det inte finns några lag
liga hinder för att förskriva konsument
produkter som hjälpmedel. Där emot 
måste kvaliteten på dessa hjälpmedel sä
kerställas. +

Så ska alla få rätt  
att välja hjälpmedel

Fördelat ansvar. Nu klarnar planerna 
för fritt val av hjälpmedel. Här några 
barnhjälpmedel som visades på Leva 
& Fungera-mässan 2011.

Minskat vårdbehov. Träningen 
med habiliteringsroboten har lite av 
dataspel över sig. De som tränat 
minskade sitt vårdbehov med en 
tredjedel, enligt en lönsamhetsana-
lys av habiliteringsroboten.  
Foto: INMotIoN RobotS

För egen del. Den svenske uppfin-
naren av ätroboten Bestic har 
begränsad rörlighet i armarna och 
behövde ett hjälpmedel för att klara 
ätandet själv, så Bestic är bokstav-
ligt utvecklad med användaren i 
centrum. Foto: KIM töRMäNeN

Försäkringskassans nya krav på 
tidrapportering ställer till problem 
för många assistansanordnare. Men 
den svällande pappersexercisen har 
satt fart på nytänkandet.

För programutvecklaren Kaustik AB 
har det lett till en snabbt 
växande försäljning av 
webb applikationen Aiai.

En vecka i november 
sattes nytt rekord för 
inflödet av nya använda
re av Aiai.

– Vi ökar med ett par 
hundra användare per 
vecka just nu och förra 
veckan var det faktiskt 
hela 500 personer, 
berättar Magnus Crossner, vd för 
Kaustik.

De flesta användare är personliga 
assistenter som loggar in på webben 
för att registrera tid. Assistenterna 

använder systemet gratis. Kaustik tar 
istället betalt för varje brukare av 
personlig assistent. Månadskostnaden 
ligger på 950 kronor exkl moms per 
brukare.

Aiai har funnits på marknaden i 
flera år, men nyligen passerat ett par 

viktiga milstolpar.
Viktigast är att 

systemets elektroniska 
signering godkänts av 
Försäkringskassan. Det 
betyder att den webbase
rade tidrapporten kan an
vändas för att bestyrka att 
en assistent utfört ett visst 
antal timmar hos en 
ersättningsberättigad 
person.

– Försäkringskassan har ställt till 
oreda med sina nya blanketter så att 
nu måste assistansanordnare skriva 
två olika tidrapporter, säger Crossner. 

Läs mer på foraldrakraft.se +

Mobilt. Aiai finns 
även för iPad och 
iPhone.

Appen som fixar tidrapporten

Framsteg. Gångträningen i Loko-
mat hjälper hjärnan att koppla om 
skadade nervbanor och få igång 
rörelseapparaten. Fötter och ben rör 
sig på löpbandet i ett naturligt gång-
mönster. 
Foto: RehabILItatIoN INStItute oF ChICago    
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Pastor  
och  
pionjär

är Maria Norberg prästvigdes förra året 
var det en dröm som uppfylldes. Vi träf-
fas utanför hennes församlingskyrka i 
Högsbo utanför Göteborg, där hon arbe-
tar som pastorsadjunkt. 

Maria Norberg berättar om ett möte 
nyligen med en ung tjej som hade följt 
med sin farmor till kyrkan. Efter guds-
tjänsten, när kyrkkaffet skulle serveras, 
ville tjejen att prästen skulle sätta sig vid 
hennes bord. Maria Norberg fick svara på 

olika frågor, bland annat om hur det är 
att skaffa sig en utbildning när man har 
funktionsnedsättning och hur man går 
tillväga. 

– Jag kommer ihåg hur det var när jag 
var i hennes ålder och när jag mötte en 
vuxen med funktionsnedsättning. Det var 
ett möte som gjorde stort intryck på mig. 
Tidigare hade jag bara sett pensionärer. 
Jag tror att barn tänker att det bara är barn 
och gamla som är såhär – inte att detta 
finns i alla åldrar, säger Maria Norberg, 
som är rullstolsburen sedan barndomen 
genom en neurologisk skada. 

Hade enskilda samtal
Hennes väg till prästyrket har inte varit 
självklar. Hon visste tidigt att hon ville 
arbeta inom kyrkan. Hon utbildade sig 
först till diakon och inriktade sig på barn 
och ungdomar med funktionsnedsätt-
ningar. Hon ordnade olika aktiviteter för 
dem och hade också enskilda samtal.

– Inför en ny termin bad jag ungdo-
marna att komma med förslag på aktivi-
teter. De kunde välja fritt. Jag märkte att 
detta blev ett kaos för många. De kom 
med de vanliga förslagen; att gå på bio 

och att träffa någon. Det gjorde mig led-
sen att se att de hade så lite drömmar, sä-
ger Maria Norberg. 

Under samtalen med ungdomarna 
möttes hon av många frågor kring ar-
betsmarknad och hur man skulle tackla 
omvärlden.  

– Det är väldigt lätt att man som vuxen 
hjälper ungdomar att definiera vad de 
ska bli utifrån vad som är praktiskt. När 
jag gick i skolan tyckte SYO-konsulenten 
att jag skulle välja kontorsarbete. 

– Jag visste att det inte passade alls, för 
jag är in gen pappersmänniska, utan en 
människa-människa, säger Maria. 

Senare i livet träffade hon samma SYO-
konsulent, som då berättade att hon insett 
det viktiga att inte föregripa ett yrkesval.

Sociala koder
Att ungdomar med funktionshinder ofta 
är ensamma i sin roll har stor betydelse i 
sammanhanget, både direkt och indirekt, 
tror Maria Norberg.

– Dagens arbetsmarknad handlar 
myc ket om sociala koder. Det gäller att 
veta vem man ska prata med och om vad, 
annars kan man bli lite udda. Det är 

Maria Norberg har varit rullstolsburen sedan barns-
ben, och var tidigt klar över vad hon ville göra i livet. 
Men det dröjde innan hon kom i mål. När hon var 40 
år påbörjade hon sin andra universitetsutbildning. 
Nu  har hon sitt drömjobb, som präst.

N
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Nyheter

mycket nätskapande i yrkeslivet. Jag tror 
att minglet kommer att få ännu större 
betydelse, att kunna knyta kontakter. 
Ung domar med funktionshinder får inte 
samma träning som andra ungdomar. 
Deras kontakter består mest av familjen 
och personliga assistenter, fortsätter hon.

Något som skavde
Under 16 år arbetade Maria Norberg 
som diakon, men kände att ”det var nå-
got som skavde” – det stämde inte riktigt. 
Sedan tidigare har hon en önskan om att 
bli präst. För tio år sedan träffade hon sin 
man och han uppmuntrade henne att 
studera till präst. 

– Tidigare var jag inte säker på att jag 
skulle klara av långa studier. Det är väl-
digt få personer med funktionshinder 
som studerar vidare. För mig var det 
svårt att tro att jag skulle vara en av de få. 
När jag gick första gången på universite-
tet hade jag ”en-termin-i-taget-tänk”. 
Men när jag började prästutbildningen 
tänkte jag att jag skulle gå hela program-
met, säger hon.

Hon har vant sig vid att alltid försäkra 
sig om att saker och ting fungerar för 

henne och att hon måste hålla koll på 
detta själv. Det har blivit ett naturligt sätt 
för henne att tänka, att veta att det går att 
ta sig fram och så vidare. Det var likadant 
när hon pluggade. Hon måste ligga en 
termin före i sitt tänkande. 

– Jag brukade kontakta lärarna och bo-
ka ett möte för att höra upplägget för näst-
kommande kurs. Vid ett tillfälle fick jag till 
svar: ”släpp det, det är vår uppgift att se till 
detta”. Det var första gången som någon sa 
det till mig och det var väldigt förvånande 
att höra, säger hon. 

Vilket bemötande fick du i skolan?
Maria Norberg svarar att hon dessvär-

re måste generalisera. 
– Det handlar om två synsätt antingen 

är man en hjältinna – ett slags kvinnlig 
Sankt Göran – och den andra varianten 
är tvärtom, att man glidit genom skolan 
utan större ansträngning. I mellanstadiet 
hade jag bra betyg. Jag fick höra att det 
berodde på snällhet på något sätt. 

Du är också ganska ensam i din roll. 
Hur ser dina erfarenheter ut och på vil-
ket sätt kan det yttra sig? 

– Visst har jag märkt en oro bland 
medarbetarna och osäkerhet inför för-

Intervjun

”Det gjorde 
mig ledsen 
att se att de 
hade så lite 
drömmar”

På hjul i kyrkan
Ålder: 45 år.
Arbete: Präst i Ljungskile 
församling.
Utbildning: Präst och diakon.
Familj: Maken Stefan och 
kaninen Hoppson.
Bostad: Lägenhet i Göteborg.
Fritid: Familj, vänner, musik 
och film.
Favoritsemester: En vecka i 
Venedig med min man Stefan 
är en önskesemester. Annars 
en vecka i sommarstugan.
Favoritfilm: ”A walk to 
remember”.

Foto: Ulla-Karin Höynä
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samlingsbornas reaktioner, och hur de 
skulle reagera över att möta en präst i 
rullstol. Men kanske är deras egen oro 
vad det handlar om. Jag förstår att andra 
människor kan se rullstolen först. Den är 
en del av min identitet och hör ihop med 
min person, för mig är det viktigt att den 
inte är för stor eller för klumpig, svarar 
Maria Norberg och fortsätter:

Goda möten
– Jag har väldigt goda möten med män-
niskor. För mig är det inte konstigt att en 
del kan känna oro. Känslor som oro och 
osäkerhet är lättare att hantera om man 
pratar öppet om dem. Om man bär dem 
inom sig kan de lätt sprida sig vidare till 
andra. Ett exempel på kommentarer som 
jag har fått är hur sörjande och dopfamil-
jer skulle reagera att möta en präst i rull-
stol, säger hon. 

I verkligheten har hon upplevt att 
många har knutit an till henne, och att 
hon kan förstå de svårigheter som andra 
bär på. Indirekt förmedlar hon att hon 
fått kämpa med vissa saker i livet. 

Du är samtidigt en förebild?
– Ja, det tänker jag mycket på, och vär-

nar mycket om vid de möten som upp-
står. Det är ett ansvar som jag har och 
som jag lever med hela tiden. Det är en 

del av att höra till en minoritet. Kanske 
kan de strider som jag tagit själv jämna 
vägen för någon annan, säger Maria. 

När man har funktionsnedsättning lär 
man sig tidigt att fokusera på det praktis-
ka och att få vardagen att gå ihop. I sitt 
arbete som diakon märkte Maria att ung-
domarna sällan hade några drömmar om 
framtiden. Hon menar att det är få ung-

domar med funktionsnedsättningar som 
uppmuntras att studera vidare. 

– Det är tragiskt. Univer si tets  studier är 
en flexibel studiemiljö, man kan läsa i ett 
lägre tempo eller på halvfart, få studie-
hjälp och det finns studietekniska hjälp-
medel. Jag har väldigt ofta mött uppfatt-
ning att ”detta är inte möjligt”. 

Historisk förklaring
Att det fortfarande är ett fåtal ungdomar 
med funktionsnedsättning som studerar 
vidare tror hon beror på flera saker. Det 
har delvis en historisk förklaring. Den 
allmänna skolplikten infördes 1842. För 
barn med rörelsehinder dröjde det till 
1970-talet. 

– Det tar tid att ta igen 130 år, menar 
Maria Norberg.  

En annan orsak är att det inte bara 
handlar om att göra individuella val utan 
även strukturella. Även om kommunen 
ska stötta studenter med funktionsned-
sättning och göra det möjligt för dem att 
få behöriga betyg, menar Maria Norberg, 
slirar vissa i sitt ansvar. Barn och ungdo-
mar med funktionsnedsättning får gå i 
skolformer som de inte skulle behöva gå i. 

– Jag kan förstå att många föräldrar 
upplever detta som en kamp. Jag hör till 
en pionjärgeneration, där min mamma 
fått kämpa mycket för att jag skulle få gå i 
en ordinär förskola, säger hon.

Att man tror på sig själv bidrar också. 
Men den uppfattningen kommer någon-
stans ifrån, hävdar hon, och påverkas av 
de människor man har runt omkring sig. 

– Jag tror det finns en inre kraft i varje 
människa som kan bära, men den tron 
har också att göra med andra människor 
och vad de förmedlar. 

– Jag anser att de osynliga budskapen 
är ännu viktigare. Det som inte sägs talar 
högre, säger Maria Norberg.   

Våga drömmma
Vilka råd vill du ge ungdomar som 
befinner sig i en liknande situation 
som du gjort?

– Våga drömma. Våga ta kontakt med 
personer ett snäpp uppåt. Jag tror att 
mentorskap skulle kunna hjälpa mycket. 
Envishet är en god egenskap. Ha lite 
skinn på näsan, man blir nedslagen med 
jämna mellanrum. 

– När du funderar på en utbildning, 
hitta något som du verkligen kommer att 
trivas med, för de gråa dagarna kommer 
och då är det bra att kunna gå till ett jobb 
som du gillar, som får upp dig på morg-
narna. Var inte blygsam att ta emot när 
det gäller stöd av samhällsresurser. Gå 
den vanliga vägen när du söker jobb – läs 
annonser. Många är vana att ta ”handi-
kappvägen”, och tänker inte på att man 
kan göra det på ett annat sätt, säger Maria 
Norberg.   
 Ulla-Karin Höynä 

Maria Norberg har upplevt att  
många knyter an till henne.

 ”Det 
tar 
tid 

att ta 
igen 

130 
år.”

Anemon erbjuder personlig 
assistans till barn, ungdomar 
och vuxna. 
Hos oss får du ett personligt 
utformat stöd och service av 
hög kvalitet som passar just 
dina individuella behov och 
önskemål. 

Vill du veta mer om Anemon, 
se vår hemsida
www.anemon.se
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Boktips

tödet till unga fokuserar för mycket på praktiska saker 
som hjälpmedel och för lite på frågor som rör 
ensamhet och mobbing.

Det tycker Linda Åkesson som precis utkommit 
med den omskakande självbiografin ”Mirakelflickan”.

Nu hoppas hon att många professionella som 
möter barn och unga med funktionsnedsättningar ska läsa boken för 
att de bättre ska förstå hur verkligheten ser ut.

– Det finns egentligen bara en typ av människor som kan berätta 
hur det är att leva med funktionsnedsättningar. Det är vi som upple-
ver det inifrån, säger Linda Åkesson.

I boken delar hon med sig av tuffa 
och upprörande händelser, men också 
stor kamplust. För Föräldrakraft 
berättar Linda att hon funderade länge 
över om hon skulle ta med alla de 
svårigheter hon upplevt.

– Till slut bestämde jag mig för att 
allt skulle med, för att visa hur det 
hänger ihop.

Var det inte jobbigt att skriva om de svåra saker du gått igenom?
– Jo, men det har också varit nyttigt. Det har varit som en terapi för 

mig. Under tiden som jag har arbetat med boken har jag kunnat se 
händelserna på nya sätt. Och det är också viktigt för mig att förklara 
vad saker har berott på.

Du har jobbat länge med boken. Hur upplever du själv din bok, 
nu när den äntligen är klar?  

– Jag kan själv bli ledsen när jag läser den. Det går inte att bara 
lämna bakom sig det som har hänt. Det finns alltid kvar i mig.

Vilken betydelse tror du att boken kan få?
– Jag hoppas att andra som själv varit med om liknande saker kan 

känna ett stöd. Och de som dömer andra kanske förstår att man inte 
ska döma direkt, utan att det kan finnas olika anledningar till att 
man gör saker.

Vilka hoppas du ska läsa boken?
– De som jobbar med barn och ungdomar inom habilitering och 

skola bland annat. Och så föräldrar. Men även andra ungdomar och 
vuxna, som kanske har egna erfarenheter. +

Kajsa Råhlander: 
De sju frågorna. 
Om att leva med psykiska  
funktionsnedsättningar

Kajsa Råhlander funderade 
länge innan hon skrev 
boken om sin son Erik, sig 
själv och familjen. Hon ville 
inte betraktas som en 
bitter och ömkansvärd 
mamma. För det är hon 

inte. Nu är boken tryckt och klar och 
visst innehåller den mycket om orätt
visor. Men den är också ett debattin
lägg om levnadsvillkoren för Erik och 
andra i hans situation.

Det handlar om sonens liv, vilket 
även har påverkat övriga familjens liv. 
Hon berättar om de problem som 
uppstår kring vad man har rätt till, vem 
som har ansvaret och hur man blir 
bemött inom vården. Boken är utgiven 
på Vulkan. ISBN: 9163398702.

Ann Lagerström: 
Knäck koden. 
En hoppfull bok om dyslexi

Knäck koden är boken 
som vänder sig till de som 
aldrig läser böcker. Det 
handlar nämligen om 
dyslexi. Och just den här 
boken vänder sig särskilt 

till Bertil Hult, en av Sveriges mest 
framgångsrika företagare, som aldrig 
låtit sin dyslexi stå i vägen. Boken är 
påkostad med många reportage, 
intervjuer och tips som summerar 
kunskapen om dyslexi, till nytta för 
barn, föräldrar, lärare och andra. 

Mer info på www.bertilhultspris.se. 
Pris: 169 kr. ISBN: 9789163396687

Annika Brar: 
Från busfrö till 
brottsling. 
Adhd-behandling bryter mönster

I den här boken möter vi 
intagna på Norrtälje an stal
ten. Det handlar om den 
medicinska och psykosoci
ala behandling de har fått 
för sina adhddiagnoser. 
Boken hävdar att behand

lingen varit banbrytande och förändrat 
livet för många av de intagna. Målgrupp 
för boken är alla som möter barn och 
vuxna med adhd. Här finns många 
konkreta råd om hur man ger stöd till 
personer med adhd. Boken är utgiven 
av Gothia Förlag. Pris: 240 kronor exkl 
moms. ISBN: 9789172058064. 

Linda Åkesson 
har gett ut en 
bok om sitt 
eget liv – 
Mirakelflickan.

LindA sKREv En  
BOK Om sig sjäLv
– för att förändra stödet till unga

@ Läs en längre intervju med Linda Åkesson på foraldrakraft.se

S
Läs mer om Linda 
Åkessons bok på webbsa
jen www.vulkan.se
På www.lindlife.se finns 
Linda Åkessons egen 
webbsajt.

FK_1201_s25_boktips_v02.indd   25 2011-12-21   13:17



26 FÖRÄLDRAKRAFT # 1, 2012

Här kan du läsa om:
En dag på Ågrenska s30 |  Ett möte med Elisabeth Wallenius s34  |  sandra derbring om sin författardröm s38  |  Göran Hägglund vill inte ha kostnadstak s40  

TEma sällsynTa diaGnosEr
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Frejas 
ovanliga 
resa

Freja Bergner har varit utomlands 
fler gånger än många andra fyra
åringar. Men det är inte bara det 
som gör henne ovanlig. När pappa 
Jakob och mamma Elin tyckte att 
den svenska sjukvården inte räckte 
till ordnade de så att Freja fick  
specialisthjälp i Spanien.

Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se

Småbilderna ovan: 1. Freja 
och mamma Elin njuter av 
solen i Barcelona. 2. Hela 
familjen samlad. 3. Freja 
tillsammans med Jackson, 
en amerikansk pojke med 
samma syndrom. 4. På fly- 
get till Barcelona. FOTO: PrivaT

En dag på Ågrenska s30 |  Ett möte med Elisabeth Wallenius s34  |  Sandra Derbring om sin författardröm s38  |  Göran Hägglund vill inte ha kostnadstak s40  

TEma SällSynTa DiaGnoSEr
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et är alldeles strax dags för Freja att få sin 
dagliga dos specialimporterad fettsyra. 
Pappa Jakob hämtar en liten brun glasflas-
ka märkt med ”DHA 200 mg” i frysen. 
Den får tina en stund på bordet, och sen 
öppnar mamma Elin locket och häller ned 
innehållet i den spruta som redan sitter 
fäst på slangen till pegen. 

När flaskan verkar tom häller hon i 
några droppar vatten och skakar den för 
att få med det som eventuellt har dröjt sig 
kvar av det oljeliknande innehållet. 

Freja har en sjukdom inom Zellwegers 
syndromspektrum, där de sjukaste barnen 
lever högst sex månader och de lindrigast 
drabbade kan uppnå vuxen ålder. 

Frejas levnadstid vågar ingen sia om. 
Det finns bara fem beskrivna fall med ex-
akt samma genetiska mutationer i värl-
den. Den som levde kortast dog vid nio 
månaders ålder och den som levde längst 
levde en bit in i tonåren. 

Freja föddes på midsommarafton 2007. 
Mamma Elin berättar att hon var liten, 
muskelsvag och hade ett karaktäristiskt 
utseende med stor fontanell och fyrfinger-
fåror i båda handflatorna. Men då de un-
dersökningar som gjordes inte visade nå-
got, friskförklarades hon av läkarna, och 
familjen åkte hem.

Men Freja orkade inte amma ordent-
ligt, hon var ofta missnöjd och ville helst 
bli buren. Jakob och Elin minns att det var 
nästan omöjligt att ta sig i väg någon läng-
re sträcka, eftersom Freja skrek tills hon 
tappade andan när de la henne i vagnen 
eller satte henne i bilstolen.

Besked om Zellweger
Senare samma höst, i mitten av septem-
ber, fick Freja muskelryckningar. EEG:et 
visade ingen epileptisk aktivitet men det 
blev ändå början till en större utred-
ning. Under den ovissa väntan minns 
Jakob att han satt och surfade i smyg på 
kvällarna, han ville inte att Elin skulle 
märka något. Han läste om alla möjliga 
syndrom, och jämförde sin lilla flicka 
med de bilder han såg. 

I mitten av oktober fick de besked. En 
ögonläkare som trodde att de redan fått 
veta, råkade säga något i stil med att ”det 
är vanligt när man har den här sjukdo-

men”. Jakob ringde och krävde att få be-
sked från en av de utredande läkarna, som 
först inte ville säga det på telefon.

– Till slut gick han med på att säga vad 
sjukdomen hette. Några dagar senare träf-
fades vi, men det visade sig att han inte 
visste mycket. Han sa ”ert barn är svårt 
sjukt och kommer att leva högst ett halvår 
men den läkare som är duktigast på detta 
kan träffa er först om en vecka, för hon är 
på en föreläsning just nu”, berättar Elin 
och ögonen blir svarta.

Det visade sig att den andra läkaren in-
te visste särkilt mycket heller, hon hade ba-
ra träffat ett enda barn med den här diag-
nosen, och det var cirka 20 år tidigare. 

– Vi trodde att vi skulle bli upplysta om 
vilken forskning som fanns men fick söka 
den mesta informationen själva, säger 
Elin.

Ett barn vartannat år
Det föds ett barn vartannat år med en 
sjukdom inom Zellwegers syndromspek-
trum. Det är en biokemisk sjukdom som 
tillhör gruppen peroxisomala sjukdomar. 
Den påverkar hjärna, muskler, hjärta, le-

ver, njurar, binjurar, hörsel och syn. Vid 
Zellweger är nivån av den fleromättade 
fettsyran DHA (docosahexaensyra) kraf-
tigt sänkt i hjärna, lever och njurar, och 
enligt Socialstyrelsen har behandlingsför-
sök med DHA ”rapporterats ge vissa 
gynn samma effekter bland annat på syn, 
utveckling och muskelspänning”.

När Elin och Jakob hörde talas om det-
ta tog det upp saken med Frejas läkare, 
men fick då veta att det rådde delade me-
ningar om hur verksamt detta var, ”det var 
ju bara forskning”. 

– Det kändes som att de tänkte ”vad 
spelar det för roll, hon ska ju ändå dö 
snart”, säger Elin.

Elin och Jakob gav sig inte och efter 
mycket tjat fick de ett DHA-pulver, i låg 
koncentration, att prova. De hörde talas 
om läkaren och forskaren Manuela 
Martinez i Barcelona, som tog emot barn 
med lindrig eller måttlig Zellweger, för att 
ge dem högkoncentrerad DHA. Då detta 
var en renare form, gav den mindre bi-
verkningar och bättre resultat. Frejas läka-
re lovade att kontakta henne, men veckor-

na gick utan att något hände, och när Elin 
konfronterade henne skyllde hon på att 
mejladressen hade varit fel. Då mejlade 
Elin själv. Manuela Martinez svarade efter 
en timme. 

Några veckor senare, i januari 2008, be-
gav sig familjen Bergner-Tholsby iväg på 
sin första Barcelona-resa. De blev kvar en 
månad. 

– Första dagen sa Manuela Martinez att 
det enda hon kunde lova var att Frejas le-
vervärden skulle bli bättre, berättar Jakob.

Efter en första provtagning fick Freja 
sin första dos 97-procentig DHA, tillver-
kad i Japan och utblandad i lagom mängd 
olivolja på klinken.

Dagarna gick och de förhöjda levervär-
dena vände, precis som Manuela Martinez 
lovat. Men det hände också något annat. 
Snart började de märka att Freja var mer 
tillfreds. Pappa Jakob minns en kväll i slu-
tet av vistelsen, när Freja var nöjd i sin 
vagn en lång stund när de var ute på res-
taurang. När de kom hem till Sverige igen 
blev det bara bättre och bättre. 

– Vi kunde helt plötsligt ta långa pro-
menader med barnvagnen och Freja kun-
de sitta själv i bilstolen och vara nöjd. Hon 
blev lugnare och tryggare, mindre orolig. 
Livet öppnades upp, säger Jakob.

Fler resor
De skickade in kvitton för resa och boende 
till Försäkringskassan och fick ersättning 
den där första gången. Kostnader för de 
kommande resorna, liksom fettsyran, har 
de fått stå för själva. 

– Fettsyran skickas hit var sjätte, sjunde 
vecka i frysboxar. Den håller för en resa på 
48 timmar. Först betalade vi bara för frak-
ten, men nu betalar vi tio euro per dagsdos 
plus frakt. Det är orättvist, bara de som 
har råd kan göra detta, säger Jakob.

Två gånger per år har de besökt 
Barcelona, en vecka åt gången. Däremellan 
har de haft mejlkontakt och tagit bilder 
och skickat ned, så fort de har undrat nå-
got. 

Men så för ett år sedan dog Manuela 
Martinez, och de som donerat pengar till 
projektet har dragit sig ur och det håller 
nu på att avvecklas. En assistent som fort-
farande är kvar försöker nu hjälpa famil-
jerna att komma i kontakt med andra 
Zellweger-specialister runt om i världen, 
och Elin och Jakob har fått veta att läka-
ren Nancy Braverman i Kanada förhopp-
ningsvis ska följa Freja från och med nu. 
Hur det blir med leveranserna av DHA 
vet de inte. 

Kontakt med andra
Elin har delat med sig av Frejas liv genom 
att blogga. Det började som en dagbok till 
den närmaste familjen, men bloggen följs 
nu av många andra.

– Jag ville förmedla vad som hände till 
nära och kära utan att behöva berätta allt 

Under den ovissa väntan minns 
Jakob att han satt och surfade i 
smyg på kvällarna, han ville inte 
att Elin skulle märka något. Han 
läste om alla möjliga syndrom, 
och jämförde sin lilla flicka med 
de bilder han såg.

D
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Nyheter

för alla hela tiden. Jag skriver rakt upp och 
ned, både ilska och glädje. Jag dokumen-
terar det som händer runt Freja, på för-
skolan, på sjukhuset. 

De har träffat ett par andra barn med 
Zellweger under åren, framför allt på kli-
niken i Barcelona. Det har varit mycket 
värdefullt. Jakob berättar att de vid ett 
flertal tillfällen sagt till Frejas svenska lä-
kare att de gärna vill bli kontaktade av an-
dra familjer för att utbyta kunskaper och 
erfarenheter. Men det har inte hänt. Han 
är förundrad över att det verkar som att 
inte ens läkarna själva utbyter erfarenhe-
ter med varandra.

– Hur ska läkarna kunna veta något när 
de träffar ett barn med den här diagnosen 
så sällan? Varför ligger det inte i läkarnas 
intresse att kontakta varandra? Det är 
konstigt. 

Familjen Bergner-Tholsby är också 
tacksamma över att Freja trots allt har en 
diagnos, även om den är sällsynt. 

– Vi har ett namn på det och då blir det 
enklare, säger Jakob.

Vill ha syskon
Jakob och Elin är anlagsbärare till Zell-
weger, och liksom övriga peroxisomala 
sjukdomar, är sjukdomen ärftlig genetiskt. 
Vid varje graviditet finns 25 procents risk 
att barnet utvecklar sjukdomen, liksom 25 
procent chans att barnet varken får sjuk-
domen eller blir anlagsbärare. I 50 procent 
av fallen får barnet anlaget i enkel uppsätt-
ning och blir liksom föräldrarna frisk an-
lagsbärare.

För Elin och Jakob har det inte varit nå-
got alternativ att försöka skaffa ett syskon 
som vanligt, då de inte vill behöva ta ställ-
ning till en eventuell abort. 

För familjer i den här situationen 
finns möjlighet att istället prova PGD 
(preimplantorisk genetisk diagnostik), 
en provrörsbefruktning där genetisk di-
agnostik görs på embryot innan ett even-
tuellt återförande. Fördelen med PGD 
jämfört med vanlig fosterdiagnostik är 
att graviditeten kan påbörjas i vetskap 
om att syskonet inte kommer att drabbas 
av sjukdomen. 

Lång väg
Elin och Jakob drömmer om ett friskt 
syskon, samtidigt som de är medvetna 
om att vägen dit är lång och svår. Dess-
utom har de genom Freja träffat så 
många barn med olika funktionsnedsätt-
ningar, att tanken på ett helt friskt syskon 
nästan tycks omöjlig. Elin säger att om de 
lyckas med en PGD så utesluter den ju 
bara Frejas diagnos.

– Det är en chans på 140 000 att man får 
ett barn med Zellweger, så om jag skulle få 
en chans på 20 000 att barnet bär på ett 
kromosomfel, vilket egentligen är pyttelite, 
så kommer jag tycka att det är mycket! 
 Anna Pella

”Han sa ’ert barn är svårt sjukt och kommer att leva högst ett 
halvår men den läkare som är duktigast på detta kan träffa er 
först om en vecka, för hon är på en föreläsning just nu’.” 

Tema säLLsynTa diagnoser

Ovan: Freja är nöjd i sin 
bilstol sen hon började få 
DHA. Foto: Privat. 
Till höger: Mamma Elin 
vet inte hur det blir med 
leveranserna av DHA 
framöver. Foto: Anna 
Pella
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Här är det 
ovanliga 
vanligt

n sällsynt diagnos innebär att det inte 
finns fler än 900 personer i Sverige som 
har samma. På Ågrenska anordnas vistel
ser för drygt 20 sällsynta diagnoser per år, 
med ungefär tio familjer per tillfälle.  
AnnCatrin Röjvik, som idag är ansvarig 
för familjevistelserna, är från början spe
cialpedagog med specifikt intresse för 
sällsynta diagnoser och vilka konsekven
ser de medför i vardagen. 

– Sällsynta diagnoser är ofta syndrom, 
det vill säga kombinationer av flera olika 
symptom, och leder till mångfacetterade 
behov, som också förändras med åren. 
Eftersom funktionsnedsättningarna är 
ovanliga, finns inte alltid tillräcklig kun
skap inom sjukvård, habilitering, skola, 
socialtjänst, försäkringskassa, arbetsför
medling och andra samhällsinstanser. 
Sällsyntheten i sig leder alltså till särskil
da svårigheter, säger AnnCatrin.

Familjevistelserna riktar sig till fyra 
grupper; barnen själva, syskon, föräldrar 
och personal, och tanken är att alla ska få 
information anpassad efter just sina behov.

– För den medicinska informationen 
anlitar vi de kunnigaste personerna på just 
den diagnosen i Sverige. Alla får lyssna och 
berika varandra, och ur kunskapen växer 
en kompetens och ett självförtroende. Vi 
delar också upp barnen med diagnos och 
deras syskon, så att de på varsitt håll ska få 
möjlighet att ställa frågor och prata om 
hur det känns, säger AnnCatrin.

– Hos professionella ute i landet sak
nas ofta kunskap om sällsynta diagnoser, 
i stället blir föräldrarna experter, och de 
blir ofta utfrågade. Det är förstås jätte
jobbigt att komma till en läkare som ald
rig hört talas om barnets diagnos, som 
kanske inte ens vågar skriva ut hostmedi
cin, säger AnnCatrin.

Personal bjuds in
För att öka kunskapen hos professionella 
bjuds personal från skola, korttids och 
habilitering in att delta två av dagarna, 
för att få så mycket kunskap som möjligt 
direkt från experterna. Sedan en tid till
baka samarbetar man också med Drott
ning Silvias barnsjukhus och bjuder in lä
kare som gör sin STtjänstgöring. Det har 
även hänt att AnnCatrin efter vistelserna 
fått brev från läkare som vill komma i di
rektkontakt med de experter som famil
jerna träffat på sina vistelser. 

– Det man inte får glömma är att barn 
med vissa syndrom kan vara väldigt sys
konlika till utseendet men ha helt olika 
förutsättningar. När familjer och perso
nal kommer hit har de oftast bara träffat 
ett barn, och de blir förvånade över att 
behoven kan skilja sig så mycket åt, säger 
AnnCatrin.

Kostnaden för vistelsen täcks till en 
tredjedel av statsbidrag, men den resteran
de delen måste familjen ansöka om hos 
det egna landstinget, säger AnnCatrin. 

– Vi vet att föräldrar som har fått in
formation från de mest kunniga på om
rådet, inte söker lika många olika vård
kontakter efteråt. Men om det finns oro 
att inte ha fått fullständig information 
söker sig många vidare. Och även om det 
finns mycket info på internet idag så tror 
vi att man behöver hjälp att sålla, och det 
kan man få här. 

AnnCatrins dröm är att alla familjer 
kunde få möjlighet att besöka Ågrenskas 
familjevistelse trefyra gånger under bar
nets uppväxt. Dels i förskoleåldern, om di

På Amundön strax söder om Göteborg ligger Stiftelsen Ågrenska. 
Här anordnas familjevistelser om sällsynta diagnoser, för att  
barnen själva, deras syskon, föräldrar och personal ska få så 
mycket kunskap som möjligt, så att de kommer hem med  
stärkt självförtroende och kompetens. 

E
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agnosen har ställts då, och därefter i skolål
dern, tonåren samt som ung vuxen, efter
som ny kunskap behövs ju äldre man blir.

– Vi upplever ofta en skillnad när fa
miljerna kommer och åker. I början är de 
lite frågande, de vet inte vad de ska för
vänta sig. Men när de ska åka hem har det 
växt fram en styrka och gemenskap, en 
förvissning om att de inte längre är en
samma i sin situation. Många beskriver 
det som ”livet före och efter Ågrenska”, 
säger AnnCatrin.

Fem barn per år
Denna torsdag i slutet av september är 
det näst sista dagen på familjevistelsen 
för familjer som har barn med Sotos syn

drom. Denna diagnos karaktäriseras av 
storväxthet, speciella utseendemässiga 
drag och inlärningssvårigheter av varie
rande grad, och enligt Socialstyrelsen 

föds varje år fem till tio barn med detta 
syndrom i Sverige. 

Under familjevistelsen får föräldrarna 
bland annat information av och möjlig
het att ställa frågor till specialtandläkare, 
tandsköterska, överläkare, psykolog, spe
cialpedagog, logoped, specialpedagogis
ka skolmyndigheten och föräldraföre
ning. Innan de vänder hemåt i morgon 
ska de också träffa en representant från 
Försäkringskassan samt en jurist.

Men den här eftermiddagen står en 
gemensam familjeaktivitet på schemat. 
Det ska bli trekamp och därefter gemen
sam fika. 

På gräsmattan utanför huvudbyggna
den finns fotbollsmål uppställda och detta 

Tema sällsynTa diagnoser

Familjen Hansson från Borlänge har varit här en gång förut, för 
fem år sedan. Från vänster: Emme-Linn, 13, storasyster Louise, 
mamma Nanna med lillasyster Nelly i famnen, samt pappa Per.

AnnCatrin Röjvik
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Elise 
Den yngsta deltagaren denna vecka är 
Elise, 2,5, från Borås, som är här 
tillsammans med pappa Hans-Peter 
Engström och mamma Åsa Nilsson. 
Elise fick diagnosen Sotos syndrom för 
ett år sedan. Pappa Hans-Peter 
berättar att han inte visste hur han 
skulle förhålla sig till att åka hit.

– Det kändes så ”definitivt”, och att 
det kanske skulle väcka en massa 
känslor. Men det känns väldigt bra att 
vara här, man slipper förklara sådant 
som man måste annars, till exempel att 
Elise bara är två och ett halvt, alla tror 
att hon är mycket äldre, säger Hans-
Peter, och mamma Åsa håller med och 
fortsätter:

– Nu vet vi lite vad som väntar, vi har 
fattat att det är livslångt. Vi har förstått 
att detta kommer att kräva saker 
framöver, att vi måste ha en plan för 
Elise. Nu är vi bättre förberedda, säger 
mamma Åsa.

Åsa och Hans-Peter tycker också att 
den speciella miljön gör att man kan 
fokusera mer på sig själv och sin 
situation. 

– Man bara slappnar av när man är 
här. Vi hade gärna stannat en vecka till, 
säger Hans-Peter.

De tycker också att det är skönt att 
få det de behöver serverat, i stället för 
att behöva be om det, att någon annan 
har tänkt åt dem för en gångs skull.

– Här har vi sett att våra barn har 
saker gemensamt som inte vi har. I 
början ville vi så gärna veta hur allt 
skulle bli, men nu har vi förstått att det 
kan bli på många olika sätt. Men vad 
som är vanligt för trotsåldern och vad 
som är Elises syndrom, det vet vi 
fortfarande inte, men det kanske är 
oväsentligt, säger Åsa och skrattar.

Albin P
Albin Plahn, 11, från Kungsbacka är här 
med sin storebror Emanuel, mamma 
Marie-Louise och pappa Johan. Albin 
berättar att det roligaste hittills under 
veckan var när han fick åka båt. Då såg 
de en säl. 

Albins lärare samt två personer från 
korttids har också varit med två dagar 
och de var jättenöjda, berättar pappa 
Johan, som själv tycker att stället som 
sådant är perfekt och alla som tagit 
hand om dem är så proffsiga.

– Mycket visste vi redan, men det är 
bra att få höra det igen och djupare. Vi 
båda jobbar inom sjukvården, men har 
aldrig träffat någon med Sotos syn-
drom.

Det är också första gången de träffar 
andra familjer som har barn med 
samma diagnos.

Även för Albin dröjde det innan han 
fick sin diagnos, men mamma Marie-
Louise har läst mycket genom åren och 
sedan länge misstänkt att det var just 
Sotos syndrom.

– När man läser och läser är det lätt 
att man får en schablonbild, därför är 
det bra att komma hit och se hur olika 
alla barnen är, både när det gäller 
svårigheter och färdigheter, säger 
Marie-Louise.

är den naturliga samlingsplatsen. I tur och 
ordning ropas varje familj upp och blir 
ombedda att ta plats på ”tåget”, en fyrhju-
ling med vagnar på släp. Under skratt 
hoppar de upp och åker iväg till den första 
stationen, där bollar ska kastas i korgar 
som ger olika poäng. På den andra statio-
nen handlar det om att se skillnad på färg 
och form, och vid den sista stationen ska 
ett klurigt pussel läggas, allt under stoj och 
bus. Därefter är det gemensam fika på 
klipporna nere vid stranden. 

Lek och stoj
Efter fikastunden nere på stranden äter 
familjerna middag tillsammans. Vartefter 
de blir klara återförenas de ute vid fot-
bollsplanen, först kommer barnen, där-
efter föräldrarna.

Dimman sänker sig sakta över 
Amundön, och det är nästan spegelblankt. 
Björkskog omsluter ön och tystnaden är 
kompakt. Det enda som bryter tystnaden 
är glada röster när bollen går i mål. 
 Anna Pella

Ågrenska i korthet

Sedan 1989 har Ågrenska arrang-
erat ca 20 familjevistelser per år 
för familjer, som har barn och 
ungdomar med sällsynta diagno-
ser (dvs 1 per 10 000 invånare eller 
max 900 personer i Sverige). 
Vistelsernas huvudsyfte är att ge 
tillgång till kunskap, erfarenhetsut-
byte och möjlighet för personerna 
att bygga upp egen kompetens att 
bemästra sina vardagsliv. 
Ågrenska är ett nationellt kompe-
tenscentrum, som riktar sig till 
såväl barn och ungdomar som 
vuxna. Centrumets huvuduppgift 
är att samla, utveckla och sprida 
kunskap om sällsynta diagnoser 
och dessas konsekvenser i hela 
livsperspektivet. 
Källa www.agrenska.se

”När man läser och läser är det 
lätt att man får en schablonbild, 
därför är det bra att komma hit 
och se hur olika alla barnen är, 
både när det gäller svårigheter 
och färdigheter.”

Albin P och Albin K 
deltar i trekamp med 
påhejning från familj 

och personal från 
Ågrenska.
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Tim
Tim, 7, med syskonen My, Liza och 
Leo, samt föräldrarna Yvonne och 
Anders Olsson, har kommit hit ända 
från Kramfors. Tim fick diagnosen 
Sotos syndrom för bara ett år sedan, 
trots att utredningarna pågått sedan 
han var ett och ett halvt år. 

– Det var jätteskönt att få en diag-
nos, få svar på många frågor. Vi hade 
aldrig hört talas om Sotos innan. Den 
här veckan har vi fått mycket att ta in, 
vi får försöka sålla det som inte är 
aktuellt för Tim, säger Yvonne.

– Den här veckan har varit väldigt 
givande både för Tim, syskonen och 
oss. Vi har fått mer svar här än på flera 
år hemma. Det var helt klart värt den 
93 mil långa resan, säger Anders. 

Emme-Linn
Familjen Hansson från Borlänge består 
av Emme-Linn, 13, mamma Nanna och 
pappa Per, lillasyster Nelly och stora-
syster Louise. Familjen har varit här en 
gång förut, för fem år sedan.  

– Att komma hit en gång till är bra, 
första gången var det svårt att ta in all 
information, och sånt som är aktuellt 
nu var inte aktuellt då. Här får man 
träffa andra familjer och utbyta erfaren-
heter, och att se att barnen trots allt är 
så olika, säger pappa Per.

– Första gången vi var här, hade vi 
inte pratat så mycket om Sotos 
syndrom hemma, men när Emme-Linn 
och hennes syster hade fått prata om 
det här så var det lättare att ta upp, 
minns Nanna.

Albin K
Albin Kristiansson, 10, och mamma 
Lena har rest från Vänersborg för att 
delta i familjeveckan.

– Det har varit roligt att träffa andra 
barn med liknande problem som jag, 
säger Albin, som under veckan blivit 
bra kompis med Albin P, och mamma 
Lena instämmer:

– Det är intressant att byta erfaren-
het med andra familjer och höra hur 
dom gör i olika situationer. Dessutom 
är det alltid roligt att träffa nya männis-
kor, och att bli lite uppassad här på 
Ågrenska, det är som en semester med 
en massa ny erfarenhet att ta med 
hem.

TEMA SÄLLSYNTA DIAGNOSER
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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
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lisabeth Wallenius är född i Nyköping 
men uppväxt i Handen utanför Stock
holm. Efter utbildning till arbetsperapeut 
i Linköping fick hon jobb i Stockholm, 
men i samband med att första barnet 
Alexan der skulle börja på förskola och 
föräldraledigheten var slut, bestämde sig 
familjen för att flytta tillbaka till staden 
där Elisa beth var född. Snart väntade hon 
sitt andra barn.

1982 föddes Cecilia. Hon hade Aperts 
syndrom, som bland annat medförde ett 
felbildat kranie och ansiktsskelett och 
sammanväxta fingrar och tår. Elisabeth 
minns känslan av katastrof.

– Vårdpersonalen verkade tycka att 
det var konstigt att det drabbade ”deras 
egna”, då både jag och min dåvarande 
man arbetade på sjukhuset och det ledde 
till att vi tog ansvar för mycket mer än vi 
borde ha gjort. Cecilia opererades hit och 
dit och var mycket infektionskänslig.

Området de bodde i, där Elisabeth bor 
kvar än idag, är ett villaområde där alla 
hus är likadana. Elisabeth säger att alla 
också ville vara lika, ingen fick sticka ut. 
Inte heller hon.

– Jag ville att vår familj skulle vara som 

alla andra. Jag har nog alltid varit den 
duktiga flickan. Jag tog ansvar för att 
upprätthålla alla sociala relationer. När 
Cecilia kom hem från sjukhuset bjöd jag 
hem hela barnklinikens personal på mid
dag som tack, säger hon och skrattar ve
modigt åt minnet.

Elisabeth försökte ta hand om allt på 
bästa sätt inklusive en mycket ledsen bebis.

– Cecilia kunde inte amma, så jag 
pumpade och skedmatade, och varje 
måltid tog två timmar. Däremellan skrek 
hon. Ibland orkade jag inte trösta, utan 
lät henne skrika. 

Inom Elisabeth pågick ett kaos. Men 
när allt kändes som mest hopplöst vände 
det plötsligt.

– Jag fick en insikt, att jag hade ett val. 
Jag kunde välja mellan att antingen bli 
bitter, eller ta tag i situationen. 

Och en dag när Cecilia var tre måna
der gammal ringde telefonen. Det var en 
annan mamma till ett litet barn med 
Aperts syndrom. 

– Vi hade fått höra att syndromet var 
så ovanligt att sannolikheten att träffa 
någon annan kändes obefintlig. Jag kan 
minnas det samtalet än idag, och hur det 
såg ut i rummet där jag satt. Tiden stod 
stilla. Det var som att någon kom in i 
bubblan vi levde i, den bubbla som ingen 
hittills kunnat förstå.

Uppväxten
Just idag har Cecilia kommit på besök 
och hon berättar om sin uppväxt. Hon 
hade en kompis som hade ett hjärtfel och 
när de var elva år dog hon. Efter det blev 
hon utfryst av sina klasskamrater som sa: 
”Du får inte vara med. Du ser annorlun
da ut.” Hon försökte säga detta till lärar
na men de gjorde ingenting. 

Cecilia blev sjuk, och så här i efter

hand beskriver Elisabeth det som att hon 
var som ett apatiskt barn, hon gick min
dre och mindre i skolan. BUP tog inte 
heller saken på allvar.

– Det var som att vi fick mindre stöd 
för att Cecilia hade så många andra pro
blem. Jag vill inte tro att det var ovilja, 
men det kändes som oförmåga och att de 
hellre ville göra saker de var bra på, säger 
Elisabeth.

Till slut orkade Cecilia inte längre, och 
hon började få tankar på att ta livet av sig. 

De kämpade för att Cecilia skulle få 
byta till en specialskola, och det blev hen
nes räddning. 

– Jag kände mig välkommen och hade 
en lärare som tyckte om mig. Och så fick 
jag kompisar, berättar Cecilia.

Därefter blev det Riksgymnasiet i 
Skärholmen som också fungerade bra. 
Efter att hon tog studenten flyttade hon 
till egen lägenhet i Nyköping och fick 
jobb på en städfirma. Till en början job

Kampen för Cecilia
blev en kamp 
för alla sällsynta

E

När Elisabeth Wallenius dotter Cecilia föddes med Aperts syn-
drom för 30 år sedan, bestämde sig Elisabeth för att kämpa för 
sin dotters rättigheter. Nu representerar hon flera tusen svenskar i 
sitt arbete på Riksförbundet för sällsynta diagnoser.
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bade hon heltid, men värk i fötter och ax-
lar har gjort att hon gått ned i arbetstid. 

För två år sedan i samband med att 
föräldrarna separerade fick Cecilia jobb i 
Linköping. Först på ett taxiföretag och 
därefter på ett bussbolag. Och efter att ha 
pendlat ett tag bestämde hon sig för att 
flytta dit. 

– Jag är allt i allo. Städar och ser till att 
det är snyggt i verkstaden. Jag jobbar 
halvtid, mer orkar jag inte just nu. Vissa 
dagar har jag så ont att jag måste gå och 
lägga mig klockan sex.

Relationen mellan mor och dotter har 
också påverkats av flytten berättar 
Elisabeth. Cecilia har blivit mycket mer 
självständig sen hon flyttade.

– Förut ville Cecilia att jag all tid skulle 
vara tillgänglig på telefon. Vi har större 
respekt för varandra nu, vi har en jättefin 
relation, vi tär inte på varandra. Senast 
hon var här kände jag tydligt att hon inte 
längre är så beroende av mig.

– Vi har större respekt för varandra 
nu, vi har en jättefin relation, vi tär inte 
på varandra. Förut ville Cecilia att jag all-
tid skulle vara tillgänglig på telefon. Men 
när du var hemma sist sa du bara, ”Nej 
nu åker jag hem!”. ”Va? Ska du åka ifrån 
mig?”, tänkte jag då.

Bemötande
Elisabeth berättar om en påsk när Cecilia 
var fyra, fem år, då hon frågade ”Mamma, 
nu när mina fingrar är opererade kom-
mer ingen att se att jag har Aperts syn-
drom va?”. Hon minns att hon tyckte att 
det var mycket svårt att svara Cecilia och 
förklara att det kommer alltid att synas. 

– Att se annorlunda ut påverkar alla 
du möter, även jag reagerar så, det är in-
byggt. En bekant med annorlunda utse-
ende har berättat att han själv måste ta 
initiativet i nya sociala relationer, men 
bara lagom mycket. Allt som har med 
hjärnan och begåvning att göra är tabu, 

men om vi vågar ha ett öppet samtal och 
prata om de här sakerna så avdramatise-
rar vi dem. Och ju fler som vågar prata 
om det ju mindre farligt blir det.

Cecilia har varit med om att folk går 
ett extra varv inne på affären för att kun-
na glo en gång till. Hon säger att det är 
skönt att det är så anonymt i Linköping.

– Jag är ju blyg av mig och låtsas ofta 
att ingen ser mig, kanske blir jag extra 
blyg för att jag är osäker på hur jag ska bli 
bemött. Det skulle nog kännas skönt om 
mina nya grannar frågade varför jag ser 
annorlunda ut. Det är mer sårande att in-
te fråga än att fråga. Det är bättre att fråga 
en gång för mycket.

Drömmar
Cecilia säger att hon inte har några stora 
drömmar i livet. Hon trivs med att göra 
olika saker. En dröm Cecilia har förverk-
ligat är att hon under ett helt år inte hade 
med Försäkringskassan att göra. 

Tema sällsynTa Diagnoser

Elisabeth Wallenius beskriver livet som en promenad en solig vinterdag
– allt är vackert, men isen kan när som helst brista.
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– Jag slapp bråka med dem. Men nu 
när jag inte kan jobba heltid är det som 
vanligt igen.

Mamma Elisabeth berättar att Cecilia 
är väldigt omtyckt av barn och Cecilia sä-
ger att hon nog skulle kunna tänka sig att 
jobba med att ta hand om barn. De bryr 
sig inte om att hon ser annorlunda ut.

– Mina brorsbarn tittar inte på mig på 
ett annat sätt, för dem är jag bara faster 
Cecilia. 

Cecilia berättar också att hon skaffat 
husdjur, fiskar, och att hon planerar att 
köpa ett akvarium till inom kort, hon vill 
ha fiskar både i sovrummet och i var-
dagsrummet. En annan hobby är att må-
la och teckna serier.

Bra liv
Elisabeths dröm är att alla hennes barn 
ska ha ett bra liv, då mår hon själv bra. 

I backspegeln ser hon att det hon hade 
önskat i allra högsta grad var hjälp med 
att hantera syskonrelationerna. Det var så 
mycket fokus runt Cecilia, men hon hade 
önskat att de professionella hade haft 
mer fokus på hela familjen. Storebror 
Alexander uttryckte dock tidigt att han 
upplevde sig mera mogen än sina jämn-
åriga, tack vare Cecilia. 

– Tänk om vi hade fått mer coachning, 
om någon berättat vilka fallgropar som 
finns. Det svåraste har varit att räcka till, 
framför allt för mina två andra barn. 

En annan svår sak har varit balans-
gången mellan att stötta, och samtidigt 
försöka få Cecilia att bli självständig. 

– Jag är ingen hönsmamma men jag är 
väldigt mån om mina barn. Cecilia vill 
heller inte be om hjälp, hon säger ”Jag kla-
rar mig själv”, och om jag inte är med och 
strider så tackar hon oftast nej till olika in-
satser. Jag är orolig för att det ska vara en-

samt för Cecilia och för vad som ska hän-
da när jag inte kan hjälpa till längre.

Riksförbund
– Som arbetsterapeut trodde jag att jag 
visste hur det var att leva med olika funk-
tionsnedsättningar, men när jag själv blev 
förälder till Cecilia förstod jag hur lite jag 
vetat. Jag har personligen alltid tyckt att 
det sociala livet och skolsituationen har 
varit jobbigast, och jag har upplevt både 
osäkerhet och amatörmässighet om hur 
vi ska behandlas där. Cecilia har alltid va-
rit en udda fågel.

Tillsammans med några andra famil-
jer startade Elisabeth och hennes man ett 
föräldranätverk, som sedan blev Apert-
föreningen. Flera år senare skulle en per-
son representera föreningen i samband 
med ett projekt för ”Små och mindre 
kända handikappgrupper” och det blev 
Elisabeth. 

– Jag är ingen föreningsmänniska men 
jag kände för uppdraget och var glad för 
att det var jag som fick representera för-
eningen. 

Många av de hon träffade var med i 
flera föreningar, en för varje funktions-
nedsättning, men ingen förening för den 
sällsynta diagnosen. Snart föddes idén att 

Cecilia säger att hon kanske är extra 
blyg för att hon är osäker på hur hon 
ska bli bemött.

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

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

Ingen kan allt, 
men alla kan något.

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

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

• rePULSE steg 1 (3 dagar), 19-20 jan & 5 mars 

• ITPA steg 1 (2 dagar), 2 feb & 19 april  

• Ryggmärgsbråck, för personal i grundskolan åk 1-9, 1 mars

• Vad innebär neuropsykiatriska funktionsnedsättningar   

   t ex ADHD? Hur underlättar vi vardagen? 12 mars

• Hur vi möter ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 15 mars

• TVPS, 19 mars 

• rePULSE steg 1 (3 dagar), 29-30 mars & 5 juni 

• Funktionsnedsättning i kombination med språklig och kulturell mångfald, 17 april

• Epilepsins konsekvenser i vardagen, 23 april

• Ehlers-Danlos syndrom, för brukare och anhöriga, maj 

Ågrenska erbjuder kurser, seminarier, skräddarsydda utbildningar  
och konferenser, speciellt med inriktning på sällsynta diagnoser.

Kurser på Ågrenska

 www.agrenska.se 
 031-750 91 00

Vi arrangerar även utbildningsdagar för professionella och övriga i samband 
med våra familjevistelser för sällsynta diagnoser.  
Se hemsidan för mer information.

Våren 2012
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starta ett riksförbund som kunde samla 
alla sällsynta diagnoser under ett tak, och 
1998 blev det verklighet. Elisabeth po-
ängterar också skillnaden i att vara säll-
synt eller ovanlig.

– Vi är inte ovanliga – vi är två procent 
av befolkningen. Idag har förbundet 
11 000 medlemmar och representerar 
cirka 50 olika diagnoser, det är en liten 
del av de 5 000–7 000 sällsynta diagnoser 
som finns därute. Det som är gemensamt 
för våra medlemmar är att vi alla möts av 
okunskap ute i samhället, att det handlar 
om komplexa, livslånga diagnoser, som 
oftast är ärftliga. 

Internet har förändrat
Elisabeth tror också att internet har för-
ändrat situationen för många. Nu kan 
man enklare hitta andra familjer, man 
kan i vissa fall vara mer påläst än sin läka-
re och hålla kontakt med vårdgivare i an-
dra länder.

– Att söka vård utomlands är ofta pro-
blematiskt, eftersom eftervården ska ske 
här hemma. Det räcker ofta med att åka 
till olika sjukhus i Sverige för att saker ska 
falla mellan stolarna. Jag önskar att man 
kunde se helheten, och inte tro att någon 
annan ska ta det andra.

Elisabeth jobbar mycket, men säger att 
om hon fick mer tid – hon tänker efter 
länge innan hon svarar – skulle hon läsa 
mer, ta det lugnt, vara barnvakt till sina 
barnbarn och kanske gå lite oftare på 
Friskis och Svettis.  Hon säger också att 
hon gärna går i skogen – hon går direkt 
ut bakom huset och har naturreservatet 
runt hörnet. Men någon hobby har det 
inte blivit. Hon har helt enkelt inte hun-
nit med att ha någon, arbetsbelastningen 
har varit för tuff. Men hon älskar att slin-
ka in på loppis och fynda bland gamla sa-
ker. Glasfatet på bordet är ett sådant. 

För tio år sedan skrev Elisabeth en 
krönika om livet som förälder till Cecilia. 
Hon beskrev det som en promenad en 
solig vinterdag, allt är vackert, men isen 
kan när som helst brista, och när man 
hamnar i vaken så gäller det att man inte 
drabbas av panik. Det är istället viktigt att 
man är väl förberedd, har rätt utrustning 
och vågar be om hjälp. 

– Många har erbjudit hjälp genom 
åren, men när det inte funkar, så står man 
där själv i alla fall. Man kravlar sig upp och 
livet går vidare. Just nu tror jag att isen ska 
hålla, men jag vågar inte vara för säker.

Samma namn
”Nästan men inte helt”, säger Elisabeth 
när hon beskriver sin dotter, och samma 
namn har ett projekt som hennes eget 
riksförbund drivit. 

– Cecilia har otroliga förmågor, men 
svårt med det sociala. Jag vill fortsätta 
medvetandegöra att sällsynta diagnoser 
har det sämre än andra, just på grund av 
sällsyntheten. Ju mer vi syns och hörs, ju 
större acceptans får vi. Tack vare Cecilia 
har jag det jobb jag har idag, och jag har 
utvecklats mycket som människa tack va-
re henne, det är jag stolt och glad för. 
 Anna Pella

Tema SällSynTa dIagnoSer

”Att söka vård utomlands är 
ofta problematiskt, eftersom 
eftervården ska ske här hemma. 
Det räcker ofta med att åka till 
olika sjukhus i Sverige för att 
saker ska falla mellan stolarna. 
Jag önskar att man kunde se 
helheten, och inte tro att någon 
annan ska ta det andra.”

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

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

Ingen kan allt, 
men alla kan något.

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

Dagliga verksamheter och vuxenboende: 
Anna Wallentin 0733-77 53 00
anna.wallentin@carema.se www.caremacare.se
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i träffar Sandra en höstdag i Jönköping. 
Vi är på resa söderut och chansar på att 
Sandra är hemma. Vi googlar fram 
Sandras telefonnummer och har turen 
att få svar när vi ringer. Sandra tvekar in-
te, hon har en ledig dag och ställer gärna 
upp på intervju, trots att varken vi eller 
hon förberett något.

Snart kliver vi in med antecknings-
block, penna och kamera i Sandras bo-
stad i östra Jönköping, något stenkast 
från Vätterns strand. 

Vi möter en glad och entusiastisk tjej i 
en liten, men bekväm och mysig, lägenhet. 

Bekväm om man gillar modern teknik 
i alla fall, för här samsas den sköna var-
dagsrumssoffan med platta skärmar och 
datorer. 

Det är inte svårt att föreställa sig att 
här bor någon som gillar IT. Och det vi-
sar sig stämma in på både Sandra och 
hennes sambo.

Fick stipendium
För snart fyra år sedan fick Sandra David 
Legas stipendium på Sällsynta dagen. 
Under en fantastisk kväll på Nalen mitt i 
Stockholm tog Sandra emot utmärkelsen 
av kronprinsessan Victoria, assisterad av 
David Lega.

Nu sitter hon själv i juryn tillsam-
mans med David Lega. Ansvaret för att 
utse ny stipendiat delar de med SVT-

chefen Eva Hamilton och socialminister 
Göran Hägg lund. 

När vi träffar Sandra har hon fortfa-
rande inte koll på vilka som har nomine-
rats. Men hon ser ivrigt fram mot juryar-
betet och att få träffa socialministern och 
övriga jurymedlemmar.

– Det ska bli jättespännande att ha ju-
rymöte, säger Sandra.

När Sandra fick stipendiet hade hon 
redan gjort sig känd som föredöme för 
personer med kraniofaciala diagnoser. 
Hon hade bland annat medverkat i den 
uppmärksammade boken ”Ett annat an-
sikte” som utkom 2006. Hon hade varit 
aktiv i föreningar och nätverk. Och det 
var bland annat därför som hon nomine-
rades till stipendiet. Att priset var på gång 
hade hon dock inte en aning om.

– Jag visste ingenting förrän ett par da-
gar före utdelningen av stipendiet.

Med i nätverk
De följande åren blev om möjligt ännu 
mer aktiva, bland annat inom ett nätverk 
som arbetar med frågor som rör ansiktet. 
Hon har även skrivit en presentation i 
nya boken ”Diagnos och identitet”. 

Vad är viktigast för dig idag?
– Jag har två saker jag brinner för, svarar 

Sandra. Det första är att jag vill uppmärk-
samma hur medierna framställer personer 
med funktionsnedsättningar. Det handlar 
till exempel om i vilka sammanhang per-
sonerna förekommer och vilka ord som 
används. Man skriver ofta att någon ”lider 
av...” och skapar en offerroll. Eller så fram-
ställs man som otroligt duktig. 

– Nästan alltid är man med i media 
med anledning av sin funktionsnedsätt-
ning, inte i egenskap av yrkesroll, eller 
som representant för en åsikt.

– Men det finns goda exempel på mot-
satsen också, säger Sandra. I SVT:s barn-
program har man numera en programle-
dare som sitter i rullstol och där har man 
även alla sorters barn som deltagare.

– Arbetsmarknaden är den andra frå-
gan som är viktigast för mig. Personer 
med funktionsnedsättningar är en väl-
digt stor grupp. Vissa har stora behov av 
stöd medan det för andra bara är felakti-
ga attityder som är hindret. 

– I debatten framställs de som en enda 
grupp och det skapar problem att man 
inte ser att det är stora skillnader. Det be-
hövs mycket mer kunskap.

Det är inte svårt att förstå att Sandra 
utsågs till första mottagaren av David 
Legas stipendium. Kraniofaciala före-
ningens slagord ”Se oss! Vi stödjer varan-
dra!” verkar vara lite av ett motto för 
Sandra. Hon har till och med mött kärle-
ken genom ett av de nätverk som skapats 
för denna diagnos.

– Jag träffade Mattias på en temavecka 
på Ågrenska för åtta år sedan. Vi var elva 
ungdomar med kraniofaciala diagnoser 
som deltog. För mig var det allra första 
besöket på Ågrenska och jag var där bara 
en enda dag, för jag skulle resa bort på se-
mester, men ända sedan dess har många 
av oss fortsatt hålla kontakt.

Mycket chatt
Men det var inte den där dagen för åtta år 
sedan som hon blev kär.

– Nej, inte då, men vi höll kontakten 
och två och ett halvt år senare sa det klick.

Med Mattias i Göteborg och Sandra i 
Uppsala blev det mycket chat via internet 
och mycket resande innan de slutligen 
flyttade ihop i Jönköping för några år se-
dan.

Lika spännande som att möta Sandra 
är att höra henne berätta om sitt jobb. 
Som datalingvist på Dart i Göteborg är 
hon involverad i flera utvecklingsprojekt 
som ligger tekniskt långt framme. 

Datalingvistik innebär, bland mycket 
annat, att få datorn att översätta och att 
skapa talsyntes. 

– Det är både brett och smalt, säger 
Sandra entusiastiskt.

Datalingvisten 
som drömmer om 
att skriva för barn
Att träffa Sandra är som att titta in i framtiden. Plötsligt känns allt  
möjligt. Det är den känslan hon förmedlar som person. Men också 
som professionell. Hon jobbar som datalingvist, fullt sysselsatt med 
tekniska genombrott. Men Sandras egen dröm är lite mer jordnära  
– att skriva böcker för barn.  

V

Intresset för barnböcker ger 
sig till känna i lägenheten.
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Just nu jobbar hon med tre olika pro-
jekt. Ett handlar om att visa ord man 
skriver på skärmen som symboler. Det 
unika med detta projekt är att det är 
framtaget som fri och öppen programva-
ra, till skillnad från de kommersiella pro-
dukter som redan finns.

– Jag bygger upp en stor databas med 
många olika språk, projektet är interna-
tionellt. 

TV-texter till talsyntes
Ett annat projekt går ut på att förvandla 
undertexterna på filmer till talsyntes. 

– Om man inte kan läsa, eller inte ser 
så bra vad som står på skärmen, eller inte 
kan språket, så kommer vårt nya dator-
program att kunna läsa upp en textremsa 
med talsyntes, berättar Sandra.

Att styra datorspel med tecken är det 
tredje projektet som Sandra just nu tack-
lar. Det låter komplicerat för den oinvig-
de, men Sandra räknar med att detta blir 
verklighet år 2013. 

– Det blir ett roligt sätt att träna tecken. 
Målgruppen är barn som behöver tecken 
som stöd i sin kommunikation.

Det går inte att ta miste på att Sandra 
trivs med sina uppgifter. Hon gillar kom-
binationen av språk och hjälpmedel i sam-
band med funktionsnedsättning. Och hon 
får mycket uppmuntran. Till exempel har 
Post- och telestyrelsen, satsat pengar på 
datorspelet, ett projekt som Sandra initie-
rade.

När vi frågar henne vilka nya idéer 
hon har inför framtiden, ja då handlar 
det inte alls om modern teknik.

– Jag vill gärna skriva böcker, säger 
Sandra. Jag har redan skrivit en barnbok, 
den är i alla fall nästan färdig. Jag läste 
väldigt mycket som barn och det gör jag 
även nu. Böcker är så viktiga för barn 
som påverkas mycket och lär sig så myck-
et genom det. 

Allra först ska Sandra dock författa 
något helt annat, nämligen en rapport 
från sitt besök nyligen hos organisatio-
nen Changing Faces i London. 

– Det är verkligen en viktig organisa-
tion i England och de imponerar genom 
att ha en så professionell rådgivning och 
så stark påverkan på samhället, skolan 
och sjukhusen. 

– De är så mycket större än våra sven-
ska organisationer och kan göra mer, sä-
ger Sandra som ändå tror att svenska för-
eningar kan ta efter.

Bra metoder
– Changing Faces har bra metoder för att 
vägleda sina medlemmar vid intervju-
kontakter, och även för att ge riktlinjer 
till journalister. Här i Sverige skulle vi 
kunna utveckla en egen medievägled-
ning, så att våra medlemmar kan känna 
stöd, har någon att bolla med och inte 
blir så utsatta i kontakterna med medier.

Ser du fram emot Sällsynta dagen 
den 29 februari 2012?

– Ja, det blir roligt! Det är en bra chans 
att lyfta frågorna. Och det är roligt att det 
bara är vart fjärde år, så att man kan göra 
det extra stort!

Vilket råd vill du ge till nästa 
stipendiat?

– Använd uppmärksamheten för att 
föra ut ditt budskap och passa på att lära 
dig mer om frågor som har relevans för 
området.

Även om Sandra snart får en efterträ-
dare som stipendiat fortsätter hon att lyf-
ta frågorna som är viktiga för alla som 
har sällsynta diagnoser.

– Jag startar ett barnboksprojekt till-
sammans med en tjej i Stockholm, Caro-
line van Mourik. Vi vill skriva sagoböcker 
om just sällsynta diagnoser, böcker som 
barn kan känna igen sig i. Nu jagar vi fi-
nansiärer, berättar Sandra.
 Valter Bengtsson

Tema sällsynTa diagnoser

Sandra Derbring älskar sitt jobb som datalingvist, men försöker samtidigt 
komma igång med ett barnboksprojekt. Foto: Linnea Bengtsson

Pendlar till göteborg
Namn: Sandra Derbring
Ålder: fyller 28 den 20 januari 2012.
Familj: Sambo med Mattias, 31 år. 
Pappa Lars är journalist i Borås och 
mamma Ingrid är svenskalärare.
Bor: I lägenhet i Jönköping, Mattias 
födelsestad.
Utbildning: Magisterexamen från 
språkteknologiprogrammet vid 
Uppsala universitet.
Arbetar: Datalingvist på Dart i 
Göteborg, dit hon veckopendlar.
Favoritförfattare: Peter Pohl, 
Michelle Magorian, Stephen King.

Mer om Sandras projekt
n Tivoli. Teckeninlärning via dator-
spel. www.speech.kth.se
n Pratmakaren. www.dart-gbg.org 
n EGIS. Officiell sida på www.
aegis-project.eu men se äve info på 
dart-gbg.org
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Göran Hägglund:
kompetenscentrum
enda vägen att gå

ånga svenskar lider av sällsynta 
diagnoser, kanske två procent av 
befolkningen. Det är betydligt fler  
än mycket annat som kallas  
folksjukdomar. Varför är området  
så styvmoderligt behandlat?

– Det handlar om okunskap. Läkare 
och annan sjukvårdspersonal kan inte 
identifiera diagnoser som förekommer 
väldigt sällan, för de möter kanske bara 
en eller två patienter med diagnosen un
der hela sin yrkesbana. Det betyder inte 
att vi ska vara nöjda. Tvärtom, vi måste bli 
bättre på att identifiera diagnoser och se 
till att information sprids, för att kunna 
sätta in rätt åtgärd. 

– Vi vet också att hela familjen drab
bas. När en familjemedlem drabbas på
verkas hela familjens livsföring. Man 
känner sig ofta ensam eftersom man kan 
möta så lite förståelse hos människor 

runt omkring. Vi måste öka kunskapen 
hos människor i allmänhet.

Kunskapsluckorna ökar risken för 
sämre behandling. Vad vill du göra för 
att vården ska bli mer likvärdig? 

– Man kan göra väldigt många olika 
saker. Mycket handlar förstås om att vi 
arbetar målmedvetet med forskning, det 
är en nyckelfaktor. 

Sprida information
– En annan nyckelfråga är att sprida in
formationen från forskningen till den 
dagliga verksamheten, både på vårdcen
traler och specialistmottagningar. Infor
ma tion till allmänheten behöver förbätt
ras och det finns också en hel del frågor 
av social karaktär som spelar stor roll för 
familjerna.

– Detta har också aktualiserats på EU
nivå, vilket är jättebra. Vi ska inte glöm
ma värdet av ett internationellt samarbe
te. Vi har mycket att lära av andra länder, 
där vissa diagnoser kan vara vanligare än 
i Sverige eller där man har en forskning 
som ligger längre fram. Erfarenhetsutbyte 
är alltid av godo.

– I Sverige har vi en speciell situation. 
Staten är ansvarig för lagstiftning medan 
landstingen utför sjukvården. Vi måste ta 
itu med problemen tillsammans så att 
människor inte irrar runt i systemet utan 
möjlighet att få grepp om situationen.

Hur ser du på behovet av att samord-
na resurserna? Riks för bun det Sällsynta 
diagnoser har länge drivit frågan om 

nationella centrum för att göra vården 
likvärdig.

– När det gäller geniunt sällsynta diag
noser så är det enda sättet att kunna få 
bästa möjliga vård. Om man möter få pa
tienter med en viss diagnos blir man inte 
så duktig som om man möter många och 
får möjlighet att lära sig mer. Det är en 
allmän kunskap som även gäller här.

Driver du på? 
– Ja, vi försöker föra samtal om kon

centration. Detta är inte okontroversiellt, 
men jag tror att förståelsen ökar. 

Färre enheter
– Vi kan inte vara världsbäst på varje kli
nik utan måste koncentrera verksamhe
ten till färre enheter för att kunna vara 
bland de bästa i världen.

Frågan om nationella centrum har 
varit aktuell länge, men det har gått 
trögt. Det har varit svårt att få med 
landstingen.

– Så är det absolut. Det är långsamma 
processer och ibland får man inte ens 
styrfart. Men landstingen har ansvaret 
för varje enskild persons vård. Alla an
svariga politiker bejakar idén att koncen
tration är att föredra för att höja kvalite
ten. Det är enda vägen att gå.

Kan du göra mer för att få fart på 
utvecklingen?

– Jag tror att samtal med landstingen är 
den bästa vägen. Vi har inga verktyg att 
tvinga fram något med, utan det handlar 
om föra samtal med landstingen för att få 

Att införa ett kostnadstak för särläkemedel är mycket främmande, 
anser socialminister Göran Hägglund. I denna intervju säger han 
vidare att han ser nationella kompetenscentrum som ”enda vägen 
att gå” för att få en bra vård för personer med sällsynta sjukdomar. 

M

Ågrenska stiftelsen utanför 
Göteborg har vunnit 
upphandlingen om den nya 
nationella samordningen 
inom sällsynta sjukdomar.
Riksdagen beslutade 

sommaren 2010 att satsa 3 
miljoner kronor på att 
inrätta en nationell funktion 
för att ”bättre länka 
samman insatser, kunskap 
och information inom och 

mellan hälso- och sjukvår-
den”.

Pådrivande bakom 
satsningen har varit 
Riksför bundet Sällsynta 
diagnoser.

– Detta är ett omfattan-
de och viktigt uppdrag, 
säger förbundets ordföran-
de Elisabeth Wallenius.

Ågrenska har en webb-
sida på www.agrenska.se

Ågrenska ska samordna satsning på sällsynta sjukdomar
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en bättre helhetssyn med ännu bättre vård 
och annat som hör ihop med vården. 

– Nu har vi även Ågrenska stiftelsen 
som en samordnande kraft och det finns 
ett registeransvar hos Socialstyrelsen, så vi 
har en del processer igång som vi tror bi-
drar till en utveckling.

Den nationella planen för sällsynta 
diagnoser är viktig för utvecklingen?

– Ja definitivt. Det är något vi åtagit 
oss att göra för att bättre möta behoven.

(EU-rådet har begärt att alla länder 
inom EU tar fram planer för vård av säll-
synta diagnoser. Planerna måste bli klara 
senast under 2012. Flera länder är redan 
klara, dock inte Sverige.)

Vad ska det stå i planen?
– Vi vill ha med så mycket som möj-

ligt, från början till slut. Det handlar om 
hur man underlättar för tidig upptäckt av 
diagnoser, hur man skapar bästa möjliga 
vård, hur vi löser det sociala runt om-
kring, hur vi blir bättre på att utvärdera 
det vi åstadkommer och hur vi kan kon-
centrera resurser på bästa möjliga sätt. 
Här behöver många medverka för att vi 
ska nå så långt som vi vill.

Tar fram strategi
Och när ska förbättringarna genom-
föras?

– Mycket av detta är processer som re-
dan pågår. Socialstyrelsen har ett uppdrag 
att ta fram en strategi för sällsynta sjukdo-
mar och de ska lämna en första redovis-
ning den 30 april 2012. Strategin ska hand-

la om ökad samordning och koordinering 
av sjukvårdens resurser för sällsynta sjuk-
domar. 

– Frågan om särläkemedel är också 
jätteviktig och där vi tillsatt en utredning 
som ska se över bland annat prissättning-
en. Vi ska se om det behövs en särskild 
prissättningsmodell för särläkemedel. 
Det ska redovisas den 1 september 2012. 
Sedan pågår en del annat tillsammans 
med Sveriges kommuner och landsting.

Hur långt in i framtiden dröjer det 
innan vi har nationella centrum?

– Det har jag ingen bestämd uppfatt-
ning om idag. Vi är inte så långt framme 
att jag vågar säga något.

Om man som patient idag inte får 
den behandling man borde kunna få, 
vad ska man göra?

– Det finns två vägar. Det ena handlar 
om att direkt hos sjukvården kräva sin 
rätt. Det andra handlar om att trycka på 

hos sina politiker. Påverka politikerna i 
det egna landstinget. Alla har rätt till en 
bra sjukvård.

Men hur kan man som enskild 
patient slå vakt om denna rättighet om 
landstinget inte gör det?

– Det är förfärligt när man tar del av 
berättelser som visar att man måste vara 
ganska stark, kunnig och målmedveten 
för att lyckas få rätt vård. Det är lättare 
för den som kan ta för sig och kan tala för 
sin sak, så är det säkert fortfarande i stor 
utsträckning. 

– Men jag tror att sjukvården generellt 
vill bidra på alla sätt man kan, så att man 
som patient kan skickas vidare till andra 
instanser, om man inte själv kan erbjuda 
rätt vård.

Samtidigt hör man talas om prestige 
och att vårdenheter inte alltid vill re-
mittera vidare till andra enheter som 
skulle kunna ge bättre vård. Kan man 

Tema sällsynTa diagnoser

Det blir allt viktigare att se till att särskild kompetens byggs upp på ett mindre 
antal enheter, säger socialminister Göran Hägglund. Foto: Valter BenGtsson

Värna är ett förbund för läkepedagogiska
och socialterapeutiska verksamheter med 
antroposo�n som gemensam värdegrund.

Vi värnar om det unika i varje människa. Vi erbjuder en meningsfull vardag i  
en vacker miljö. Vi �nns till för människor med funktionsnedsättningar.
 

  

För mer inspiration och information besök   www.varna.nu

FK_1201_s26-43_sallsynta_v05.indd   41 2011-12-22   11:46



42 FÖRÄLDRAKRAFT # 1, 2012

inte förbättra situtationen för patien-
terna redan idag?

– Jo, det kan man. Dels har vi infört en 
lagstiftning om second opinion som man 
kan använda om man inte är nöjd med 
det besked man får av första instansen.

Men fortfarande i samma landsting?
– Ja så är det ju. Man har möjlighet att 

söka vård i andra landsting men alla vill 
ju helst ha vård på den närmaste orten. 

Tycker du att det sker en förstärk-
ning av patienternas rättigheter?

– Jag vill att vi som patienter får en 
starkare ställning. Vi håller på med flera 
olika arbeten omkring det. Bland annat 
genomför Johan Assarsson en patient-
maktsutredning som syftar till att få fram 
ytterligare redskap för att stärka den en-
skildes kraft gentemot systemets. Vi har 
inte sett förslagen än men jag ser fram 
emot dem med spänning. 

Så länge nationella kompetenscen-
trum saknas har det kanske inte så stor 
praktiskt betydelse vilka rättigheter 
man har?

– Jag tror det spelar roll ändå. Det 
finns många enheter som redan gjort sig 
kända för att lyckas extra bra med säll-
synta diagnoser och den informationen 
sprids genom patientföreningar. Men vi 
är inte nöjda med dagens situation, utan 
vill komma vidare. 

– Allt efterhand som sjukvården speci-
aliseras blir det allt tydligare att man inte 
kan vara bäst överallt, utan vi måste se till 
att särskilda kunnanden byggs upp på ett 
mindre antal enheter. 

Men när blir det en verklig föränd-
ring? Tidplanen låter luddig.

– Jaa... men det är väldigt tydligt i den 
mening att vi gett uppdrag som syftar till 
att åstadkomma detta. Samtidigt vill vi se 
underlag. Och i många fall måste vi kom-
ma överens med landstingen om hur vi 
ska organisera det här. 

– Det är bättre att vara försiktig med 
löften och istället se till att man levererar, 
än att, på lösa boliner, säga att då och då 
kommer det att vara genomfört. 

– Jag är oerhört angelägen om att så 
snabbt som möjligt genomföra förbätt-
ringarna. Det finns förstås inga skäl till 
att inte arbeta jättehårt för detta men 
idag kan vi inte säga något datum.

Du nämnde värdet av internationel-
la samarbeten. Tycker du att svenska 
patienter bör åka utomlands för att få 
bättre vård?

– Allt det som vi har bestämt på EU-
nivå [om patienters rätt till vård i andra 
länder] är ännu inte genomfört. Det 
kommer att bli bättre och lättare. 

– Jag har full förståelse för att personer 
som är fullt upptagna med att få vardags-
livet att fungera inte orkar eller kan över-
blicka vad som kan erbjudas på andra 
håll. Därför ska det byggas upp kontakt-
punkter i varje land, där man kan få in-

formation om vilka möjligheter som 
finns. 

– Det här tror jag väldigt mycket på. 
Jag är övertygad om att vi om några år 
har ett betydligt större flöde av patienter 
över nationsgränserna. Det kommer att 
uppstå centrum som, till följd av fram-
stående forskning som attraherar de 
duktigaste läkarna och annan sjukvård-
personal, kommer att vara väldigt intres-
santa även för svenska patienter. 

– Vi i Sverige har jobbat jättehårt för 
EU:s patientrörlighetsdirektiv och vi kan 
ta åt oss mycket av äran. Men ännu har vi 
inte alla saker på plats.

 
Inte ligga ute med pengar
– Sedan ska vi även ha en svensk lagstift-
ning så att enskilda patienter inte behö-
ver ligga ute med pengar, utan man får en 
voucher med sig som finansierar be-
handlingen i det andra landet.

När kommer lagändringen? 
– Det blir säkert under den här man-

datperioden.
Tror du att vi kommer att få många 

patienter från övriga Europa till våra 
svenska kompentenscentrum?

– Vi tror att vi kan hålla oss framme 
och skulle med glädje se att vi attraherar 
patienter från andra länder. Ju fler pa-
tienter en klinik har desto bättre blir den 
på att behandla en viss diagnos. Det är 
jättebra, för då hamnar man i en positiv 
spiral med allt fler patienter och ökade 
möjligheter till forskning och kunskap. 

Det talas om skenande kostnader på 
särläkemedel. Nu har Norge infört 
kostnadstak. Hur ser du på denna 
debatt?

– Det känns främmande att sätta ett 
kostnadstak. Däremot har vi en utred-
ning som tittar på prissättningen. Vi har 
sett hur antalet särläkemdel har ökat dra-
matiskt och vi är inte bergsäkra på att det 
är medicinskt motiverat. 

– Det gäller för oss att säkerställa att 
alla får tillgång till de bästa läkemedlen 
utan att vi betalar mer än vi ska behöva. 
Läkemedlen är ibland inte är så rasande 
komplicerade att sätta samman. Men det 

ska självklart finnas möjlighet för tillver-
karna att få igen de slantar man satsat på 
forskning.

Men tycker du att det är överpriser 
på särläkemedel?

– Ibland är det definitivt det. Vi ser att 
en del läkemedel som tidigare funnits 
som vanliga läkemedel tas ur systemet 
och därefter kommer tillbaka på ett an-
nat sätt, med ett minimalt tillägg som in-
te spelar någon roll ur medicinsk synvin-
kel. Här gäller det att hålla koll för att sä-
kerställa att vi i framtiden har råd med 
allt vi vill göra.

Menar du att bolagen luras?
– Man kan använda vilket ord man vill 

men för oss handlar det om att slå vakt 
om skattebetalarnas pengar på ett sådant 
sätt att vi kan satsa på alla de som måste 
ha läkemedel för att klara sitt dagliga liv. 
Här finns vinstintressen som vi måste 
parera.

Men när du får rapporter om 
överpriser, vad tänker du då?

– Det är klart att man reagerar. Min 
utgångspunkt, både som vanlig enkel 
människa och som socialminister, är att 
vi ska få fram läkemedel till rimliga pri-
ser. Det finns allvarliga hot i framtiden 
om vi inte håller koll på kostnadsutveck-
lingen. Vi måste hela tiden vara kraftfulla 
i tillståndssammanhang och förhand-
lingar så att det inte springer iväg pengar 
som behövs för andra läkemdel.

Tror du att det blir stora svårigheter 
att få råd med läkemedel och nya 
behandlingar i framtiden?

– Många tror att det blir så. Jag tycker 
att det är svårt att säga. De senaste åren 
har vi varit duktiga på att begränsa kost-
nadsutvecklingen på läkemedelsområ-
det. Men det gäller att hela tiden väga av 
rätten till läkemedel och att hålla tillbaka 
kostnader. Den mänskliga dimensionen 
måste väga tyngst. 

– Framöver kan man tänka sig att det 
kommer nya, innovativa läkemedel som 
blir väldigt dyra. Det kan göra att män-
niskor tillfrisknar och kanske kan arbeta 
igen. Det gäller att ha helhetsberäkning. 

Finns någon plan för hur man ska 
hantera dessa prioriteringar?

– Det man kan säga säkert är att fram-
tiden är oviss, även om vi gör en hel del 
beräkningar. Nya läkemedel inom områ-
den som cancer, diabetes eller hjärta kan 
få dramatiska konsekvenser kostnads-
mässigt. I båda riktningarna! Det finns 
hela tiden motkrafter som är svåra att be-
räkna. 

– Man kan göra scenarier som är natt-
svarta, men också väldigt positiva. Här 
gäller det att följa utvecklingen hela tiden 
och säkerställa att vi har tilräckliga resur-
ser. Historien visar att vi möter utma-
ningar bra. Vi är duktiga på att utveckla 
vården, så jag är optimistisk inför framti-
den. +

Detta menas med
second opinion
Second opinion innebär att en 
patient i vissa fall har rätt till 
ytterligare en medicinsk bedöm-
ning av en specialist. Det kan 
handla om att man har en särskilt 
allvarlig sjukdom eller om behand-
lingen innebär stora risker. Det kan 
också handla om att valet av 
behandling har stor betydelse för 
patientens framtida livskvalitet. 
Second opinion är också en viktig 
möjlighet om det är oklart vilken 
behandling som är lämpligast. Kom och fira Sällsynta dagen 

på Stockholm Central
Den 29 februari 2012 intar Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser stora ankomsthallen på Stockholm 
Central för att på ett lustfyllt och annorlunda sätt öka 
kännedomen om sällsynta diagnoser.

Träffa en sällsynt expert, ta del av vår sällsynta 
fotoutställning, se och hör på sällsynta artister, 
sällsynta föreläsare och en sällsynt dansföreställning.

Möt schlagerstjärnan Geir Rönning, 
operasångerskan Michaela von Koch, 
inspiratören David Lega, komikern Anna 
Bergholtz, dansbandet Häggarna och många fler.

Förbipasserande kommer även att kunna 
uppleva den unika dansproduktionen Freakshow 
Stockholm där samtliga i ensemblen lever 
med något som skulle kunna uppfattas som 
funktionshinder.

Dagen arrangeras i samarbete med Kagan 
Event & Agency www.kagan.se

Följ utvecklingen och ta det av programmet på: 
www.sallsyntadiagnoser.se/sallsyntadagen

Sandra

Scott, Henrik och 
Helena

Patrik

Sandra och Sofia
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Kom och fira Sällsynta dagen 
på Stockholm Central
Den 29 februari 2012 intar Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser stora ankomsthallen på Stockholm 
Central för att på ett lustfyllt och annorlunda sätt öka 
kännedomen om sällsynta diagnoser.

Träffa en sällsynt expert, ta del av vår sällsynta 
fotoutställning, se och hör på sällsynta artister, 
sällsynta föreläsare och en sällsynt dansföreställning.

Möt schlagerstjärnan Geir Rönning, 
operasångerskan Michaela von Koch, 
inspiratören David Lega, komikern Anna 
Bergholtz, dansbandet Häggarna och många fler.

Förbipasserande kommer även att kunna 
uppleva den unika dansproduktionen Freakshow 
Stockholm där samtliga i ensemblen lever 
med något som skulle kunna uppfattas som 
funktionshinder.

Dagen arrangeras i samarbete med Kagan 
Event & Agency www.kagan.se

Följ utvecklingen och ta det av programmet på: 
www.sallsyntadiagnoser.se/sallsyntadagen

Sandra

Scott, Henrik och 
Helena

Patrik

Sandra och Sofia
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Läs även om:

”För många är en 
personlig assistent 
en förutsättning för 
att kunna arbeta. 
Men kunskapen 
om vad det inne-
bär är ofta låg hos 
arbetsgivarna.” 
Sidan 46.

Text: Helen Adolfsson
info@faktapress.se

expertsvar från Veronica Hedenmark  
och mathias Blomberg 52
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kvinnor som inte ger upp

olle Fellenius och ulf sjöberg 
reder ut rättsläget 54

Assistans för barn och på jobbet. Susanna Köhlin 
och Jessica Smaaland har båda brutit ny mark för att få personlig  
assistans att fungera. Susanna som envis kämpe för assistans  
till sitt barn. Jessica som föregångare i arbetslivet.

OVAN: Jessica Smaaland på jobbet – tillsammans med 
sin personliga assistent. 
TILL VÄNSTER: Susanna Köhlin har känt sig motarbetad 
och kränkt när hon sökt assistans till sin son Jonathan.
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rbetsdagen är fullteck
nad. Hemsidan ska åt
gärdas, skrivelser ska fär
digställas och konferen
ser ska arrangeras. Jessica 
Smaaland arbetar som 

verksamhetsansvarig för Assistans anord
narna, som är en branschorganisation för 
de stora assistansbolagen i Sverige. Hon 
trivs med sitt arbete som hon beskriver 
som variationsrikt och meningsfullt.

Kontoret ligger i Solna Business Park, 
strax utanför Stockholm. Jessica Smaa
land tar emot i receptionen och visar vä
gen till sitt kontorsrum. Hon styr elrull
stolen förbi sladdhärvor och kartonger 
som kantar vägen. Fler kontorsplatser ska 
ställas i ordning, med allt vad det innebär 
av dragning av datakablar och nya möb
ler. Permobilen är ett måste för att Jessica 
ska ta sig fram. Hon har en muskelsjuk
dom, vilket innebär att hon själv alltid 
har tillgång till assistent.

– Jag har tidigare sagt till mig själv att 
jag aldrig ska arbeta inom assistans
världen, men eftersom det här är en viktig 
fråga som jag är engagerad i, så känns job
bet nu helt rätt för mig, säger hon och ler.

Jessica Smaaland är civilekonom med 
ITinriktning och har tidigare arbetat 
som programmerare. Hon har också läst 
psykologi, pedagogik och juridik på uni
versitetet. Dessutom har hon drivit eget 
företag, skrivit artiklar och byggt hemsi
dor. Och så är hon författare till boken 
”Våga arbete – Yrkesliv med stöd av per
sonlig assistans”. Boken tillkom som en 
del av ett projekt för IfA, Intressegruppen 
för assistansberättigade. Den var inte 
tänkt att ges ut på ett förlag, men man 
bestämde sig att prova om möjligheten 
fanns. Och det gjorde den.

Viktigt att vara tydlig
I boken intervjuar Jessica Smaaland 16 
män och kvinnor om deras arbetsliv. 
Personer som haft framgång i sitt yrkesliv 
berättar om sitt arbete utifrån att de alla 
är assistansmottagare. Den gemensamma 
nämnaren är deras envishet och vilja att 
försörja sig själva, något som hon även 

själv kan känna igen sig i. Och de har alla 
bevisat att en personlig assistent inte ut
gör några hinder för en framgångsrik 
karriär. Inte för att Jessica någonsin haft 
några tvivel om det, däremot vet hon att 
det finns en osäkerhet och okunskap hos 
många arbetsgivare.

Kan skapa osäkerhet
− Eftersom det kommer att sitta en per
son, som inte tillhör organisationen, på 
arbetsplatsen kan det skapa en osäkerhet 
hos arbetsgivaren. Det kan också finnas 
tveksamheter om vems kompetens det 
handlar om. Ytterst handlar det om rädsla 
som bygger på okunskap, därför behövs 
det mer information till arbetsgivarna och 
även andra parter som till exempel fack
föreningarna, säger Jessica Smaaland. 

Hon har själv mött en oförstående at
tityd hos tidigare arbetsgivare. 

– Det kan ha berott på att jag inte var 
tillräckligt tydlig med att förklara vad en 
assistent gör. För personer som inte vet 
vad assistentrollen innebär, kan det upp
levas som att assistenten inte gör något, 
och lika gärna kan hjälpa till med små
ärenden åt andra istället för att, som de 
upplevde det ”sitta av tiden”. 

Många av de som har personlig assis
tent yrkesarbetar inte. Orsakerna varie
rar. Som till exempel att svårighet att 

komma över ett mentalt motstånd innan 
man vågar sig ut, egna spärrar måste 
öppnas och hinder rivas. Man måste tro 
på sig själv och kunna hantera arbetsgi
varens okunskap. 

Den ekonomiska aspekten väger också 
tungt. För den som vill studera kan det 
kännas skrämmande att ta ett studielån 
på flera hundratusen kronor om man in
te vet om man överhuvudtaget orkar ar
beta om fem år. En rädsla för att förlora 
sin aktivitetsersättnin kan också bidra till 
en tvekan att ge sig ut i arbetslivet.

– Jag tror att många känner sig låsta av 
att de måste bestämma sig för om de ska 
arbeta 50, 75 eller 100 procent, eftersom 
det i dagsläget inte går att välja något an
nat alternativ. Det kan vara tungt under 
perioder då man mår sämre. Den danska 
modellen med flexjobb har slagit väl ut 
och jag hoppas på en liknande lösning i 
Sverige, säger Jessica Smaaland.

Inte desto mindre betonar hon vikten 
av att ha ett arbete. Att stå utanför den re
guljära arbetsmarknaden tär på indivi
den och kan resultera i sviktande själv
känsla och värdighet i samhället. Män
niskor vill känna att de bidrar och är till 
nytta. Över tiden ser hon psykisk ohälsa 
som en effekt av utanförskap på arbets
marknaden.

Måste vara aktiv
Mycket skulle kunna förändras och göras 
annorlunda. Jessica Smaaland efterlyser 
bättre information om rättigheter och 
skyldigheter kopplade till arbetslivet för 
assistansmottagare. 

− Idag måste man vara aktiv och på 
hela tiden, jag förstår de som inte orkar.

Många av de som Jessica intervjuade i 
sin bok kände till exempel inte till möj
ligheten att få ett arbetsbiträde, som är en 
insats från arbetsförmedlingen, till skill
nad från personlig assistent som beslutas 
av Försäkringskassan.

Hon har också förståelse för de som 
drar sig för att söka arbete, just på grund 
av att de har en assistent och förklarar att 
det är viktigt att man känner sig avslapp
nad med assistentsituationen för att det 

Våga gå till jobbet!

Assistans på jobbet. För många som har funktionsnedsättning är en 
personlig assistent en förutsättning för att kunna arbeta. Kunska-
pen om vad det innebär är dock låg hos de flesta arbetsgivarna och 
många assistansberättigade känner inte till sina rättigheter.

A

Jessicas tips till  
dig som söker jobb:
1. Nischa in dig och skaffa 
dig spetskompetens, till 
exempel inom språk.
2. Var envis och kämpa för 
det du vill.
3. Arbeta mot ett mål.
4. Skapa ett kontaktnät.
5. Testa nya grepp, till 
exempel ringa upp och 
berätta vad du är bra på.
6.  Gå på praktik.
7.  Visa att du finns.
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8 steg till ett arbete

Varsågod – här är de viktigaste 
råden ur boken ”Våga arbete!” av 
Jessica Smaaland. 

n  Se till att din assistanssituation 
är stabil och under kontroll. Om du 
inte har beslut om assistans ännu 
men känner att det är ett måste för 
att kunna arbeta, se till att ansöka 
om detta, både hos kommunen 
och Försäkringskassan. Om det 
inte beviljas, sök igen!

n  Fundera över i vilken bransch 
och vilket yrke du helst vill arbeta. 
Ställ dig sedan frågan om det 
skulle fungera med tanke på din 
funk tionsned sättning. Vill du ha ett 
jobb där du kan utföra allt eller kan 
du acceptera att din förmåga är 
nedsatt i just detta yrke?

n  Skaffa dig en adekvat utbidlning 
till det du vill bli.

n  Fundera över vilken typ av 
personer du måste anställa som 
personliga assistenter i framtiden 
så att de passar in på din tilltänkta 
arbetsplats.

n  Tidigare arbetserfarenhet är 
viktigt. Om du inte har det inom ett 
lönearbete, skaffa det på annat 
sätt, till exempel genom praktik 
eller ideellt arbete. Skaffa ett stort 
socialt nätverk under tiden och var 
aktiv på många olika sätt. Internet, 
kårarbete, gå på konferenser och 
så vidare.

n  Använd dina kontakter, även 
dem som du inte tror på, för att 
hitta arbeten.

n  Var kreativ när du söker arbeten. 
Sök inte enbart arbeten som är 
utannonserade utan mejla, ring 
eller besök de organisationer som 
du kan tänka dig att arbeta på för 
att visa ditt intresse. Att en person 
vågar ta för sig ses oftast som 
något positivt.

n  Lägg ner tid på ansökningen och 
sök inga arbeten du inte kan tänka 
dig att ha. Ett ointresse lyser oftast 
igenom. +

Våga arbete! är 
utigven av Gothia 
Förlag i samarbete 
med IfA. ISBN 
978-91-7205-768-5. 
Pris 212 kronor.

Jessica Smaalands assistent, som är med på bilden heter 
Anna-Lee Markstedt O’Dwyer.

ska fungera bra. Hon tror också att det 
kan finnas en rädsla för vad andra 
ska tycka och tänka, men me-
nar att det gäller att kom-
ma över sin osäkerhet 
och kämpa på. Det 
finns helt enkelt inga 
genvägar. Re cep tet 
är att vara envis, ut-
hållig och tro på sig 
själv och sin förmå-
ga. Och att aldrig, 
aldrig någonsin ge 
upp. +

Det här kan assistenten 
göra på jobbet:

1. Hjälpa till med hygien 
och måltider.

2. Bära och lyfta.
3. Strukturera 
dagen.
4. Hålla koll på 
möten och 
dokument.
5. Ta anteckningar.
6. Fixa sladdar.

Jessicas 

uppmaning till 

arbetsgivare:

1. Våga testa.

2. Våga fråga hur det 

fungerar.

”Jag tror att många känner sig låsta av  
att de måste bestämma sig för om de ska 
arbeta 50, 75 eller 100 procent.”
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emma hos familjen Köh
lin bor Susanna med sina 
söner Johannes, 17, och 
Jonathan. På dagarna ar
betar hon som funktions
planerare på Kal mar 

sjukhus. Johannes går på gymnasiet och 
Jonathan i särskolan. Tillvaron för 
Susanna handlar om att kämpa för so
nens rättigheter och glädjas åt att han 
mår bra.

Jonathan är född med en mycket 
ovanlig kromosomavvikelse, vilket inne
bär att han är muskelsvag, har en grav ut
vecklingsstörning och är autistisk. Han 
har epilepsi, är rullstolsburen och har en 
kraftig synnedsättning. 

Han kommunicerar genom att omgiv
ningen lär sig att tolka hans signaler. Som 
ett led i kommunikationsträningen övar 
man att visa alternativa bilder som 
Jonathan ska välja mellan. Susanna hop
pas att övningarna ska slå väl ut.  

− Det är jobbigt att han inte kan för
medla om han är törstig, hungrig eller 
har ont någonstans. Autismen gör det 
svårt för honom att ha ögonkontakt och 
att samspela. Men genom att peta bort 

skeden om han inte vill ha maten, dra i 
armen om han vill ha mer mat eller visa 
att han är nöjd vet vi att känslorna finns, 
han har bara svårt att uttrycka dem, säger 
Susanna Köhlin. 

Hon är angelägen om att påpeka att 
Jonathan är en glad och charmig kille, 
som nästan alltid är nöjd. Han är en gläd
jespridare som gillar att bada i sjukhusets 
varmbassäng, lyssna på musik och titta 
på Pippi och Nalle Puh.

Fem till tretton timmar
Jonathan har haft assistent sedan han var 
tre år. När han var yngre hade han assis
tent fem timmar på eftermiddagarna, men 
ju större han blivit, desto mer hjälp har 
han behövt. Assistenterna hjälper honom 
med allt från hygien och matning till lek. 
Jonathan behöver hjälp med det mesta 
och har därför assistans all vaken tid. Det 
innebär att en assistent kommer klockan 
06.30 på morgonen och en annan går hem 
klockan 20.00. Dessutom har Jonathan 
assistans två timmar per natt.

− På nätterna arbetar jag själv som as
sistent, säger Susanna. Jonathan vaknar 
ofta vid halv femtiden. Ibland stökar han 

bara omkring i sängen, ibland har han 
kramper. Dels vill jag inte ha någon här 
på natten, dels vet jag aldrig exakt när 
han vaknar, så jag har tagit de timmarna.

Dubbel assistans
De två senaste somrarna har Jonathan haft 
dubbel assistans, eftersom han genomgått 
två höftoperationer, som inneburit att bå
da benen varit gipsade i åtta veckor vid 
varje tillfälle. På sjukhuset i Linköping fick 
Susanna reda på att det krävdes två perso
ner för att lyfta och vända honom. Sjuk
gymnasten i Linköping ringde till sjuk
gymnasten i Kalmar, som kontaktade  
familjens LSSsamordnare, som i sin tur 
snabbt ordnade en extra assistent. 

– Då blev jag imponerad och glad.
Men det är långt ifrån alltid som saker 

löst sig så smidigt som den gången. Ofta 
har tillvaron bestått av att stångas för att 
Jonathan ska få det som han enligt lagen 
har rätt till. 

Susanna Köhlin har drivit den rättsli
ga processen helt själv. Det har varit tungt 
och tidskrävande att skriva alla inlagor, 
argumentera och försvara. När Jonathan 
var fyra år ansökte hon om fler assistans
timmar, men fick avslag med hänvisning 
till föräldraansvaret.

− Föräldraansvar är något som man 
vill ha, men när barnet fortfarande är på 
bebisnivå vid fyra års ålder känns föräld
raansvaret inte relevant, säger hon. 

I praktiken har Susanna haft dubbelt 
föräldraansvar eftersom Jonathans pappa 
inte har någon kontakt med honom. 

”Man ska inte behöva  
höra fördömanden  
när man söker hjälp”
Barn med assistans. Jonathan, 9 år, har flerfunktionshinder och krä-
ver omfattande omvårdnad. Ändå har det varit svårt att få assistans 
och mamma Susanna Köhlin har fått stå ut med nedsättande kom-
mentarer när hon velat få mer stöd eller lite egen tid. ”Man ska inte 
behöva höra fördömanden när man söker hjälp”, säger Susanna.

H

FK_1201_s44-57_assistans_v06.indd   48 2011-12-22   11:36



# 1, 2012 FÖRÄLDRAKRAFT 49     

Nyheter

dessa tre bildr är nog bäst

Assistans

Susanna har haft ett tungt ansvar för att få Jonathans vardag att fungera, som här ovan i 
skolan. Det har ofta krävt att hon har fått ta strid med myndigheterna.

”Det är jobbigt att han 
inte kan förmedla om 
han är törstig, hungrig 
eller har ont.” 

Flexibilitet har aldrig varit snyggare!
Golvsänkt Honda Odyssey 2011 är en populär och mångsidig bil med goda utrymmen 
och låga driftskostnader. Modellen har fått utmärkt betyg i krocktester.

Honda och VMI har lagt ner mycket möda på att de ombyggda bilarna skall vara lätt-
använda och praktiska. Golvet har sänks 32 cm vilket ger en inre takhöjd om hela 
152 cm, och gott om plats för rullstolen. Det stora framsätesutrymmet ger plats för 
de största elrullstolarna. 
Dörr och ramp är fjärrstyrda och tack vare s.k. ”kneeling” minskar 
rampvinkeln vid in- och utfart ur bilen.

Tel 0225-77 40 00.  Fax 0225-77 47 00.   www.hedemoraanpassning.se    info@hedemoraanpassning.se
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Försäkringskassans hållning har varit att 
det inte är deras ansvar att kompensera 
för en frånvarande förälder. 

Susanna har ansökt om utökat antal 
timmar flera gånger, bland annat i sam-
band med skolstart, eftersom hon då an-
såg att Jonathan behövde assistans all den 
tid han är vaken, inklusive tiden i skolan. I 
en bok från RBU, Riksförbundet för 
Rörel sehindrade Barn och Ung domar, läs-
te hon att barn var berättigade till assistans 
om de uppfyllde ett av tre omnämnda kri-
terier. Jonathan uppfyllde alla. Men vad 
hjälpte det. Ansökan om assistans på skol-
tid avslogs, med motiveringen att det var 
skolan som skulle tillhandahålla stödet. 
Lös ningen blev att skolan köper assistans-
timmar av kommunen.

− Det var jobbigt att få avslag på begä-
ran om assistans i skolan. Även om det 
har löst sig bra, känns det ändå otryggt 
eftersom allt hänger på rektorns och as-
sistanssamordnarens goda vilja. Jag har 
överklagat till kammarrätten och fick i 

september besked att beslutet kvarstår, 
men Jonathan fick 150 timmar för att va-
ra hemma på loven.

Om man anlitar ett privat assistansbo-
lag får man ofta ett juridiskt ombud, men 
kommunen har ingen sådan service. 

− Det är jobbigt att driva sådana ären-
den själv, säger Susanna.

Informationen kring rättigheter har 
varit bristfällig. Susanna har själv fått no-
sa upp det hon velat ha reda på. Internet 
och föräldraföreningar har varit de bästa 
informationskällorna.

Viktigt redovisa
En lärdom som Susanna dragit är att det 
är viktigt att exakt redovisa den tid man 
lägger ner på göromål som ett friskt barn 
inte kräver. I hennes fall har det handlat 
om allt från att gå upp klockan 04.30 på 
morgonen och duscha Jonathan till att 
åka till hjälpmedelscentralen, habilite-
ringen eller specialistläkaren. Och hund-
ra saker däremellan. 

− Jag förde en loggbok och det var en 
traumatisk upplevelse, eftersom jag 
plöts ligt insåg hur mycket tid det gick åt 
för att sköta Jonathan. I min första logg-
bok var jag tvungen att lägga till att 
Jonathan är en otroligt mysig och char-
mig kille som ger oss väldigt mycket. Det 
kom liksom bort bland alla svårigheter.

Assistans i skolan
Idag har Jonathan två assistenter som bå-
da är med honom, såväl i skolan som 
hemma. Det är en ovanlig lösning, men 
enligt Susanna är det den enda framkom-
liga vägen om Jonathan ska ha någon 
chans att utvecklas. 

– Jonathan har svårt vid kontakter 
med nya människor och det tar lång tid 
att lära sig att tolka hans signaler. Därför 
ville jag att han skulle ha samma assisten-
ter hela dagen. Det är även viktigt för 
måluppfyllelsen. Om han ska lyckas är 
det nödvändigt att jobba med samma pe-
dagogiska grepp hemma och i skolan.

Upplägget blev möjligt tack vare att 
rektorn och assistanssamordnaren för-
stod Jonathans behov. Lösningen med att 
skolan upphandlar assistanstimmar av 
kommunen, innebär att assistenterna i 
praktiken har två arbetsgivare. Det är 
många inblandade och Susanna önskar 
att det skulle finnas en person som tog 
helhetsansvaret 

Idag brottas Susanna med problemati-
ken kring assistenternas möjlighet att ar-
beta med just Jonathan under skoldagen. 
I skolan ingår de i ett arbetslag och måste 
även ägna sig åt andra barn.

− Personalbyten gör att Jonathans ut-
veckling går bakåt eller stannar av.

Tio nätter i månaden vistas Jonathan på 
korttidsboende. Då passar Susanna på att 
sova ut och ta lägenheten i ”besittning”.

Jonathan – här på utflykt med sin assistent – fick till slut assistans i skolan tack 
vare rektorns och assistansanordnarens goda vilja. FOTO: SuSanna Köhlin

Att ha ett barn som behöver 
personlig assistans från 
morgon till kväll har otaliga 
dimensioner. En av dem är 
att det så gott som alltid finns 
främmande människor 
hemma. Någon du inte 
känner kliver in i ditt 
vardagsrum, sitter i din soffa, 
vet hur du ser ut när du är 
nyvaken och hör när du 
pratar i telefon. Allt blir 
naket. När du kommer hem 
från jobbet och är trött, finns 
det någon där som du ska 
vara trevlig mot.

− Jag måste också vara 
beredd på att lyssna på 
assistenternas problem och 
svårigheter, för det mesta har 
det med Jonathan att göra, 
men inte alltid. De är ofta 
unga tjejer och vissa av dem 
har stort bekräftelsebehov.

Fördelar finns
Även om det kan vara 
påfrestande att alltid ha 
assistenter i sitt hem, finns 
även fördelar.

− De engagerar sig och ger 
mig möjlighet att ha ett liv 

vid sidan av hemmet och att 
sköta mitt jobb. Ur Jonathans 
perspektiv får han lära sig att 
ta emot hjälp och kunna 
förmedla sina behov till olika 
människor, så kommer det ju 
vara resten av hans liv.

Håller distansen
Susanna försöker hålla 
distansen till assistenterna 
och lägga relationen på ett 
professionellt plan, men en 
av tjejerna som arbetat länge 
med Jonathan har blivit mer 
som en vän. 

För Susanna är det 
viktigt att vara delaktig i 
rekryteringsprocessen av 
assistenter, för att i största 
möjliga mån hitta någon 
som är bra för Jonathan. 
Från början anlitade hon 
ett privat assistansbolag, 
men bytte i samband med 
skolstarten till kommunal 
assistansverksamhet, för att 
samla alla aktörer under 
samma tak, men även för 
att det privata assistansbo-
laget inte hade något 
kontor i Kalmar.  +

Om att alltid ha någon hemma

”Det var jobbigt att få avslag                 på begäran om assistans i skolan.”

FK_1201_s44-57_assistans_v06.indd   50 2011-12-20   15:24



# 1, 2012 FÖRÄLDRAKRAFT 51     

– Jag måste få utrymme för mig själv 
för att orka, säger hon. Jag ska räcka till i 
ytterligare 30 år. Dessutom har jag en 
17-årig son som tycker att det är påfres-
tande att det hela tiden sitter 20-åriga tje-
jer i soffan. De inkräktar på hans liv och 
tonårsperiod. Självklart måste jag tänka 
på honom också.

Susanna blir upprörd när hon berättar 
om den kritik hon mött för att Jonathan 
vistas på korttidsboende. Hon menar att 
bemötandet varit fördömande.

– Som mamma vill man ju inte lämna 
bort sitt barn mer än vad nöden kräver, 
men om man nu måste göra det för att 
orka, ska man inte behöva bemötas med 
nedsättande kommentarer om hur myck-
et stöd man behöver, säger Susanna. 

– Handläggare, som inte förstår att de 
flesta föräldrar drar sig i det längsta för 
att be om hjälp för att ta hand om sitt 
barn, och att när de gör det är det för att 
de inte ser någon annan utväg, ska inte 
vara handläggare. Att någon tror att jag 
skulle yrka på mer assistanstid än vad jag 
behöver är oerhört respektlöst. Ett takt-

fullt bemötande mot föräldrar som ber 
om hjälp är a och o. 

Skör situation
Att ha ett barn med svåra funktionsned-
sättningar ställer stora krav på föräldra-
skapet, det sliter på relationen och sysko-
nen kan känna sig åsidosatta. Sorgen 
bygger ett eget litet bo i hjärtat och livssi-
tuationen blir väldigt skör. 

För Susanna Köhlin har stödet från 
goda vänner betytt mycket, liksom stött-
ningen från döttrarna Josefine, 19 år och 
Julia 20 år. En annan kraftkälla är att se 
att Jonathan är nöjd och mår bra.

– Jag har inget val. Jag måste acceptera 
situationen som den är. Om någon hade 
sagt åt mig för tio år sedan att jag skulle 
orka ha det så här hade jag svarat ”aldrig”. 
Men nu gör jag det. Jag kan bli sur och 
tvär och tycka att livet är orättvist. Men 
på något sätt tar jag mig upp ur mina en-
ergilösa stunder, det verkar som männis-
kan får den kraft hon behöver. Jag kan 
bryta ihop eller fortsätta. Jag har valt att 
fortsätta, säger Susanna. +

Assistans

Framtiden  
skrämmer

Hur ser framtiden ut för Jonathan? 
Enligt mamma Susanna kommer det 
längre fram att bli aktuellt med 
någon form av alternativt boende. 
Helst skulle hon vilja att han får bo 
på ett ställe där hon kan få vara 
delaktig. 

Tankarna gnager, gruppboende 
eller egen bostad med assistenter? 
Oron för vem som ska bevaka 
Jonathans intressen går inte att 
ruska av sig.  

− Jag vet att jag kommer att få 
strida som en lejonhona hela livet, 
för Jonathan kommer alltid att 
kräva samma skötsel som ett 
spädbarn. Jag kommer att fortsätta 
strida resten av mitt liv, men att 
slippa behöva kämpa för att få 
tillräckligt stöd och bli respektfullt 
bemött skulle göra resan så mycket 
enklare, säger Susanna Köhlin. +

”Det var jobbigt att få avslag                 på begäran om assistans i skolan.”

Woxzia Myndighetslots aB

KontaKta din Myndighetslots
Hemsida: www.woxzia.com 

E-post: myndighetslots@woxzia.com
Tel huvudkontor: 08 - 797 83 70

Jourtelefon: 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 2011-12-09   14.39

Vi hjälper våra kunder till en tryggare och 
kärleksfullare vardag med hjälp av personlig 
assistans och utbildning.  Vår ambition är att nå 
upp till dina förväntningar och se till att dina 
önskemål kommer i första hand. 
Vill du veta mer ta då gärna kontakt med oss 
och få ett självständigare liv med personlig 
assistans redan idag.

Nyföretagarcentrum utsåg Bea´s Assistans till Årets nyföretagare i 
Sverige 2010.  Bea´s Assistans har beviljats tillstånd från Socialstyrelsen 
att bedriva personlig assistans.

Tel 08-12207674   Mobil 0739-158 506
www.beasassistansab.se

Välkommen till 
Bea’s Assistans AB
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FK_1201_s44-57_assistans_v06.indd   51 2011-12-22   11:35



52 FÖRÄLDRAKRAFT # 1, 2012

Experternas tips. Lagen 
föreskriver att alla barn 
som har behov av per-
sonlig assistans ska få 
det. Variationerna i be-
dömningarna i landets 
kommuner är stora, 
trots att de har samma 
regelverk att följa. Vad 
beror det på och vilket 
stöd finns att tillgå för 
föräldrar som söker as-
sistans för sitt barn? 

Att söka assistans för sitt 
barn kan vara svårt, både ur 
ett juridiskt och personligt 
perspektiv. Vid bedömning av 
ett barns rättigheter till 
assistans vägs, förutom själva 
behovet av stöd, även föräldra
ansvaret in i bedömningen. 
Om föräldraansvaret innebär 
att det är svårare för barn än 
för vuxna att få assistans råder 
det delade meningar om. 

− Det finns en stor 
okunskap om behovet av 
assistans för barn hos landets 
kommuner och Försäkrings
kassan, säger Veronica 
Heden mark, grundare av 
assistansbolaget VHassistans. 

Hon menar att myndighe
terna ofta frångår lagen när 
de bedömer att barnet inte 
behöver en assistent med 
hänvisning till föräldraansva
ret. Föräldraansvaret är 
inskrivet i Föräldrabalken och 
innebär i korthet att föräldrar 
ska sörja för och ta väl hand 
om sina barn. Alla insatser 
som krävs, utöver de som 
föräldrar till icke funktions
hindrade barn har, ska enligt 
lagen ge rätt till personlig 
assistans. Men verkligheten 
ser annorlunda ut.

– Detta är ett strukturellt 
problem hos myndigheterna. 
Bedömningar görs ofta 
godtyckligt av en handläggare 
hos kommunen. Det saknas 
såväl kunskap om aktuella 
domar som vilja att tillämpa 
lagen som den är tänkt, säger 
Mathias Blomberg, jurist, 
med mångårig erfarenhet av 
assistansärenden. 

Hos Försäkringskassan ser 
man inga skillnader mellan 
barn och vuxnas möjlighet att 
få assistans.

− Vi håller på att undersö
ka hur det ser ut, men i 
dagsläget har vi inget som 
tyder på att det skulle vara 
svårare för barn än för vuxna 
att få en personlig assistent, 
säger Monica Svanholm, 

verksamhetsansvarig på 
Försäkringskassan.

Veronica Hedenmark 
anser att man borde vända på 
dagens bedömningsmodell 
och se till vad barnet kan och 
sedan dra bort tid. Att räkna 
hur många minuter extra 
omvårdnad tar tycker hon är 
ointressant. Om barnet inte 
har några vänner, så borde 
man titta på vad det beror på, 
istället för att utgå från att 
barnet inte behöver assistans
timmar för att leka eller 
umgås med kompisar. Kanske 
skulle barnet ha möjlighet att 
ha vänner med hjälp av en 
assistent.  

Att växa upp
När man växer upp finns det 
mycket man vill göra. Klättra 
i träd, leka med dockor, 
hoppa hage, gå på bio, sparka 
boll, fnissa med bästa kompi
sen på rummet eller gå hem 
till en kamrat. För de flesta 
barn är det en självklarhet. 
Men många barn klarar inte 
detta utan någon annans 
armar, ben eller förmåga att 
strukturera och planera leken. 

Ett barn behöver inte en 
assistent bara för att få hjälp 
med hygienen och vid 
måltiderna. Att vara barn, på 
barns villkor, innebär så 

mycket mer. Att leka, fantise
ra, kommunicera och kunna 
bygga upp sin självbild och 
vara trygg i sig själv. Därför 
måste man skapa möjligheter 
att ta världen till barnet och 
göra det möjligt för barnet att 
vara och bli självständig. 

”Vad underbart för min 
son att kunna göra saker som 
jag inte behöver vara delaktig 
i”, utbrast en lättad mamma 
när hon pratade med Veronica 
Hedenmark, efter det att 
hennes 10åriga son fått sin 
ansökan om assistans beviljad.

− Hos kommunerna och 
Försäkringskassan känner 
man inte till vilka konsekven
ser som uppstår på grund av 
att ett barn nekas assistans, 
säger Veronica Hedenmark.

Hon pekar på utanförskap, 
sämre självkänsla, för lite 
träning i olika färdigheter 
samt färre eller inga vänner. 
Ju tidigare assistansinsats, 
desto bättre, menar hon.

Inte bara barnet
Men det är inte bara barnet 
som drabbas. Även för syskon 
och föräldrar kan belastning
en bli tung. Syskon kan få 
hjälpa till så mycket att de 
kommer efter i skolan, 
föräldrar kan känna sig 
maktlösa, otillräckliga och 

1. Vilka lagar är det 
som styr vem som ska 
få assistans?

LSS, lagen om stöd 
och service till vissa 
funktionshindrade, och 
Föräldrabalken.
2. Vad krävs för  
att ett barn ska 
få rätt till personlig  
assistans? 

Barnet ska tillhöra 
personkrets 1 eller 3. 

Personkrets 1 är 
personer med utveck-
lingsstörning och 
personer med autism 
eller autismliknande 
tillstånd.

Personkrets 3 är 

personer med stor fysisk 
funktionsnedsättning. 
3. Hur ska man som 
förälder veta vilken 
assistansanordnare 
man ska välja?

Ett bra utgångsläge är 
att använda sin egen 
värdegrund som kom-
pass samt säkerställa att 
anordnaren har ett 
engagemang och etiskt 
förhållningssätt som 
känns rätt. Man bör 
också se till att man kan 
få inflytande över 
assistansen samt att det 
finns kollektivavtal och 
försäkringar.
4. Vad ska man som 

förälder tänka på om 
man är mitt uppe i en 
process med att söka 
personlig assistent till 
sitt barn?

Försök att ägna dig åt 
att vara förälder. Använd 
ett juridiskt ombud om 
processen tar för mycket 
tid och kraft. 
5. Lönar det sig att 
överklaga avslag på 
ansökning om assis-
tans?

Ja, det gör det. 
Bifallsprocent i förvalt-
ningsrätten är ganska 
hög, vilket visar att 
många beslut är felakti-
ga i den första instansen.

Kan mitt barn få assistans? Stora            variationer mellan kommuner

Veronica Hedenmark och Mathias 
Blomberg. Foto: ULF PALM

Fem snabba frågor om assistans för barn
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Nyheter

slutkörda och risken för 
skilsmässa ökar. Ytterst 
handlar det om ökad ohälsa 
för hela familjen.

− Barn kan få assistans 
från det att de är nyfödda och 
framåt. Hela tiden görs en 
jämförelse med ett barns 
normala utvecklingskurva. 
Det som funktionsnedsätt-
ningen kräver utöver detta är 
assistansberättigande, säger 
Monica Svanholm hos 
Försäkringskassan.

Information krävs
Ytterligare en orsak till att 
många barn som behöver 
assistans saknar det är 
bristande information. 
Många föräldrar vet helt 
enkelt inte vilka rättigheter de 
har och vilket stöd som finns 
att tillgå. 

− Det optimala vore att 
kommunerna fullgjorde sina 

lagstadgade skyldigheter och 
inventerade vilka individer 
som kan ha rätt till insatser 
enligt LSS och att kommuner-
na också anstränger sig för att 
ge relevant information om 
vilka insatser den enskilde har 
rätt att ansöka om. När den 
enskilde väl ansökt om 
personlig assistans enligt LSS 
har kommunen, i de fall det 
kan antas att den enskilde har 
rätt till assistansersättning, en 
skyldighet att anmäla detta till 
Försäkringskassan. Kravet 
”kan antas” är alltså relativt 
lågt ställt, säger Mathias 
Blomberg.

− Habilitering, skola och 
andra instanser tar inte sitt 
ansvar för att upplysa vilka 
rättigheter föräldrar har. 
Många föräldrar blir också 
felaktigt informerade. 
Föräldrarna tror att den 
dagen barnet beviljas person-

lig assistans så kommer 
vårdbidraget med automatik 
att dras in, men det som sker 
är att rätten till vårdbidrag 
omprövas. Detta är inte alls 
liktydigt med att föräldern 
blir av med vårdbidraget, 
säger Veronika Hedenmark.

Det tar tid
För att söka assistans kan 
man anlita ett juridiskt 
ombud som hanterar de 
praktiska detaljerna, som att 
hantera intyg och inlagor, 
driva processen i domstol 
och skriva yttranden eller 
överklaga ett ärende. Många 
assistansföretag erbjuder 
idag kostnadsfri juridisk 
hjälp. En anledning till att 
processen kan vara jobbig är 
tidsaspekten. Utan överkla-
gande får man räkna med att 
det tar 4–6 månader innan 
ett beslut fattas, ska man 

överklaga får man lägga på 
ytterligare 1–1,5 år. 

På papperet är kriterierna 
för vem som ska få assistans 
tydliga och lagarna starka, 
men de tillämpas inte. Enligt 
Mathias Blomberg har 
utvecklingen på området varit 
obefintlig och menar att 
frågorna som stod på agen-
dan för tio år sedan, fortfa-
rande diskuteras.

− Det är häpnadsväckande 
att ingenting har hänt på alla 
dessa år, säger han.

I Sverige talas det i olika 
sammanhang om vikten av 
att väga in och beakta 
barnperspektivet. Veronica 
Hedenmark säger att hon 
aldrig sett ett beslut där ordet 
barnperspektiv förkommit. 
Men åsikterna går isär i 
debatten. Som om så mycket 
annat när det gäller personlig 
assistans och barn. +

Assistans

Kan mitt barn få assistans? Stora            variationer mellan kommuner

Vi erbjuder Dig personlig assistans grundad på Respekt, Inflytande och 
Kompetens. 
 
Du är delaktig under hela uppdraget och bestämmer hur Du vill ha Din 
assistans uppbyggd. 
 
Du har full insyn i ekonomi och kan påverka hur Din ersättning används. 
 

VÄLLKOMMEN TILL IGS ASSISTANS AB! 

 
 Vi satsar på kompetens och  

god arbetsmiljö! 

Kontakta oss: 
Telefon: 08-556 803 87 
Besöksadress: Arenavägen 27 
Stockholm-Globen 

www.igsassistans.se 
info@igsassistans.se 

Vi erbjuder Dig personlig assistans grundad  
på Respekt, Inflytande och Kompetens.

Du är delaktig under hela uppdraget och  
bestämmer hur Du vill ha Din assistans  
uppbyggd.

Du har full insyn i ekonomi och kan  
påverka hur Din ersättning används.

Telefon: 08-556 803 87
Besöksadress: Arenavägen 27
Stockholm-Globen

www.igsassistans.se
info@igsassistans.se

Välkommen till IGS Assistans AB!

Vi satsar på kompetens 
och god arbetsmiljö!

IGS_halvsida_fk1201.indd   4 2011-12-21   14:03

FK_1201_s44-57_assistans_v06.indd   53 2011-12-21   14:05



54 FÖRÄLDRAKRAFT # 1, 2012

Bedömning av hur långt 
föräldraansvaret sträcker sig 
är en långkörare hos våra 
domstolar.

I en dom från september 
2011 har nu Högsta förvalt-
ningsdomstolen (som 
Regeringsrätten bytt namn till) 
återigen underkänt Försäk-
rings kassans sätt att beräkna 
omfattningen av föräldraan-
svaret då rätten till personlig 
assistans och andra insatser för 
barn med funktionshinder 
skall beräknas. Mera om denna 
dom längre fram.

I förarbetena till LSS och 
LASS påpekas att personlig 

assistans inte skall ersätta det 
ansvar som Föräldrabalken 
lägger på barns föräldrar. 
Detta har Försäkringskassan 
tolkat så att man först ska 
beräkna den tid som barnet 
behöver för hjälp på grund av 
dess funktionshinder och 
därifrån dra av den tid som 
föräldrar till icke funktions-
hindrade barn antas lägga 
ned på sina barn. Endast 
återstoden beviljas som 
personlig assistans. Det finns 
kammarrättsavgöranden där 
denna tolkning accepterats.

Men det borde vara 
självklart att man vid tolk-

Nya rättsfall ger hopp om assistans till fler barn

Olle Fellenius i sitt hem i Bromma, där vardagsrummet även fungerar som arbetsplats. FOTO: VALTER BENGTSSON

Lämna in ny ansökan! Personlig assistans till 
barn får ofta avslag hos Försäkringskassan, 
med motiveringen att föräldrarna har ansvaret. 
Men nu fi nns hopp om att Försäkringskassan 
ger upp sin hårda linje, menar juristerna Olle 
Fellenius och Ulf Sjöberg, Ofus Rättsinfo. 

Olle Fellenius och Ulf Sjöberg uppmanar nu föräldrar 
som fått avslag att ansöka på nytt.
– Det finns säkert åtskilliga mål där barn fått avslag på 
ansökningar om assistansersättning med hänvisning till 
föräldraansvaret och som inte överklagats. I sådana fall 
är det all anledning att se över skälen och överväga en 
ny ansökan, skriver Olle Fellenius och Ulf Sjöberg i 
denna artikel.

Assistans

08-514 201 50 
www.oliviapersonligassistans.se
info@oliviapersonligassistans.se

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

Du vet väl att Föräldrakraft � nns både som ljudtidning och i digital 
version (pdf)? Som prenumerant på papperstidningen har du 
tillgång till alla olika versioner. Både gamla och nya nummer. 
Mejla till pren@faktapress.se för att få inloggningsuppgifter 

så kan du ladda ned � lerna redan idag!

Vill du lyssna på Föräldrakraft? 
Eller föredrar du att läsa på skärmen?

FK_1201_s44-57_assistans_v06.indd   54 2011-12-22   11:15



# 1, 2012 FÖRÄLDRAKRAFT 55     

NyheterAssistans
Personlig assistans utan vinstintresse

Personlig assistans utan vinstintresse.

Postadress: Box 12134, 402 42 Göteborg
Besöksadress: Jaegersdorffsplatsen 3, Göteborg
Telefon: 031-63 64 80, E-post: kontor@gil.se
Läs mer på www.gil.se!
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ning av Föräldrabalken utgår 
från dess förarbeten. Men vi 
har inte sett någon dom där 
Försäkringskassan hänvisat 
till dessa.

Ur förarbeten till 
Föräldrabalken kan här 
citeras: ”Ifråga om den 
fysiska omsorgen har utveck-
lingen gått i den riktningen 
att samhället i allt större 
utsträckning kommit att 
lämna stöd åt barn och 
barnfamiljer.”

Det talas också om att 
föräldrarna ”ska se till att 
barnen får sina grundläggan-
de behov enligt 1 § FB 
tillgodosedda”. Med andra 
ord, föräldrarna ska se till att 
barnen får del av de insatser 
som samhället erbjuder.

Högsta Domstolen slog i 
en dom 1996-11-05 i mål nr 
T 2362/94 fast att föräldrar-
nas ”ansvar för att sörja för 
omvårdnaden av ett barn kan 
inte anses medföra att barnet 
inte skulle få ersatt kostnaden 
för dygnetruntpassning på 
grund av hundraprocentig 
invaliditet”. Målet gällde tvist 
med landstinget och lands-
tinget hänvisade till föräld-
rarnas ansvar enligt 
Föräldrabalken. 

Redan här underkände 
alltså Högsta Domstolen den 
metod som 
Försäkringskassan använder.

Regeringsrätten har i 
flera fall sagt att det är själva 
insatsen som ska bedömas. 
Tid för en insats som ett barn 
utan funktionshinder inte 
skulle behöva skall alltså inte 
anses omfattas av något 
föräldraansvar.

I rättsfallet RÅ 1997 ref. 
23 I motsatte sig Försäk-
ringskassan och Riksförsäk-
ringsverket, med hänvisning 
till bland annat föräldraan-
svaret att NN, skulle beviljas 
assistansersättning. 

Regeringsrätten anförde: 
”För ett friskt barn i NN:s 
ålder, 12 år, är behovet av 
hjälp med de grundläggande 
behoven i den mening som 
avses i 9 a § LSS av begränsad 
omfattning. Det är därför 
inte möjligt att med hänvis-
ning till föräldraansvaret 
bortse från någon nämnvärd 

del av den tid som krävs för 
att tillgodose NN:s grundläg-
gande behov.”

Regeringsrätten tog 
således inte hänsyn till att 
föräldrarna om NN inte varit 
funktionshindrad ändå skulle 
ha lagt ner tid på honom.

Detsamma gäller rättsfal-
let RÅ 2008 ref. 17. Där 
anförde Regeringsrätten:

”Den omvårdnad som NN 
behöver är inte bara mer 
omfattande än de flesta andra 
funktionshindrade behöver, 
utan den är också av en 
annan karaktär. Till mycket 
stor del är det fråga om vård 
av rent tekniskt slag.”

Regeringsrätten gjorde 
inte något avdrag för föräld-
raansvaret. Det gällde här 
omvårdnad dygnet runt för 
en svårt skadad femåring.

Nu till det avgörande som 
vi nämnde i inledningen. Det 
gäller Högsta förvaltnings-
domstolens dom 2011-09-26 
i mål nr 5472-10. Domen 
gällde personlig assistans till 
en gravt funktionshindrad 
treårig flicka. Hon beskrevs 
som ”extremt resurskrävan-
de”. Hon behövde vändas på 
natten. Man måste långa tider 
hålla henne i famnen. 
Kommunikation och mat-
ning beskrevs som tidskrä-
vande.

Kammarrätten beviljade 
assistansersättning dygnet 
runt, med hänvisning till RÅ 
2008 ref. 17. Kammarrätten 
anförde i sina domskäl att 
flickans vårdbehov var så spe-
ciellt och omfattande att det 
till allra största delen inte 
rymdes inom det normala 
föräldraansvaret.

Försäkringskassan 
överklagade och framhöll att 
i 2008 års fall var det fråga 
om ett barn som var beroen-
de av hjälp av tekniskt slag, 
vilket inte gällde i det senare 
fallet. Försäkringskassan 
nämnde inte vad som stod i 
meningen innan, att hjälpbe-
hovet var av ”en annan 
karaktär”. Det ligger, som vi 
ser det, närmast till hands att 
se formuleringen ”av tekniskt 
slag” som ett exempel på ”en 
annan karaktär.” Vidare 
anförde Försäkringskassan 

Assistans

Rik Assistans är 
ett företag i ständig 
utveckling. Vi finns 
idag i Härnösand, 
Timrå, Sollefteå, 
Kramfors och 
Västerås. Tillsam
mans har vi  väldigt 
många års erfarenhet av Personlig assistans och 
Arbetsledning.

Vi är kända för att vara en bra och stark arbetsgivare 
vilket vi också är. Detta ger trygg och nöjd personal som 
levererar den höga kvalitet vi marknadsför till kund som i sin 
tur är väldigt nöjd.

Den kundgrupp som växer snabbast hos oss är barn. Vi 
har många goda samarbetskontakter och jobbar nära familj, 
habilitering, ASIHteam, skola och fritids för att nå en helhet 
kring barnet.

Nu vill vi dela med oss av vår kunskap och engage
mang till flera och söker därför nya kunder. Ta gärna kontakt 
med oss så förmedlar vi referenskunder/personal, eller för 
ett möte.

För ett rikare liv.
Anne Wigren och Maria Olsson

RIK ASSISTANS AB
Norra Kyrkogatan 15, 871 30 HÄRNÖSAND. Tel 061181 10 10.

www.rikassistans.se       Epost: info@rikassistans.se

Dina behov kommerförst!
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bolag som startade sin 
verksamhet 1998. För våra 
kunder har vi hand om arbets-
givaransvaret med allt vad det 
innebär. 

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

Varje medlem har kontroll 
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att då det gällde små barn det 
endast var i vissa fall, till 
exempel ifråga om insatser 
med sjukvårdande insatser 
eller då dubbel assistans 
behövdes, som insatserna 
kunde anses gå utöver 
föräldraansvaret (ej orda
grant citerat).

Högsta förvaltningsdoms
tolen diskuterade inte 
närmare Försäkringskassans 
argumentering i överklagan
det utan avfärdade det kort 
och gott med att domstolen 
gjorde samma bedömning 
som kammarrätten.

Ska vi nu hoppas att 
Försäkringskassan ger upp 
sin tolkning av vad föräldra
ansvaret innebär?

Vi ser att Försäkrings
kassan inte fått gehör för sin 
tolkning i domstolspraxis. 
Men det finns säkert åtskilli
ga mål där barn fått avslag på 
ansökningar om assistanser
sättning med hänvisning till 
föräldraansvaret och som 
inte överklagats. I sådana fall 
är det all anledning att se över 
skälen och överväga en ny 
ansökan.

Riksrevisionens rapport 
om samordning av stöd till 
barn och unga med funk
tionsnedsättning – publice
rad i regeringens skrivelse till 
riksdagen 2011/12:23 – säger 
under rubriken Godtyckliga 
bedömningar: Begreppet 
”normalt föräldraansvar” 
som handläggare hänvisar till 
i samband med rätt till stöd 
verkar tolkas på olika sätt av 
olika aktörer. (Sidan 84 i 
Riksrevisionens version och 
94 i regeringens skrivelse.)

Så till ett annat färskt 
avgörande som det i vissa fall 
kan vara anledning att ta 
fram. Som väl många av dem 
som är berättigade till 
personlig assistans fått erfara 
har det blivit skärpta regler 
för förutsättningar för att 
hjälp vid måltider ska 
betraktas som grundläggande 
behov. Detta har medfört att 
kommunerna med hänvis
ning till ändrad praxis dragit 
in personlig assistans som 
tidigare beviljats.

Kammarrätten i Göteborg 
fann i ett avgörande att 
kommunen inte hade rätt att 
ändra det tidigare beslutet där 
personlig assistans beviljades, 
därför att det inte fanns någon 
tidsbegränsning i beslutet. 
Om det blir aktuellt att dra in 
tidigare beviljad personlig 
assistans med hänsyn till 
ändrad praxis bör man således 
ta fram det tidigare beslutet 
och se hur det är formulerat. 
Om inte förhållandena 
ändrats och det kommunala 
beslutet inte tidsbegränsats 
gäller det således livet ut.

Då det gäller assistanser
sättning skall 
Försäkringskassan göra en 
omprövning efter två år. 
Beslutet är således redan från 
början tidsbegränsat. Men 
om Försäkringskassan 
”glömmer” att ompröva 
beslutet efter två år anses ett 
nytt likalydande beslut ha 
fattats som således inte får 
ändras till den enskildes 
nackdel under de därpå 
närmaste två åren om det 
inte föreligger ändrade 
förhållanden.
Av Olle Fellenius och  
Ulf Sjöberg, OFUS

De bevakar rätten
Ulf Sjöberg är lands-
tingsjurist och förfat-
tare till boken 
Handläggning av 
LSS-ärenden.
Olle Fellenius är
f d kammarrättsråd och f d förbunds jurist hos Riks-RBU.
De ger tillsammans ut webbtidningen OFUS JUST DET, 
www.ofus.se, som innehåller lagtext, förarbeten och 
rättsfallsreferat som gäller funktionshinder.

Assistans
Det är du som har assistans 

som själv vet bäst hur du 
vill lägga upp din assistans.

Det är du som har assistans
som själv vet bäst hur du 

vill lägga upp din assistans.

www.mejdej.se        Tel. 044-781 5100
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Välkommen till Blå Assistans!

www.blåassistans.se

Blå Assistans är en ideell, brukarstyrd förening utan 
vinst intresse med erfarenhet av personlig assistans 
sedan 1994. Vi arbetar rikstäckande och har kontor i 

Blå Assistans Tel 044-781 51 55
Box 63 Fax 044-781 51 70
291 21 Kristianstad E-post info@blaa.se

Blå Assistans är arbetsgivare för personliga assisten-
ter och administrerar löner, skatter, försäkringar och  
annan redovisning som krävs. Du kan få hjälp med att 
utforma ansökningar, yttranden och överklagningar som 
gäller personlig assistans.

Kristianstad och Uppsala. Du är 
välkommen till oss oavsett var du 
bor. Vi är beviljade tillstånd av 
Socialstyrelsen att anordna personlig 
assistans till vuxna och barn. 

För oss är det självklart att Du är 
arbetsledare för Dina  personliga 
assistenter och att Du själv väljer 
vilka Du vill anställa. Du kan själv 
utse en biträdande arbetsledare.

Blå Assistans anordnar utbildningar 
både till Dig som  arbetsledare och till 
Dina personliga assistenter. Blå Assistans 
är en IfA-godkänd assistanssamordnare.
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u väntar. Tiden går. Inget händer.
Uppmaningen du nyss lämnade har 

inte gett önskat resultat:
– Kila iväg och hämta träningsjackan i 

ditt rum och ta med dig väskan när du 
ändå är där. 

Till slut tröttnar du, tar av dig kängor-
na och springer upp för trapporna. I sitt 
rum sitter din 10-åring djupt försjunken 
i det senaste numret av Min Häst. Ni har 
bråttom och irriterat frågar du hur svårt 
det kan vara. 

Faktum är att det kan vara svårt, väl-
digt svårt till och med, om man är tio år 
och har nedsatt arbetsminne. Då kan den 
enklaste instruktion vålla stora problem 
och att koncentrera sig på en uppgift kan 
vara omöjligt. Och en sak är säker, en 

upprörd förälder gör inte saken bättre, 
bara sämre.

Vad är då egentligen arbetsminne? 
Kort och gott kan man säga att det är för-
mågan att hålla aktuell information i 
minnet en kort stund. Det kan handla 
om att kunna läsa eller att räkna ut ett 
matematiskt problem. Det kan också va-
ra att komma ihåg en kort instruktion, 
som man har fått av någon annan eller 
som man gett sig själv; nu ska jag gå och 
hämta boken som ligger på bordet i var-
dagsrummet. 

Många förknippar nedsatt arbetsmin-
ne med olika neuropsykiatriska diagno-
ser, men att ha nedsatt arbetsminne är in-
te synonymt med att ha en diagnos.

– Ett stort antal barn och ungdomar 

med adhd har nedsatt arbetsminne, men 
det är inte samma sak som att nedsatt ar-
betsminne innebär att man har adhd. 
Man kan till exempel ha svårt att minnas 
instruktioner, utan att vara hyperaktiv, 
något som är vanligt bland barn med  
adhd. Har man en diagnos kan den bestå 
av skilda funktionsnedsättningar, där 
bristande arbetsminne är en av flera bak-
omliggande orsaker till svårigheterna. 

– Förutom vid neuropsykiatriska di-
agnoser kan vi se bristande arbetsminne 
hos personer som har schizofreni, som är 
födda med Downs syndrom, som är för 
tidigt födda eller har en traumatisk 
hjärnskada, säger Torkel Klingberg, pro-
fessor i kognitiv neurovetenskap vid 
Karo linska Institutet i Stockholm och 
författare till den uppmärksammade bo-
ken ”Den lärande hjärnan” som handlar 
om barns minne och utvecklig.

Dyskalkyli och dyslexi
Dyskalkyli och dyslexi är två svårigheter 
som hänger ihop och är kopplade till 
nedsatt arbetsminne. Områdena för 
dessa funktioner överlappar varandra i 
hjärnan och den gemensamma koppling-
en till arbetsminnet kan vara orsaken till 
att barn med nedsatt arbetsminne ofta 
har problem med att läsa, räkna och att 
koncentrera sig. För att förebygga pro-
blem i skolan önskar Torkel Klingberg att 
det skulle finnas ett enkelt sätt att mäta 
arbetsminnet och att mätningen gjordes 
på alla sexåringar, ungefär som dagens 
synkontroll. 

– Ju tidigare ett barn kan få hjälp med 
att träna sitt arbetsminne, desto tidigare 
får det möjlighet att tillgodogöra sig un-
dervisningen, säger han.

Idag finns ingen obligatorisk arbets-
minneskontroll. Istället gäller det för 
föräldrar och pedagoger att vara obser-

Arbetsminne. Vårt minne består av olika delar. En av dessa 
är arbetsminnet. Det hjälper oss i vardagen med att komma ihåg 
vad vi ska göra för stunden. Nedsatt arbetsminne resulterar ofta  
i koncentrations-, läs-, och skrivsvårigheter. Men hjärnan är  
formbar och det går att träna upp arbetsminnet.

D
Text: Helen Adolfsson
info@faktapress.se
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är minns vi

Här jobbar din hjärna
Arbetsminne är förmågan att hålla aktuell information i minnet en kort stund. 
Det kan handla om att kunna läsa eller att räkna ut ett matematiskt problem. 

Det kan också vara att komma ihåg en kort instruktion.
Här nedan kan du få en uppfattning om vilka områden i hjärnan som aktiveras 

vid matematiska problem. (Källa: Den lärande hjärnan)
Talproduktion, syntax

Arbetsminne/uppmärksamhet
Taljämförelse, subtraktion, arbetsminne/uppmärksamhet

Verbal representation
Visuell perception

Visuell analys av siffror
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vanta på olika tecken. Svårighet att 
kom ma ihåg instruktioner, inte minst i 
klassrummet, koncentrationssvårighe
ter, dagdrömmeri samt svårigheter i äm
nena matematik och svenska kan bero 
på nedsatt arbetsminne. 

Om observationerna i slutändan le
der till ett konstaterande att ett barn har 
nedsatt arbetsminne, måste man som 
förälder och pedagog vara beredd att 
stötta barnet på olika sätt, både med 
verktyg och metoder. Lappar som min
nesstöd och elektroniska hjälpmedel 
fungerar både i hemmet och i skolan. 

Hemma kan man se till att barnet in
te blir stört vid läxläsningen, medan 
man i skolan kan behöva se över var 
barnets bänk är placerad i klassrummet, 
om det behövs skärmväggar för att 
minska distraktion eller om hörlurar är 
ett lämpligt alternativ. Repetition är 
också viktigt för barn och ungdomar 
med nedsatt arbetsminne. 

– Man kan också hjälpa barnet genom 
att ge kortare instruktioner istället för 
anvisningar i flera led, göra det möjligt 
att ta paus ofta samt arbeta i mindre 
grupper i skolan, säger Susanne Nordén 
på Cogmed AB, leverantör av minnesträ
ningsprogram för dator. 

Ge barnet strategier
Det gäller också att ge barnet strategier så 
att de använder hjälpmedlen, till exempel 
att själv gå och hämta hörselskydden om 
ljudnivån i klassrummet är störande. 
Beroende på ålder och utvecklingsnivå 
kan man hjälpa eller lära barnet att inte 
ha några lockande saker framme på 
skrivbordet eller i närheten, när det är 
dags att sätta igång med läxorna. 

Ett annat knep är att lära sig att göra 
associationer. Det är ju lättare att komma 
ihåg Saras och Lucas namn om man as
socierar dem med något, som ”snabba 
Sara” och ”lustige Lucas”.

− Det underlättar om barnet förstår 
att det är lättare att koncentrera sig om 
man är utvilad, äter bra och inte är stres

sad. Dessutom är det bra att lära barnet 
att själv känna efter när det är dags att ta 
en paus, för att inte överbelasta hjärnan 
med för mycket information på kort tid, 
säger Susanne Nordén. 

Torkel Klingberg efterlyser också ut
ökad kunskap om hjärnans utveckling 
för pedagoger och önskar att kunskaper
na från neurovetenskap, psykologi, peda
gogik och informationsvetenskap ska le
da fram till en ny vetenskap, där de stora 
vinnarna kommer att vara morgonda
gens skolbarn. Han menar att undervis
ningen borde baseras mer på vetenskap, 
än vad som är fallet idag, vilket skulle 
gynna alla barn.

Stress och motion
Två faktorer som påverkar arbetsminnet 
är stress och fysisk aktivitet. Arbetsminnet 
förbättras vid en lagom nivå av anspän
ning, men försämras vid för hög stress. 
Lagom är, helt enkelt, det optimala. Tor
kel Klingberg menar att det är viktigt att 
komma åt orsakerna till stress, inte minst 
för att det är en så viktig faktor för kogni
tiva funktioner som minne och tankeför
måga. 

Att fysisk träning är bra är ingen ny
het. Det finns flera studier som visar att 
fysisk aktivitet har positiva effekter på vå
ra kognitiva förmågor, vilket kanske inte 
är lika välkänt. En rad olika satsningar i 
skolor har visat samma sak; de kognitiva 
funktionerna förbättras med ökad kon
ditionsträning.

– Vi börjar ana vilka mekanismer i 
hjär nan som leder till förbättringar, säger 
Torkel Klingberg.

Men det är inte bara fysisk träning 
som kan hjälpa arbetsminnet på traven. 
Även renodlad arbetsminnesträning kan 
löna sig. Torkel Klingberg och hans kolle
gor har utvecklat en datoriserad metod 
för att träna arbetsminnet. 

Han liknar träningen med att lära sig 
jonglera. Har man en gång lärt sig att hål
la tre bollar i luften så finns kunskapen 
kvar under en längre tid, men behöver 
underhållas för att inte gå förlorad. 

På Nanny Palmqvist skola i Ängelholm 
använder man sig av arbetsminnesträ
ning på dator och har utvärderat effek
terna. Ulla Nilsson är coach för eleverna 
som går på arbetsminnesträningen. Hon 
menar att det finns flera vinster.

– Hos oss är det elever som har svårt 
att koncentrera sig, lyssna och ta till sig 
vad någon säger, lätt blir distraherade 
samt har svårt för att ta instruktioner och 
organisera sin vardag som får speciell ar
betsminnesträning, säger Ulla Nilsson. 

– Efter träningen har vi sett att elever
na har blivit lugnare och kan koncentrera 
sig bättre, de kan sitta stilla längre stun
der. En elev som inte kunde klara av att 
göra klart en sida i sin arbetsbok, kunde 
efter träningen slutföra fyra sidor. En 
mycket viktig aspekt är också att barnens 
självkänsla växer enormt när de märker 
att de lyckas.

Olika verktyg
På marknaden finns olika verktyg för trä
ning av arbetsminnet, från Cogmed AB 
respektive Elevdata AB (läs mer på nästa 
uppslag). Deras program bygger på audio
ativa samt visuospatiala moment, det vill 
säga övningar som bygger på såväl hörsel 
som synintryck. Programmen finns för 
olika åldersgrupper, där det är grafiken 
som är den största skillnaden. 

− När man tränar ska man tänja ar
betsminnet, vilket innebär att man både 
kan lyckas och misslyckas om vartannat. 
Övningarna ska ligga på gränsen för vad 
man klarar av, säger Åsa Jönewi på Elev
data AB. +

Att arbetsminnet har en 
viktig funktion för vårt 
dagliga liv råder ingen 
tvekan om. Och forskningen 
forsätter. 

Torkel Klingberg har 
sedan fyra år lett en studie 
av 350 barn, 6–20 år gamla, 
bosatta i Nynäshamn, för att 
studera sambandet mellan 
hjärnans mognad, miljön, 
utvecklingen av minnet och 
skolprestationer. 

− Det ska bli mycket 
spännande att under de 
kommande åren analysera alla 
data som kommer från 
Nynäshamnsstudien. Att 
forska på barns hjärnor är en 
ny företeelse och jag har stora 
förhoppningar om att vi ska 
komma fram till intressanta 
resultat. Nu ska vi börja lägga 
pusslet som ska visa hur gener, 
miljö och hjärnans utveckling 
påverkar arbetsminnet. +

Det ska bli spännande att analysera alla data,  
säger Torkel Klingberg. FoTo: Ulla MonTan

Forskning     Han lägger pussel för ett bättre arbetsminne

”Man kan hjälpa 
barnet genom att 
ge kortare instruk-
tioner istället för 
anvisningar  
i flera led.”
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Guide:  Arbetsminne

1 Var i hjärnan sitter  
arbetsminnet?
Arbetsminnet är kopplat till olika delar 
av hjärnan. Verbala eller ljudbaserade 
arbetsminnestexter aktiverar tinninglo
ben och nedre delar av främre pannlo
ben, som också används vid tal. Det finns 
även ett nätverk av områden i både hjäss
loben och främre pannloben som 
aktiveras vid både verbala och visuo
spatiala arbetsminnesuppgifter.

2 Fungerar barns hjärna 
på samma sätt som en 
vuxen persons hjärna?
Nej, många funktioner är under utveck
ling under barn och ungdomsåren. 
Barnet och tonåringen måste förstås som 
individer i sin speciella fas av utveckling
en, inte som små vuxna. Till exempel ger 
flera studier belägg för att hjärnans 
belöningssystem fungerar annorlunda 
för tonåringar. Forskarnas tolkning av 
studierna har varit att tonåringen kan 
sägas vara beroende av belöningskickar, 
vilket kan förklara att de söker sig till 
situationer med potentiella belöningar, 
trots riskerna. Hjärnan är färdigutveck
lad först vid 25 års ålder.

3 Vad skiljer långtids-
minne från  
arbets minne?
I boken Den lärande hjärnan skriver 
Torkel Klingberg att ”om arbetsminnet 
binder samman den ena stundens tankar 
med nästa stunds handlingar, så binder 
långtidsminnet samman våra dagar och 
våra liv”. I långtidsminnet lagras inte bara 
fakta och allt det vi lär oss när vi utbildar 
oss, utan också de personliga erfarenheter 
som definierar oss som personer.

4 Hur håller vi informa-
tionen kvar i arbetsmin-
net?
Genom att nervceller som kodar för en 
viss information hålls aktiva. Störs 
aktiviteten försvinner informationen. 
Liknande mekanismer används när vi 
ska hålla kvar koncentrationen på ett 
visst område i omgivningen.

5 Är arbetsminnet  
kopplat till någon  
särskild koncentrations- 
förmåga?
Ja, till den kontrollerade uppmärksam
heten, det vill säga den vi använder när vi 
bestämt oss för att koncentrera oss på en 
specifik uppgift. Andra typer av koncen
trationsförmågor är vakenhet, som kan 
variera från dåsighet till panikliknande 

stress samt stimulusdriven uppmärk
samhet, den som automatiskt drar oss till 
något nytt eller intressant i omgivningen, 
som ljud eller tankar som dyker upp i 
vårt medvetande. 

6 Hur hör arbetsminnet 
ihop med koncentra-
tionsförmåga och hur 
känslig man är för sånt 
som distraherar?
Arbetsminne är till stor del synonymt 
med förmågan att kontrollera sin 
koncentration. Distraktion utgör ett av 
de största hoten mot en persons förmåga 
att hålla kvar relevant information. 

7 Vilka svårigheter i  
vardagen kan barn och 
ungdomar med dåligt 
arbetsminne ha?
Koncentrationssvårigheter. En typisk 
svårighet kan vara att du sitter med en 
bok framför dig, men istället för att läsa 
texten tänker du på vad du gjorde igår 
eller att klasskamraten framför dig just 
nu tappar en penna i golvet. Barn med 
nedsatt arbetsminne har också svårt att 
komma ihåg instruktioner.

8 Barn med adhd har 
ofta lågt arbetsminne. 
Hur kan de bli hjälpta  
av att träna? 
Att träna arbetsminnet gör att barnen 
får lättare att koncentrera sig i det 
dagliga livet.  Det har med överlappet 
mellan arbetsminne och koncentra
tionsförmåga att göra. Man kan säga att 
”de kommer ihåg vad de ska koncen
trera sig på”. De får lättare att komma 
ihåg instruktioner och hålla kvar en 
plan om vad de ska göra härnäst.

9 Finns det något  
samband mellan dyslexi 
och dyskalkyli? 
Ja. Det är delvis överlappande områden i 
hjärnan som krävs för att läsa och räkna, 
däribland områden som är nödvändiga 
för arbetsminne och att koncentrera sig. 
Ungefär hälften av de med dyskalkyli har 
också läs och skrivsvårigheter.

10 På vilket sätt kan 
dyslexi och dyskalkyli 
särskiljas?
Barn som har dyskalkyli har svårt med 
att bedöma antal. Barn med dyslexi har 
större fonologiska svårigheter, det vill 
säga svårigheter att urskilja de minsta 

betydelsebärande delarna, ljuden och 
stavelserna.

11 Är bra respektive 
dåligt arbetsminne  
ärftligt?
Ja. Men det motsäger inte det faktum att 
man kan förbättra nedsatt arbetsminne 
genom träning.

Dyskalkyli är också till stor del ärftligt. 
En tvillingstudie visar att så mycket som 
sextio till sjuttio procent av matematik
svårigheterna hos 7–9åringar är 
genetiskt betingade, bara tio procent 
förklaras av uppväxtmiljön. 

12 Har även barn  
och unga med  
Asperger Syndrom  
nedsatt arbetsminne?
Det varierar. Hos vissa fungerar arbets
minnet bra, andra kan ha svårigheter.

13 Hur mycket kan man 
förbättra sitt arbets-
minne genom träning?
Med upp till 20 procent, om man 
använder en metod som genom veten
skapliga studier är bevisat effektiv, enligt 
forskaren Torkel Klingberg. För ett barn 
med ADHD kan det betyda att man 
förflyttar sig från ett onormalt lågt 
arbetsminne till inom normalintervallet. 
Utvecklingsmässigt motsvarar det 
normal utveckling av arbetsminnet 
under 2–4 år ungefär. 

Träningen kan ske i skolan, enskilt 
eller i små grupper. Det är dock inte 
alltid det finns tid eller möjlighet att 
träna i skolan, då kan man förlägga 
träningen till hemmet. Man får helt 
enkelt se till förutsättningarna och 
försöka hitta den form som är bäst för 
varje individ. Vanliga minnesspel, lekar 
och datorprogram är inget att satsa på, 
enligt Klingberg, som menar att det är 
slöseri med tid om syftet är att förbättra 
arbetsminnet.

14 Måste man ha  
speciellt utformade 
träningsprogram för  
att förbättra sitt  
arbetsminne?
Nej, mycket tyder på att man kan förbätt
ra sitt arbetsminne genom att spela ett 
instrument, då detta kräver daglig 
koncentrerad träning och träning på att 
hålla korta stycken i arbetsminnet. Om 
man spelar fel får man omedelbar 
återkoppling genom att det låter fel. En 
studie visade att musik är bättre än teater, 
när det gäller att träna arbetsminnet.

20 frågor & svar  
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15 Finns det några  
risker att träningen 
misslyckas?
Det största hotet utgörs av att man 
slarvar med att utföra träningen som 
den är tänkt. Som all annan träning 
måste man genomföra den regelbundet 
för att nå resultat.

16 Blir effekten av  
arbetsminnesträningen 
större om man börjar i 
tidig ålder?
Det spelar inte så stor roll, eftersom det i 
så fall handlar om små och gradvisa 
skillnader. Däremot finns andra skäl till 
att börja träningen tidigt, till exempel att 
tidig träning innebär färre ”förlorade år” 
och därmed bättre möjligheter att 
tillgodogöra sig skolundervisningen.

17 Kan medicinering 
hjälpa till för att förbätt-
ra arbetsminnet?
Ja, mediciner som innehåller substansen 
metylfenidat har visat sig ha positiv effekt 
på arbetsminnet under några timmar. 
Exempel på läkemedel med denna 
substans är Concerta och Ritalin. Olika 
personer reagerar på olika sätt på dessa 
mediciner, vilket kan bero på hur mycket 
dopamin personen ifråga har från 
början. Dessa läkemedel är receptbelag-
da och ges vanligen till ungdomar med 
adhd. Tala med en barnläkare med 
specialistkompetens för mer informa-
tion.

18 Vad behöver  
pedagoger veta om  
arbetsminne?
Skolan skulle ha stor nytta av ökad 
kunskap om varifrån olika svårigheter, 
exempelvis dyskalkyli, dyslexi och 
koncentrationssvårigheter, kommer och 
hur olika typer av problem hänger ihop. 
Sambanden beror exempelvis på att det 
finns gemensamma delar i hjärnan, 
liksom att det finns specifika delar, för 
exempelvis läsning. Det behövs både 
ökad förståelse och konkret kunskap om 
vad arbetsminne är. Det finns en 
pedagogik som har utarbetats för barn 
med nedsatt arbetsminne.

19 Är det vanligt med 
nedsatt arbetsminne?
Det är en normaldefinierad förmåga, 
exakt var man sätter gränsen är en 
definitionsfråga. Det betyder att det 
inte finns några tydliga gränser, svart 
eller vitt, utan att allt är glidande 
gråskala.

20 Vad är det viktigaste 
att veta om arbetsminne?
Att det går att förbättra. Därmed går det 
också att förbättra sin koncentration.

ELEVDATA COGMED

Minneslek Flex innehåller  två pro-
gramdelar, Minneslek Junior för barn 
och Minneslek Senior för ungdomar 
och vuxna. Både Junior och Senior 
har fyra olika teman på övningarna

Cogmed JM, från 4-6 år. 
Cogmed RM, (tidigare RoboMemo), 
från ca 7 –16/17 år.
Cogmed QM, för unga vuxna och 
vuxna.

Visuospatiala (syn-) och visuoauditiva 
(hörsel-) övningar med variationer av 
fasta, rörliga objekt, med och utan 
distraktorer, framlänges och baklän-
ges.

Visouspatiella (syn-) och audiotiva 
(hörsel-) övningar med variationer av 
fasta, rörliga objekt, med och utan 
distraktorer, framlänges och bak-
länges.

Strukturerad träning 5 dagar i veckan 
i 5 veckor, i snitt 30–40 minuter per 
gång. En individuell profil läggs upp 
för varje elev. Programmet anpassas 
efter varje elev, så att användaren 
arbetar utifrån sin nivå hela tiden, för 
att nå bästa möjliga resultat.

Helst  fem dagar i veckan i fem 
veckor i snitt 30–40 minuter per gång.  
Färdig behandlingsplan finns inbyggt 
i programmet.

En licens, där flera barn kan träna på 
en dator kostar 2 825 kronor exkl 
moms.
Privatlicens, 1 person: 1 275 kronor 
exkl moms.
Skollicens: Färre än 100 elever 12 025 
kronor exkl moms. Fler än 100 elever 
16 040 kronor exkl moms.

Årslicens 11 900 kronor exkl moms.
Enskild träning 1 900 kronor exkl 
moms. Träningen är Internetbaserad.
Alla tre träningsprogrammen ingår. 
Träningen kan utföras där det finns 
dator med Internetuppkoppling och 
växla mellan skola och hem. Coach-
utbildning ingår. Analys verktyget, 
Träningswebb, som ger feedback på 
varje träning ingår. Obegränsat antal 
personer kan träna i en licens.

I programmet kan man se statistik i 
diagram som visar resultat i form av 
träningspoäng, träningstid och 
medelvärde. Man kan också följa 
utvärdering av resultat enligt skatt-
ningsschema om arbetsminne, 
impulsivitet och uppmärksamhet.

Träningsprogrammen kräver inga 
förinställningar, svårighetsgraden 
anpassas automatiskt efter elevens 
individuella arbetsminneskapacitet 
vid varje givet tillfälle. På så sätt kan 
man se till att eleven alltid tränar på 
sin maximala nivå för att uppnå så 
bra träningseffekter som möjligt. 
Detta är unikt för Cogmeds tränings-
program. 
Cogmed erbjuder coachutbildning för 
person som ska arbeta med de som 
tränar.

 

www.elevdata.se
www.minneslek.se 

www.cogmed.se

P
ro

g
ra

m
va

ri
at

io
ne

r
B

yg
g

er
 p

å
H

ur
 o

ft
a 

sk
a 

m
an

 tr
än

a?
Va

d
 k

o
st

ar
 d

et
?

Ö
vr

ig
t

Föräldrakraft jämför 
Föräldrakraft har jämfört två av de minnesträningsprogram 
som finns på marknaden, de kommer från Elevdata AB 
respektive Cogmed AB.

GuiDE:  Arbetsminne
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Kollo 

Hanna Öfors har 
varit på sommarkollo 
i Småland sen hon 
var elva år gammal. 
På höstlovet åkte hon 
dit igen, men nu som 
praktikant genom sin 
fritidsledarutbildning.
– Jag vill också vara 
med och ge ungdo-
marna det jag själv 
har fått genom åren. 
Att se andra få sam-
ma positiva upple-
velse gjorde mig helt 
överväldigad. Detta 
vill jag jobba med i 
framtiden.

Jag vill 
erövra livet 
så mycket 

som 
möjl igt

Vanliga 
frågor & svar 
om kollo /67

Kollotorget /70

Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se
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anna är enäggstvilling 
och lever med en cp-ska-
da som hon fick i sam-
band med att hon och 
hennes syster blev för ti-
digt födda. 

Idag, 21 år senare, är hon hemma och 
hälsar på i Haninge söder om Stockholm. 
Hon har några dagar ledigt från fritidsle-
darutbildningen i Vimmerby. Mamma 
Åsa Öfors är också hemma den här för-
middagen, och berättar om hur det var 
första gången de hörde talas om som-
markollot.

– Jag tror att det var genom skolan 
Han n a gick i då. Vi var inte inne på kollo, 
men när vi hörde talas om det lät det så 
roligt att Hanna skulle få komma iväg på 
egen hand. 

Mamma Åsa säger också att hon tror 
att hon och Hanna blivit extra tajta, som 
man lätt blir när man får ett barn med 
särskilda behov, och att det därför var bra 
för Hanna att göra något själv. Och för 
henne att släppa taget lite.

– Föreståndaren, som var utbildad 
sjuk sköterska, och Hannas kollofadder 
kom hem och träffade Hanna innan, vil-
ket kändes tryggt. 

– Som förälder vill man ju vara där och 
dutta, men vi förstod att det var kunnigt 
folk, och kunde slappna av, säger Åsa.

Första gången
– Lämnade vi dig på kollot första gången, 
eller hur var det? funderar mamma Åsa 
högt, nej, nu minns jag, vi släppte av dig 

vid Gullmarsplan och sen hoppade du in 
i en bil med dina ledare. 

I tio dagar var Hanna på kollot. En 
gång om dagen fick hon ringa hem om 
hon ville, men Hanna pratade bara med 
föräldrarna två gånger, sen hade hon inte 
tid att ringa.

– Jag hade ingen aning om vad jag 
kunde förvänta mig. Jag minns att jag var 
förvånad över att det var så fint, det låg 
mitt i skogen invid en sjö. Här fanns 
brygga och bad, en lada med loge, en 
gammal prästgård, det var tyst och stilla. 

De flesta återvänder
Hanna har blivit nära vän med både del-
tagare och kolloledare och de flesta åter-
vänder år efter år, så även Hanna. Det 
brukar vara många aktiviteter, bland an-
nat tävlingar mellan ungdomar och leda-
re, en show där man kan sjunga eller spe-
la teater, discon och spökkvällar. Varje 
sommar har man dessutom spelat in eg-
na filmer och i somras fick alla som ville 
göra ett eget radio-sommarprogram. 

Hanna har lärt känna en av sina bästa 
vänner på kollo. Hon heter Ebba Jo-
hansson och bor i Mjölby. De lärde kän-
na varandra 2003 och har upplevt mycket 
tillsammans. Ett roligt minne är när de, 
med Ebba i spetsen, gjorde uppror mot 
att kollot blivit nedkortat och startade en 
protestlista, som alla skrev på och lämna-
de in, varpå kollot blev förlängt igen året 
därpå. I utvärderingen det året skrev de 
att det sämsta med kollot var att det varit 
för få dagar.

Hanna minns kollot de första åren 
som ett ställe dit hon åkte och blev om-
pysslad. Nu är det mer ett ställe där man 
hänger med kompisar. Det har blivit en 
tradition, med stor förväntan innan samt 
återträffar.

Mamma intygar:
– När Hanna kommer hem efter en 

kollovistelse liksom bubblar hon, men 
hon är också på dåligt humör, eftersom 
det är över för den här gången.

Hanna nickar:
– När man är där är man bortkopplad 

från tid och rum. Och sen kastas man till-
baka in i verkligheten.

Självständighet
Kommunen biföll kolloansökan de första 
åren, men ju äldre Hanna har blivit, desto 
svårare har det blivit. Familjen har över-
klagat och fått rätt varje gång, men vid 
några tillfällen har Hanna fått besked i 
sista sekunden.

Mamma Åsa säger att hon blir irrite-
rad över att de tvingas bråka och överbe-
visa varje gång. Hanna funderar:

– Det är nog för att jag behöver så lite 
hjälp från kommunen annars, därför är 
det svårt för dem att se att jag ska ha be-
hov av kollo.

I överklagan är det självständighet och 
oberoende som familjen trycker extra 
mycket på.

– Hannas enäggstvilling Klara var ute 
och tågluffade i somras. Kollot är Hannas 
sätt att vara självständig. Vi har alltid pu-
shat henne att göra saker. 

”Kollot är en oas”

H

Extra tajta. Mamma Åsa tycker att det var bra att Hanna kom iväg på kollo.

”Vi släppte av 
dig vid 

Gullmarsplan 
och sen 

hoppade du in i 
en bil med dina 

ledare.”
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Kollo 

Hanna fick till exempel ringa själv och 
beställa färdtjänst väldigt tidigt.

– Ja, det är klart, om du var hemma 
hos någon kompis och ville åka därifrån 
skulle du ju bara kunna ringa. Det är vik-
tigt att kunna bestämma över sig själv, sä-
ger Åsa.

När Hanna började på gymnasiet val-
de hon ett program som bara fanns i 
Solna, norr om stan, och kommunen 
vägrade betala skolskjuts. Familjen dis-
kuterade mycket hur problemet skulle lö-
sas och det enda som återstod för Hanna 
var att åka kommunalt. Buss. Tåg. Buss. 

Men med den synskada som Hanna 
har skulle det vara svårt att hitta, och hon 
fick gåträna för att klara det. 

– Jag vill erövra livet så mycket som 
möjligt. Jag kan ju inte sitta här för att 
bussarna är dumma. 

Tillbaka som ledare
Som första kolloledare med egen funk-
tionsnedsättning återvände hon till sitt 
gamla älskade kollo för att göra praktik i 

höstas. Den här gången var det höstlovs-
läger för ungdomar med utvecklingsstör-
ning och epilepsi.

– Det var svårt att slita sig, jag jobbade 
både mycket och gärna. Som ledare är 
man där för att göra deltagarnas vistelse 
så bra som möjligt. Målet är att det ska 
vara de bästa dagarna på året. Och så är 
det. Den som inte själv varit på kollo kan 
inte förstå hur det är. Det är en oas, säger 
hon, och fortsätter:

– Man märker hur stor påverkan det 
har, jag har bara kunnat märka det själv 
förut, men nu blev det också påtagligt 

hur det är för andra. Vår föreståndare 
brukar gå omkring och säga att det är 
fantastiskt hela tiden, och vi brukar skoja 
med henne om det, men nu förstår jag 
verkligen vad hon känner. 

Hanna har svårt att föreställa sig en 
sommar utan kollo, men hon hoppas att 
det framför allt blir som ledare i fortsätt-
ningen. 

– Näst intill alla mina riktigt nära vän-
ner har jag mött genom kollo och jag 
hoppas kunna vara en del av det hela i 
många år till. Inte ens föreståndaren för-
står nog hur bra det är. Det är en oas. Allt 

– När man är  på kollo är 
man bortkopplad från tid 
och rum. Och sen kastas 

man tillbaka  in i verklighe-
ten, säger Hanna.

Du är välkommen att ringa
Rudebacken på 08-517 07 147

www.rudebacken.se

Intresserad av ett spännande
lov på Rudebacken?

Sommarlovet bjuder på vanligt kollo med många ut�ykter 
som minigolf, bowling, ålandsresa, sol och bad, vikingabyn 
och massa annat, anpassat efter ditt behov och intresse. 
Ridläger har vi även i år. Vi har  lektioner, rider ut i skogen 
och har teori. Sista dagen har vi uppvisning för alla föräldrar. 
Låter det intressant? Sök till Rudebacken!

För en utvecklande vistelse med kompisar, i skön miljö 

Läger året runt för barn och 
ungdomar med ADHD/DCD, 
ADD och Aspergers syndrom 
samt andra närliggande 
funktionsnedsättningar. 

TUSKULUM | ESKIL JOHANSSONS AB
Oppundavägen 6 | 122 48 Enskede | 08-648 77 40

info@tuskulum.se | www.tuskulum.se

JOHANSSONS AB

Läger året runt.
Vi fi nns till året runt för barn och 
ungdomar med ADHD/DCD, ADD, 
Tourette och Aspergers syndrom 
samt andra närliggande funktions-
hinder. 
Tuskulum har helgläger samt 
sommar-, höst-, vinter- och vår-
läger på fl era platser i Sverige.
• Strukturerade aktiviteter 
• Tydliga rutiner
• Små grupper. 8 – 14 deltagare
• Barn och ungdomsgrupper 
• Rutinerade ledare
Läs mer på www.tuskulum.se 
där du kan fylla i en ansökan.
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är självklart, inget är krångligt. Man får 
göra bort sig, ingenting är pinsamt! Jag 
har lärt känna mig själv där.

Vill göra skillnad
Hanna blir klar på fritidsledarlinjen på 
Vimmerby folkhögskola i sommar. 
Under våren ska hon göra praktik på två 
ungdomsgårdar i Stockholm, Träffstugan 
och Andra hemmet, och på den senare 
ska hon vara med och sätta upp en show. 

Hanna vill vara en förebild för andra. 
Från sin uppväxt minns hon en arbetste-
rapeut som själv satt i rullstol, och som 
blev en förebild för henne. 

– Jag vill göra skillnad. Jag kan tänka 
mig att jobba politiskt i framtiden, eller 
hjälpa ungdomar med funktionsnedsätt-
ningar att hitta jobb. Men en viktig dröm 
är att få jobba på kollo. Jag vill bli den 
första ledaren med eget rörelsehinder. Jag 
ska försöka nästla mig in, säger hon och 
skrattar. 

På höger arm har Hanna en egenhän-
digt illustrerad tatuering. Den föreställer 
en maskros som brutit sig igenom asfal-
ten och nu står i full blom.

– Det är en frihetsgrej, att stå för den 
man är. Jag gjorde den som symbol för 
min självständighet. +

Disco med tema 80-tal. Hanna Öfors (mitten) tillsammans med kollokompisarna Alexandra Mesina Kato och Frida Bergström. 

Överst i mitten: Kollogänget träffade Veronica Maggio före en konsert i somras. Underst: Hanna Öfors och bästa vännen Ebba 

Johansson en av de första somrarna på kollo. Till höger: Den avslutande showgalan på sommarkollo 2011. Frida Bergström, 

Ebba Johansson och Hanna Öfors uppträder med en parodi på ledarna. John Bernström (ledare) spelar gitarr.

”Det är en frihetsgrej, att stå för den man är”

Sommarkollo i Småland

Sedan 2001 har Eva Remnert 
anordnat sommarkollo i Småland 
för barn och ungdomar 12-25 år 
med lindrig/måttlig utvecklings-
störning samt ungdomar med 
rörelsehinder eller epilepsi. 
Du kan läsa mer på www.leva.se

Sommarkollo i Småland

Vi ses väl ”i en annan del 
av Almedalen” i sommar?
Vi på Föräldrakraft bevakar de viktigaste frågorna 
på politikerveckan i början av juli. Vi satsar även 
på seminarier, mingel och guider till de viktigaste 
arrangemangen. Missa inte Almedalsspecialen i 
nummer 3/2012 samt vår Fickguide som distribue-
ras i Almedalen. 

av
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i en annan del 
     av almedalen
Med plats för allaVi samarbetar ”I en annan del av Almedalen”

Vi är många olika organisationer och företag som medverkar i Almedalen 2010 och som tror på ett samhälle där alla behövs 

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

SPECIAL

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

� Passa på att se mer av Gotland
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Måndag 
12.00
Adam 
Cwejman
Liberala 
ungdoms-
förbundet

Tisdag 
10.00
Maria Ferm
Grön 
ungdom

Tisdag 
11.00 
Ida 
Gabrielsson
Ung vänster

Fredag 
15.30
Niklas 
Wykman
Moderata 
ungdoms-
förbund

Torsdag 
11.30
Jytte 
Guteland
SSU

Tisdag 
13.00
Charlie 
Weimers 
Kristdemo-
kratiska 
Ungdoms-
förbundet

Måndag 
13.00 
Magnus 
Andersson 
Centerns 
ungdoms-
förbund

Föräldrakrafts utfrågningar:

Berättar om sin satning. Svenska simlandslagets 

och Team Frösundas stjärna  Christoffer Lindhe är en 

av många profiler som du kan träffa i Almedalen. Han 

finns i Föräldrakrafts tält på Hamngatan både 

måndag och tisdag.

Vi håller dig 
uppdaterad

Tävling
Rösta 
fram 
bästa 
t-shirt!

FK_1004_s00_Almedalsguide_omslag.indd   20-1

2011-02-28   11.13

Du som vill samverka med oss 
eller vill veta mer – mejla oss på 
info@faktapress.se
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1 Vad ska man tänka på  
när man planerar?
Det är klokt att vara ute i god tid med 
ansökningar till kollo och läger, gärna 
ett halvår i förväg om det är möjligt. 
Om barnet har en funktionsnedsättning 
och behovet måste utredas kan det ta 
flera månader att få besked. Var noga 
med att ansökningen blir komplett och 

väl underbyggd. 
Beskriv behoven så 
tydligt som möjligt och 
skicka med intyg. Motivera varför barnet 
behöver ett speciellt kollo och varför 
kommunens vanliga kollo kanske inte 
uppfyller behoven.

Följ upp din ansökan genom att ringa 
till kommunen och fråga om besked. 

Vänta inte för länge 
utan gör det inom 

några veckor, längre tid 
ska det inte behöva ta att få svar. 

När ansökan beviljats är det viktigt att 
informera personalen på kollot om ditt 
barns speciella behov. Behöver det gå 
upp på natten? Vad gör man om barnet 
är ledset? Hur är det med mediciner?

Kollo 

Att få träffa andra ungdomar 
och göra roliga saker. Det är 
det som är poängen med att 
åka på kollo och läger. Helst 
ska man åka hem igen och 
längta tillbaka till kompisar 
och aktiviteter. Men det finns 
fallgropar. Vi har pratat med 
några kolloveteraner för att 
sammanställa svar på några 
viktiga frågor inför planeringen.

7 frågor & svar om kollo

Kompisar och aktiviteter 
– det är ofta det som kollo 
handlar om. Så här kan det 
gå till på Tuskulums kollo i 

Klockarbo.

Äntligen är det dags att börja planera för att sommaren 2012 ska bli den bästa sommaren! Vi har fått bra respons på 
förra sommarens temakollon så vi fortsätter med det även sommaren 2012.  Precis som i somras kommer en stor del 
av dagen på temakollo att vara som vanligt kollo, men med stort utrymme att ägna sig mer målinriktat åt temat som 
hemaktivitet med ledare som är extra bra på kollots tema. Och även på kollo utan tema �nns goda möjligheter att 
ägna sig lite extra åt det man är intresserad av. 

Gård   Åldrar    
Lillsjödal 
P1:  18 juni - 1 juli  7-11 år
P2:  3 juli - 16 juli  12-15 år 
P3:  18 juli - 31 juli  15-18 år   (Temakollo: Teater och musik.) 
P4:  2 aug -15 aug  18 år och äldre

Lövestan
P1:  18 juni - 1 juli  12-15 år  
P2:  3 juli - 16 juli  15-18 år 
P3:  18 juli - 31 juli  12-15 år   (Temakollo: Vildmark och äventyr.)
P4:  2 aug - 15 aug  15-18 år  

Norra Vi
P1:  18 juni - 1 juli  8-13 år
P2:  3 juli - 16 juli  14-18 år

New school i Scottland  
 18 juli – 31 juli  14-17 år  ( Temakollo: Äventyr och musik.)
”För dig som varit på kollo tidigare som är över 14 år �nns möjlighet att åka på kollo i Skottland tillsammans med svensk och skotsk personal. 
Det blir en spännande resa där vi tillsammans upplever allt som är speciellt med Skottland och får chans att öva på engelskan.”
 

Kontakta:
 rasmus.carlsson@kasperkollo.se

tel 0701-66 56 42
Kasper Kollo • Bantorget 3 • 222 29 LUND

För barn, ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Fler frågor och svar 
på nästa uppslag
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Personalen som är anställd 
på kollot är ofta den allra 
viktigaste faktorn för hur bra 
ett kollo eller läger fungerar.

Som förälder är det viktigt 
att man får en chans att bilda 
sig en uppfattning om hur 
personal är och vilken 
kompetens man har.

– Jag är själv förälder och 
har haft barn på kollo och ska 
man lämna över sitt barn 
under en tid måste man 
kunna lita på personalen. 
Däremot behöver det inte 
vara världens finaste byggnad 
och inriktning spelar inte 
heller så stor roll, säger Eskil 
Johansson som anordnar 
kollo och läger för unga med 
neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar. 

Ofta är det bra med en 
blandad personal; inte bara 
utbildade fritidsledare och 
inte bara fotbollsintresserade 
utan helst en mix av olika 
kompetenser och talanger. Då 
kan kollot få många roliga 
aktiviteter med sport, musik, 

teater, improvisationer och så 
vidare.

Om personalen är väldigt 
ung, under 20 år, ska man se 
upp. På ett specialkollo kan 
några års erfarenheter vara 
värdefulla. Ofta är det inte 
heller något större problem att 
hitta erfaren och engagerad 
personal, eftersom många 
lockas av att jobba på kollo 
några veckor varje sommar.

2 Vad är det för 
skillnader mellan 
olika kollon? 
Om man ger sig tid att gräva 
lite kan man hitta kollon och 
läger med många olika 
inriktningar. Det finns 
traditionella kollon med 
mycket bad och lek. 
Handikapporganisationer har 
ofta egna läger för sina 
medlemmar med exempelvis 
synskada, hörselskada, 
stamning, rörelsehinder, adhd 
eller utvecklingsstörning. 
Kyrkor har konfirmationslä-
ger, ibland integrerade för alla 

ungdomar. Ågrenska stiftel-
sen och Föreningen Furuboda 
är två viktiga aktörer med 
många olika aktiviteter, 
särskilt under sommaren. 
Vidare finns specialläger för 
ridning och andra idrotter, 
musik eller friluftsliv.

Om det är en kommun eller 
ett företag, en ideell organisa-
tion eller kyrkan som driver 
kollot har ingen stor betydelse, 
andra faktorer är viktigare. 
Men man ska förstås försäkra 
sig om att det en seriös 
arrangör som står bakom 
kollot (och att man som 
förälder ställer sig bakom den 
ideologi som organisationen 
eventuellt har). För att 
kontrollera detta kan man ta 
företagsupplysningar och höra 
med kommunen vad de vet 
om verksamheten. Risken 
finns annars att man råkar på 
en verksamhet som missköts.

Fråga gärna kolloarrangö-
ren om man beställer utdrag 
ut belastningsregistret för de 
anställda.

”Jag är själv 
förälder och 
har barn på 
kollo och ska 
man lämna 
över sitt barn 
under en tid 
måste man 
kunna lita på 
personalen. 
Däremot 
behöver det 
inte vara värl-
dens fi naste 
byggnad.”

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
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– Jag gör det varje år när 
det kommer ny personal. 
Under de 12 år jag drivit 
kollo och läger har jag bara 
upptäckt en enda förseelse i 
registret. Det var en person 
som nio år tidigare hade 
langat sprit, och han fick 
ingen anställning, även om 
det var ett gammalt brott, 
säger Eskil Johansson.

3 Vilken rätt har  
man till kollo?
Ansökningen gör man 
normalt till kommunen eller 
genom kolloarrangören. 

Det är kommunen som 
fattar besluten men det 
varierar hur generösa 
kommunerna är med att 
bevilja. På många håll har 
det blivit vanligare med 
avslag på ansökningar om 
specialkollon, särskilt för 
kollon utanför den egna 
kommunen.

Samtidigt har förståelsen 
ökat för att många ungdo-
mar, till exempel de som har 

neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar, behöver få åka 
på kollon som är speciellt 
utformade för deras behov. 
Man inser att kollot kan vara 
viktigt för att förebygga andra 
problem och stimulera 
barnets utveckling.

Ibland får man inte välja 
kollo själv, utan kommunen 
hänvisar till egna verksamhe-
ter. Samtidigt inför allt fler 
kommuner LOV, lagen om 
valfrihet, så på sikt borde 
valfriheten öka. Men än så 
länge får man vara beredd på 
att man måste slåss. Det finns 
till och med rapporter om 
kommuner som, trots 
bakläxa i högre instans, 
struntar i att bifalla kolloan-
sökningar.

Reglerna som styr detta 
finns i LSS, lag om stöd och 
service till vissa funktions-
hindrade, och dess bestäm-
melser om korttidsvistelse 
samt Socialtjänstlagen.

Om barnet omfattas av 
LSS och därmed har rätt till 

korttidsvistelse säger kom-
munen oftast ja till kolloan-
sökningar. 

Enligt LSS har man även 
rätt till en individuell plan 
med en beskrivning av hur 
barnet är och vilken personlig 
utveckling som behövs. Där 
bör det finnas en beskrivning 
av hur barnet ska kunna bli 
självständigt från föräldrarna 
och att det därför är viktigt 
med socialt umgänge, till 

exempel på kollo. Men 
individuell plan är ofta en 
outnyttjad möjlighet.

– För barn med NPF har 
kommunerna blivit mer 
generösa med att bevilja 
specialkollo. Tidigare var 
man ofta negativa till special-
verksamheter, men det har 
förändrats de senaste åren, 
säger Eskil Johansson.

– Däremot vet jag inte hur 
många som får avslag 

Påskläger vecka 15 & vecka 16

Sommarkollo 5 perioder under sommaren

Anmälan & bilder på hemsidan www.leva.se
För mer info: Ring 070 757 72 87, Eva Remnert

Småland
Sommarkollo 2009i

för ungdomar med funktionsnedsättning

Påskläger vecka 15 & vecka 16

Sommarkollo 5 perioder under sommaren

Anmälan & bilder på hemsidan www.leva.se
För mer info: Ring 070 757 72 87, Eva Remnert

Småland
Sommarkollo 2009i

för ungdomar med funktionsnedsättning

vecka 14 och vecka 15

5 perioder under sommaren

Anmälan & kollobilder hittar du på www.leva.se
Ring gärna Eva Remnert på tel 070 7577287
eller maila till info@leva.se om du vill veta mer.

2012

Påskläger vecka 15 & vecka 16

Sommarkollo 5 perioder under sommaren

Anmälan & bilder på hemsidan www.leva.se
För mer info: Ring 070 757 72 87, Eva Remnert

Småland
Sommarkollo 2009i

för ungdomar med funktionsnedsättning

Påskläger vecka 15 & vecka 16

Sommarkollo 5 perioder under sommaren

Anmälan & bilder på hemsidan www.leva.se
För mer info: Ring 070 757 72 87, Eva Remnert

Småland
Sommarkollo 2009i

för ungdomar med funktionsnedsättning

vecka 16 och vecka 17

5 perioder under sommaren

Anmälan & kollobilder hittar du på www.leva.se
Ring gärna Eva Remnert på tel 070 7577287
eller maila till info@leva.se om du vill veta mer.

2011

Påskläger vecka 15 & vecka 16

Sommarkollo 5 perioder under sommaren

Anmälan & bilder på hemsidan www.leva.se
För mer info: Ring 070 757 72 87, Eva Remnert

Småland
Sommarkollo 2009i

för ungdomar med funktionsnedsättning

levaplus sommarkollo 1101 ny.indd   4 2010-12-09   14.12

Påskläger vecka 15 & vecka 16

Sommarkollo 5 perioder under sommaren

Anmälan & bilder på hemsidan www.leva.se
För mer info: Ring 070 757 72 87, Eva Remnert

Småland
Sommarkollo 2009i

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

söker ständigt nya 
talanger.

www.handikappidrott.se

annons.indd   5 2010-12-08   16.00
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Skolresor
Sommarkollo
Semesterstugor stbd.se

Barnens ö

Kollotorget      

Planera för  
upplevelser i sommar!
Utbudet av sommaräventyr är stort och spännande. Många kollon och läger har specialin-
riktningar, andra satsar på klassiska upplevelser som bad och lek. Men de fl esta har en sak 
gemensam – det är ungdomarnas semester och de ska själva få bestämma. Här bjuder vi på 
några härliga förslag och fl er hittar du på vår www.foraldrakraft.se (klicka på Kolloguide)!

           

   

  Sommarläger på TALLKROGEN 
för barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning  

Sköna sommardagar fyllda av aktiviteter - paddla kanot, 
skjuta pilbåge, sparka boll, bada, fiska och mycket mer!  
Läs mer på vår hemsida eller ring och beställ broschyr och ansöknings- 
handlingar hos Tallkrogen, Föreningen FUB-gården, 743 74 Björklinge 

         

 

  Tel: 018-37 03 02 • info@tallkrogen-fub.se • www.tallkrogen-fub.se 

Vatten- och snöprodukter AB
Äventyrsläger, Hagvägen 17, 645 50 Strängnäs
Mejl: info@aventyrslager.se  Webb: www.aventyrslager.se

Äventyrsläger för alla!
Älskar du att rida, spela teater 
eller klättra i berg? Kanske har 
du alltid drömt om att få testa att 
köra gokart, folkrace eller åka 
vattenskidor bakom en snabb mo-
torbåt? Vår filosofi är att allting 
är möjligt på varje deltagares sätt. 
Vi vågar prova tillsammans! 

vatten snö fk 1201.indd   1 2011-12-13   16:21

Mölndals stad/Läger och fritid
Göteborgsvägen 7, 431 82  Mölndal. Tel 031-27 62 74. 
Mejl: lager.fritid@molndal.se  Webb: www.lagerfritid.se

Läger & Fritid, Mölndals stad
Temaläger, läger, dag läger 
på helger och skollov som 
korttidsvistelse enligt LSS 
och SoL för personer med 
funktionsnedsättning.  
Vi arrangerar också  
fritidsaktiviteter för barn,  
ungdomar och vuxna. 

mölndal läger fk 1201.indd   1 2011-12-13   14:47

S o m m a r l ä g e r  p å  Å g r e n s k a
Ågrenska, på Lilla Amundön, utanför Göteborg  
   erbjuder sommarvistelse för deltagare med  
          alla slags funktionsnedsättningar 

• roliga aktiviteter att göra tillsammans med kamrater,  
  tex bad och båtliv, cykling, musik, grillkvällar
• speciella teman vissa veckor

• väl sammansatta grupper – liknande funktionsnedsättningar

• stor erfarenhet av sällsynta diagnoser
 
• sjuksköterska på plats dag- och kvällstid

   
 031-750 91 00  

www.agrenska.se 
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eftersom jag inte får se 
ansökningarna som går direkt 
till kommunerna.

4  Vad gör man om 
man får avslag? 
Överklaga och begär skynd-
sam handläggning! Se varje 
avslag som en utmaning. Det 
är kanske inte heller det sista 
avslaget som du kommer att 
få, därför är det lika bra att 
börja träna på att överklaga! 
Det gäller ditt barn och du är 
dess främsta företrädare, så 
tveka inte. Begär ett skriftligt 
avslag, då är det enklare att 
överklaga. 

Handikapporganisationer 
och kolloarrangörer kan ofta 
hjälpa till med utformning 
och argument. Du kanske 
också kan få hjälp av LSS-
handläggaren att överklaga. 

Tänk på att betona hur 
viktigt det är med det sociala 
umgänget på kollot och 
chansen att få träffa kompisar 
på jämbördig nivå. Kollot kan 
vara årets bästa tillfälle att 
komma ut i sociala samman-
hang och utvecklas mot ökad 
självständighet. På så vis blir 
kollot en ljuspunkt som 
räcker hela året. Ett annat 
argument är att föräldrar kan 
behöva avlastning. 

Tänk på att många avslag 
bara beror på bristande 
kunskap hos handläggaren. 
Varje barn är speciellt och 
kommunen behöver förmod-
ligen mer kunskap om vilka 
behov just ditt barn har.

Missa inte att skicka med 
intyg från läkare eller psyko-
log.

Ha is i magen medan ditt 
överklagande behandlas. 
Beslut kan dröja lång tid och 
komma för sent för det 
aktuella kollot. Prata med 
kolloanordnaren om detta, de 
brukar ha förståelse för att 
betalningsfrågan är oklar.

5 Vilka resurser 
och stöd kan 
man kräva?
En glättig reklambroschyr ger 
ofta en alltför ytlig bild, därför 
bör man själv ställa en massa 
frågor. Hur mycket djurskötsel 
blir det egentligen på det där 
smådjurskollot? Hur mycket 
matlagning på kockkollot? 
Hur mycket ridning på 
ridlägret? Hur mycket sång på 

pop-lägret? Ett enkelt telefon-
samtal kan ge värdefull 
information, så att du inte får 
helt fel förväntningar. 

Det är viktigt att man får 
möjlighet att besöka kollogår-
den i förväg. Fråga arrangö-
ren om man har en informa-
tions- och besöksdag före 
starten på kollot eller lägret. 

Om man är tidigt ute med 
sin ansökan och många 
detaljer kring kollot ännu 
saknas kan man ändå få en 
bra bild genom att fråga ut 
föreståndaren om vilka 
ambitioner man har.

Det kan vara viktigt att 
själv tänka igenom vilket stöd 

som behövs på kollot. Gör 
din egen checklista och var 
kritisk när du ställer frågor till 
kolloanordnaren.

Vilken pedagogik använ-
der man sig av på kollot?

Hur är det med maten, 
passar den för mitt barn? 
Finns det vegetarisk mat?

Finns bra rutiner för att 
hantera risker kring båtturer 
och andra aktiviteter? 

Har personalen utbildning 
i hjärt- och lungräddning? 
Har man med sig sjukvårds-
utrustning på alla utflykter?

Har personalen kunskap 
om ditt barns funktionsned-
sättning? Finns den medicin-
ska kompetens som krävs?

Behärskar man tecken-
språk eller annan kommuni-
kation som ditt barn behöver?

Vilka regler har man för 
rökning? Är det tillåtet att 
använda mobiltelefon?

Ibland blir det kanske inte 
som man hade tänkt, trots 
alla förberedelser. Om kollot 
haft falsk varudeklaration ska 
man förstås klaga hos 
kommunen, så att inte fler 
drabbas.

– Det är inte alltid som 
föräldrar och barn blir nöjda. 
Man har kanske målat upp 
bilder i sitt inre som inte 
förverkligats. Det är svårt att 
nå ut med information till 
alla och det är lätt att missa 
något på en informations-
träff. Det bästa sättet att 

förvissa sig om att det blir rätt 
är att begära skriftlig infor-
mation, säger Eskil 
Johansson.

Risk finns att det ändå inte 
blir så lyckat som tänkt. 
Kanske händer det något som 
gör att barnet måste avbryta 
kollovistelsen, och då gäller 
det att se till att avslutningen 
blir så positiv som möjligt.

– Det får inte bli ett 
misslyckande för barnet, utan 
man måste förklara att ”så här 
kan det bli ibland, men du har 
inte gjort något fel”, säger 
Eskil Johansson.

6 Var hittar jag mer 
information?
Hemkommunen och lands-
tinget har ofta mycket 
information på sina webbsi-

dor. För Stockholms län finns 
webbsajten handikappupplys-
ningen.se.

Flera handikapporganisa-
tioner har tagit fram lathun-
dar och guider om rättigheter, 
individuell plan och så vidare. 
Sådant material är tillgängligt 
för alla, oavsett om man är 
medlem eller inte. 

FUB har till exempel en 
lathund för individuell plan 
på www.fub.se/radgivning.

Där finns också en mall för 
överklagande, med kommen-
tarer som förklarar svåra ord 
som ”inhibition” etcetera. 
Liksom en sammanställning 
av stöd som du och ditt barn 
har rätt till, som avlösning 
och korttidsvistelse.

7 Hur löser man det 
ekonomiska?
Kostnaderna varierar från 
kommun till kommun. 
Kommunerna tar ofta ut 
avgifter, ibland ett par hundra 
kronor per dag, men inte 
alltid. 

Om man får avslag på den 
kolloansökan man gjort kan 
det vara möjligt att få  ekono-
miskt stöd från fonder och 
stiftelser, men då måste man 
vara ute i god tid.

Kommunen har ofta 
information om vilka fonder 
och stiftelser man kan söka 
bidrag hos.

Föreningen Furuboda är 
ett exempel på en lägerar-
rangör som har egna fonder.

Ett alternativ är att söka 
hos Majblomman som delar 
ut bidrag till många ekono-
miskt utsatta familjer, bland 
annat för kollo.

Ofta hittar du information 
genom att googla, men det 
finns också betaltjänster på 
webben (vi har dock ingen 
erfarenhet av dessa).

Det kan löna sig med 
professionell och personlig 
hjälp med att hitta fonder och 
i så fall kan du kontakta 
företaget Fond- & stiftelsein-
formation i Ö-vik AB. 
Företaget har ingen webbsida 
men nås på stiftelseinforma-
tion@post.utfors.se och 
telefon 0660-128 50.

Länsstyrelserna har en 
webbsida där man själv kan 
leta bland fonder. Den hittar 
du på www.stiftelser.lst.se
 Valter Bengtsson

Kollo 

”Varje barn är speciellt och 
kommunen behöver förmod-
ligen mer kunskap om vilka 
behov just ditt barn har.”
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Nedräkningen började redan när 
slutsignalen gick i 2011 års fi nal. 
När du läser det här återstår 
mindre än en månad till nästa 
drabbning. Malmö Open är tur-
neringen som alla elhockeyspe-
lare vill vinna. Föräldrakraft har 
träffat Electric Griffi ns under ett 
av de intensiva träningspassen 
inför tävlingen. Om allt går som 
killarna vill, och kaxigt räknar 
med, kommer de snart att för-
svara sin titel för tredje gången.

Dessutom: Sportchefen 
glädjer sig åt japanskt besök.

Laddat
möte

Electric Griffins har gått från 
ingenting till två lag och 

världsklass på fem år.  Snart 
ska de försvara titeln i Malmö 

Open – för tredje gången.

Text och foto: Mikael J Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

Emil Levin, Linus Flomen, 
Linus Lundgren, David 
Aho och Carl Christensen 
efter ett intensivt tvåtim-
marspass i FIFH:s lokaler.

Hampus Wesslén, 
Jonathan Ljung-
Malmström och Haris 
Obradovac rullar in i 
hallen för andra 
träningspasset.

Det blev ingen dag 
utan jobb eller ideellt 
engagemang under 
november månad för 
tränaren Peter Lund-
gren. Men glädjen att 
se spelarna upp väger 
allt arbete.
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är dörren slår igen bakom 
mig är det som att förflyt
tas från en värld till en 
annan. Där utanför hu
kar Malmö under stor
men Berits vingslag. Här 

inne i den korridor som utgör entré till 
FIFH:s träningslokaler på Pil dammsvägen 
i stadens centrala delar, får mina öron vila 
från de många ljud som en storm med or
kanbyar tycks ge upphov till. 

Jag kommer att tänka på vad sportche
fen Thomas Jönsson sagt om att förening
en har ambitioner på det sociala planet, hit 
ska man kunna komma och bara hänga. 

Jag känner mig trygg här, redan. 
Jag tar tag, kanske något ovarsamt, i 

ett handtag till en dörr som jag förmodar 
kan leda mig till idrottshallen, men i 
samma ögonblick som jag släpper han
den från den låsta dörren läser jag, på en 
liten lapp, en uppmaning till besökare att 
inte rycka i handtaget.

Jag letar fram mobilen men hinner in
te ens ringa förrän en förälder till en av 
spelarna i Electric Griffins öppnar och le
der mig till träningslokalen. 

Fem spelare, David Aho, Carl Chris
tensen, Linus Flomen, Emil Levin och 
Linus Lundgren, har redan satt igång.

Elhockey spelas med sex spelare på 
plan, tre i varje lag. Men Nicklas Halberg
Charlton, lagets danska tillskott, har läm
nat återbud på grund av ovädret. Öre
sunds bron är inte att tänka på just denna 
dag.

Tränaren Peter Lundgren delar in spe
larna i två lag, det fulltaliga laget får halve
ra bredden på sitt mål så att det kan bli en 
jämn träningskamp, trots manfallet. 

En solskenshistoria
Electric Griffins är en solskenshistoria. För 
drygt fem år sedan låg all verksamhet nere. 
Men Peters son, bollbegåvningen och lag
spelaren Linus, behövde något att göra. 

– Min son Linus, som har en muskel
sjukdom, är mycket idrottsintresserad. Vi 
tittade om det fanns någon sport för ho
nom och fick kontakt med FIFH, via ha
biliteringen. Vi fick veta att man hade 
haft ett elhockeylag, men att det var ned

lagt, bland annat på grund av ledarbrist, 
säger Peter.

Med en idrottstörstande son och med 
en verksamhet som låg nere, var valet en
kelt för Peter.

– Jag insåg ganska snabbt vad som be
hövdes, och engagerade mig. FIFH svara
de genom att kontakta dem som tidigare 
hade spelat, också fick vi tag i några spe
lare via habiliteringen, säger Peter.

Det här var på vintern och Malmö 
Open stod för dörren. 

– Grabbarna, och den tjej som vi då 
hade i laget, ville vara med, så vi ställde 
upp. Vi förlorade alla matcher, men gjor
de ett mål – på straff, minns Peter.

Idag kan spelare och föräldrar vara 
tacksamma att Linus drev på och att pap
pa Peter fattade initiativ. Laget har fått allt 
fler spelare, och nått allt bättre resultat. 

2009 kom första segern i Malmö 
Open, en seger som laget försvarade 2010 
och i fjol.

Och nu växer elhockeyn. Turneringen i 
Malmö Open är ett tydligt exempel på det.

– Förra året var Malmö Open den första 
tävlingen med lag från fyra nationer, sam
manlagt tolv lag. Nu drar vi en ny gräns vid 
16 lag. Och då kan vi inte vara i de här lo
kalerna längre, utan kommer att låna 

N
Glädje mitt i kampen. 
David, Carl och Emil strax 
efter en närkamp vid sargen 
(stora bilden). Linus L skrattar åt 
kalabaliken framför mål (mitten). 
Emil och Carl i duell (till höger 
upptill). Haris får hjälp av pappa 
Mirsad att rätta till huvudstödet 
(lilla bilden i mitten). Linus F med 
full koll på bollen.
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Baltiska hallen. Mål och sarg får vi låna 
från våra vänner i Danmark, säger Peter.

Under vintern och våren planerar 
FIFH att starta ett tredje lag. Via 
Idrottslyftet har man fått möjlighet att 
köpa in två nya stolar. 

– Men det där ska jag inte hålla i. Nu 
har man visst fått tag på någon som kan 
göra det på sin arbetstid, säger Peter.

Kan växa ännu snabbare
Peter tror dock att det kan finnas utrym
me att växa ännu snabbare.

– Vi har inte expanderat jättemycket. I 
Stockholm står spelare i kö för att få vara 
med i ett lag. De är duktiga på att sprida 
elhockeyn där, och de har föräldrar som 
jobbar heltid som assistenter, säger Peter.

För att växa krävs ledarkapacitet, av 
olika slag.

– Det som behövs är domare också. 
Tills nyligen var det bara jag som var ut
bildad domare. Nu är två till på gång att 
utbilda sig, en förälder och en assistent, 
säger Peter.

Peter är en van ledare, förstår jag snart. 
Som personalchef på Copenhagen Mal
mö Port, styrelserepresentant i FIFH 
Malmö och tränare för Griffins två lag, är 
det inte helt lätt att få veckans sju dagar 

att räcka till. Men han vill absolut inte 
beklaga sig, glädjen av att se sin son och 
de andra spelarna uppväger allt annat. 

Peter leder oss tillbaka till hallen, där 
killarna gjort sig klara för dagens höjd
punkt, träningsmatchen, denna gång 
bevittnad av en handfull föräldrar, sys
kon, mor och farföräldrar och därtill en 
journalist.

Känsla för spelet
Man behöver inte vara elhockeyproffs för 
att inse att det är motiverade killar som 
går till drabbning. Och att de har djup 
känsla för spelet och är drillade i de olika 
tekniker som sporten ställer krav på: Att 
beräkna hur klubban, fastmonterad på 
stolen, rör sig i förhållande till bollen, 
hur du ska ge bollen fart och riktning 
med hjälp av hela stolens rörelser. Och, 
som i alla lag och bollsporter, måste du 
ha full koll på var du har dina medspelare 
och helst vara steget före motståndarla
get, inte minst i tanken. 

Eller som Thomas Jönsson samman
fattar det när jag träffar honom efter trä
ningen:

– Det krävs ingen fysisk kompetens, 
annat än att styra en joystick, och även 
det går att lösa på andra sätt. Vad som 

”Vi har inte 
expanderat 
jättemycket. 
I Stockholm 
står spelare 
i kö för att 
få vara med 
i ett lag. De 
är duktiga 
på att sprida 
elhockeyn 
där.”
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krävs för att bli en bra spelare är bollsin-
ne, taktiskt tänkande, speluppfattning 
och spelsinne. De här killarna är grym-
ma. Jag får ståpäls när jag ser Linus spela.

Killarna bjuder på en hel del finesser 
under den två timmar långa träningen. 
Ett stolpskott från långt håll från David, 
och något som kan liknas vid en klack-
spark av Linus Flomen – han styr bollen 
till en medspelare med hjälp av rullsto-
lens bakhjul. 

Ibland blir det närkamp i sarghörnen, 
inte sällan kommer Linus Lundgren ut ur 
gröten som skjuten ur en kanon, med 
bollen under full kontroll. 

Carl och Emil har en batalj som väcker 
stora breda leenden på läpparna, både 
hos spelarna och åskådarna.

Söndagar är den stora träningsdagen 
då Griffins båda lag tränar efter varandra, 
i två tvåtimmarspass. För Peter, och där-
med även Linus och Laila, blir det dubbla 
pass, sammanlagt fyra timmar i hallen, 
plus förberedelser.

Till det andra passet kommer ett par 
något yngre spelare, Hampus Wesslén 

och Jonathan Ljung-Malmström samt 
Haris Obradovac, som varit med ett tag. 
De yngre spelarna har inte nått samma 
spelnivå än, men många färdigheter lyser 
redan igenom, liksom spelglädjen.

Hampus stampar ivrigt med ena foten 
av den spänning som uppstår i jakten på 
bollen. 

Justerar huvud och nacke
Haris bryter tillfälligt spelet för att juste-
ra huvud och nacke.

– Han  har spelat fyra-fem år och tyck-
er att det är roligt. Men det är lite svårt 
med huvudet, spänner vi fast det för hårt 
så ser han inte åt sidorna, och spänner vi 
för löst så måste vi bryta spelet emellanåt, 
förklarar pappa Mirsad.

En och annan spontan applåd möter 
spelarna, samt finstämda hejarop. 

En av dem som hejar på är Laila 
Lundgren, farmor till Linus.

– Det känns bra att kunna hjälpa till, 
och det råder en fin gemenskap här mel-
lan föräldrarna. Linus tränar en gång i 
veckan, och jag är alltid här, både för 

Linus och Peters skull. En gång mamma, 
för alltid mamma, skrattar hon.

Och så hoppas hon att laget ska få an-
svara för serveringen under Malmö Open 
även denna gång.

– Det ger ett litet överskott och förra 
året köpte vi hit pizza för pengarna. Det 
var mycket uppskattat, säger hon.

Andra uppgifter som släkt och vänner, 
främst föräldrar, hjälper till med är att 
sätta upp och plocka ned sargerna, att 
byta ut och ladda batterierna i stolarna.

Fläktar friskt
Det är med känslan av att FIFH Malmö är 
en förening med vind i seglen, och med 
vissheten om att det fläktar friskt kring 
grabbarna i elhockeylaget, som jag drar 
mössan långt ned över öronen och gör 
mig redo för hemresan. Det stundar en 
laddad turnering, hinner jag tänka innan 
entrédörren blåser upp framför näsan på 
mig och jag inser att stormen utanför 
FIFH:s oas inte bedarrat än. 

Jag hade gärna hängt kvar där ett tag 
till. +

3 frågor
1. Hur kom det sig att du 
började med elhockey?
2. Din roligaste match, eller 
träning?
3. Vad gör du när du inte 
spelar elhockey?

Carl Christensen:
1. Jag spelade golf, och råkade se en 
elhockeymatch, det såg kul ut.
2. Semifinalen mot Lilleström.
3. Spelar datorspel.

Linus Flomen:
1. Jag såg en bild på elhockey och  
blev intresserad.
2. När vi slog IFAH Stockholm.
3. Kälkhockey.

David Aho:
1. Jag minns inte.
2. När jag vann straffcupen och vann 
1200 kronor.
3. Spelar datorspel.

Emil Levin:
1. Har spelat sedan jag var sju år. 
2. När vi slog IFAH Stockholm första 
gången.
3. Spelar datorspel. 

Linus Lundberg:
1. När vi startade det här laget.
2. 2009, första gången vi vann Malmö 
Open. En tuff match.
3. Spelar datorspel.

Hampus Wesslén:
1. Jag började spela för ett år sedan.

Jonathan Ljung-Malmström:
2. När vi kom 2:a på Göteborg Open.

Haris Obradovac:
2. Roligast är själva spelet.
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Vad har ni för aktiviteter här idag?
– Just söndagar är den lugnaste dagen, 

då är det elhockey och golf. Men alla andra 
dagar är det fullt med folk här. Vi jobbar 
mycket även med den sociala situationen. 
Vi har 13 idrotter och lika många sociala 
aktivitetsgrupper, som Aktiva tjejer och 
Sportis, där man förvisso motionerar eller 
håller på med någon idrott, men där det 
sociala står i fokus. Det ska vara skönt att 
komma till FIFH, man ska kunna komma 
hit och bara hänga och känna sig som en 
del av gänget. 

– Vi är också en arbetsplats för många 
med funktionsnedsättning, och vi försö-
ker bli en remissinstans åt kommunen 
för handikappfrågor. 

Vad betyder Malmö Open för FIFH 
Malmö?

– Framför allt innebär det mycket tra-
dition. Tävlingen har funnits sedan 1977. 
Klubben är spretig och vi har 13 idrotter 
på programmet. Malmö Open är ett sätt 
för oss som förening att nå ut till mass-
medier. Vi finns med i alla medier under 
den veckan. 

Vad innebär tävlingen för relatio-
nen till omvärlden, till politiker och 
allmänhet?

– Den är bra för oss, och bemötandet 
är positivt. Vi ser att vi etablerar oss och 
att statusen för tävlingen hela tiden höjs. 
Men det gäller att fortsätta att leverera 
bra hela tiden. 

Hur ser anmälningsläget ut?
– Vi har känt av ett stort intresse. Det 

hittills mest exotiska inslaget är att det ja-
panska goalboll-laget kommer, eventuellt 
både damer och herrar. De har inte varit 
med tidigare.

Är det ett ändamål i sig att tävlingen 
ska växa?

– Absolut. Vi försöker utveckla täv-
lingen och vill att ännu fler ska vara med. 
Men vi måste fortsätta att ha bra kvalitet. 
Rullstolsbasketen har vi nu förlagt till 
Lund och flera skånska städer har visat 
intresse av att vara med och arrangera. 
Även i Danmark finns ett sådant intresse. 
Men vi är en Malmöklubb och tävlingen 
heter hur som helst Malmö Open. 

Hur ser en dag som sportchef ut?
– Klubben är mycket spretig. Det kan 

hända att klubbar från Italien, Tyskland 
och Spanien rycker i våra rullstolsbasket-
spelare. Det handlar om att jobba med 
utbildning för ledare, att rekrytera spon-
sorer.

Hur möter ni upp det ökande intres-
set för elhockey?

– Vi har dels en elitgrupp, dels en 
breddgrupp. Nu ska vi starta en barn-
grupp mitt i veckan för spelare mellan 
sex och nio år. +

Nio paralympier 
klara för London
Nio paralympier och tre lag är klara 
för Paralympics i London  som börjar 
i slutet av augusti. 

Det går bra för svensk paralympisk 
idrott. Rullstolsrugbyn segrade i EM och 
har tagit tillbaka sin plats i Paralympics, 
efter att ha varit borta från både Aten 
och Peking.

– Det ser lovande ut i många idrotter 
och jag har känt på stämningen i 
truppen att det finns en stark tro på att 
man ska lyckas. Som jag ser det så har vi 
fler aktiva med medaljchanser i det här 
spelet än vi hade i Peking, säger trupple-
dare Hans Säfström på Svenska handi-
kappidrottförbundets webbplats, shif.se.

Stora förhoppningar
Inom friidrotten hyser Svenska handi-
kappidrottsförbundet stora förhopp-
ningar, bland annat tack vare att utveck-
lingsstörning återigen får vara med i 
Paralympics sedan uteslutningen i 
Sydney 2000.

– På försommaren när truppen är 
fastslagen kan jag sätta definitiva mål, 
men det känns som om vi denna gång 
skulle kunna prestera i paritet med 
Peking eller kanske högre än så. Förutom 
de redan etablerade världsstjärnorna så 
har vi en gyllene, ung generation 
idrottare med oss som kommer kunna 
prestera i många spel framöver, säger 
Säfström. +

Klara för Paralympics
Bordtennis
Anna-Carin Ahlquist, BTK Linné
Emil Andersson, BTK Safir
Ingela Lundbäck, DHR Luleå
Friidrott
Jeffrey Ige, Huddinge AIS
Per Jonsson, Änglarna
Goalball, herrlaget och damlaget
Judo, Nicolina Pernheim,  
Frölunda Judoklubb
Rullstolsrugby, herrlaget
Simning, Anders Olsson,  
Deje SS
Maja Reichard,  
Nacka HI
Sportskytte, Jonas Jacobsson, 
Krokeks Skytteförening

Sportchefen gläds 
åt japanskt besök
Hallå där... Thomas Jönsson har bråda dagar. FIFH 
Malmö är en förening med många ambitioner och arran
gemanget av Malmö Open sätter ledarkrafterna på prov.

Här ska man kunna hänga. Thomas Jönsson om FIFH:s sociala ambitioner.

En av de största
Malmö Open är en av världens 
absolut största idrottstävlingar för 
personer med funktionsnedsättning.
13 idrotter på programmet: 
Boccia, bordtennis, bowling, elhock-
ey, goalball, innebandy, kälkhockey, 
luftvapen och elektronskytte, 
mattcurling, rullstolsbasket, rullstols-
rugby, simning och Sportis Cup.
Antal deltagare: Cirka 2 500 från 25 
nationer.
Elhockeyturneringen i Malmö 
Open är tävlingen med flest delta-
gande nationer.
Läs mer: www.malmo-open.com

Anna-Carin Ahlquist får åka till London.
 Foto: Niklas EhléN
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I november 
anordnade 
Riksförbundet 
Sällsynta 
diagnoser 
speeddating. 
Läs mer på 
www.foraldra-
kraft.se
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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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Kommentar på www.foraldrakraft.se

Detta tror jag på!
När Clarion hotell började med speeddating för att hitta rätt 
personal fick de mycket kritik från människor som bland 
annat menade att det var ytligt. Men hur ytligt blir det då inte 
när man bland flera hundra sökanden ska väljas ut på sitt cv 
och personliga brev, när man dessutom blir bortsorterad så 
fort man skriver att man har funktionsnedsättningar? 

Och kommer man till intervju så upptäcks det alltid, då 
frågar de om det och då ska man i en inte alltför avslappnad 
miljö sitta och försvara sina bra egenskaper.

På en jobbsökarcasting/speeddating kan kan däremot bara 
vara sig själv på ett lättsamt sätt och visa vem man är på ett 
helt annat sätt. Så jag hoppas att fler företag börjar använda sig 
av det här.

Linda Åkesson

Kommentar

När priviligierade 
vet bäst
Det här kommer säkert att 
låta surt sa räven, men vad vet 
vår kära drottning om hur det 
är att vara ensamstående 
förälder till en vuxen person 
som har haft funktionsned-
sättningar hela sitt liv? 

När ekonomin inte 
fungerar p g a att man inte kan 
arbeta heltid, när politikerna 
enbart satsar på begränsningar 
som i färdtjänstfrågan, 
tillgängligheten till staden, 
boendet, assistansen och när 
man inte är attraktiv på 
arbetsmarknaden längre, för 
att man fyllt 60, men där man 
har oerhört mycket kompe-
tens och erfarenhet av många 
frågor kring sjukvård, habilite-
ring och övergripande 
samhällsfrågor. 

Så äntligen inrättar 
hemkommunen nya tjänster 
som ska samordna frågor för 
föräldrar till funktionsnedsat-
ta barn. Men vem väljer man 
då? Jo, unga socionomer med 
noll egen erfarenhet av de 
frågor man är satta att 
hantera. 

Jag har fått veta av ansvarig 
att man inte vill ha människor 
med egen erfarenhet av 
funktionshinderfrågor i 
kommunala sammanhang. 
Brukar erfarenhet, som det 
kallas, är inte önskvärd då 
man riskerar att jobbet färgas 
av egna erfarenheter. Då kan 
man alltså inte jobba som 
förskolepedagog om man har 
egna barn, ej som bankdirek-
tör om man är kund i någon 
bank etc. 

Visst det är att hårddra 
frågan, men är funktionshin-
derområdet så oerhört 
känsligt då? Är det därför 
ingenting händer?

Så det blir som det brukar 
bli, en mängd förståsigpåare 
– drottningar, kronprinsessor, 
politiker, nyutbildade socio-
nomer och andra ”experter” 
– uttalar sig om och bestäm-
mer vad som skall göras med 
de ”stackars” funktionsned-
satta människorna. 

Varför vet de som inte vet 
alltid bäst? Varför lyssnar man 
inte på och respekterar fullt ut 
de människor som har egen 
erfarnhet av behoven? Och 
jämsides med barnens 
rättigheter kanske vi också 
borde prata om föräldrarnas 
rättigheter, särskilt när det 
gäller en familj där något av 
barnen har en funktionsned-
sättning. Att bli lysssnade på, 
tagna på allvar, respekterade. 
Livet ut.

För att skydda min son 
skriver jag under pseudonym.

Lisace

Kommentar

Aspergers syndrom 
och särskolor!? 
Jag har Aspergers syndrom 
och blev på orätta grunder 
placerad på en gymnasie-

särskola i fyra år. Det sköttes 
av min skolkurator och en 
psykolog. Saken är den att 
folk med Asperger eller annan 
autism, vad jag förstår, inte 
har rätt att gå i en särskola så 
nu undrar jag hur långt 
tillbaka i tiden kan man gå? 
Sedan har jag även funderat... 
Finns det några föreningar 
för sånahär grejer?

Mathilda

Kommentar 
till ”Valfriheten i nya 
gymnasiesärskolan 
kan begränsas”

Att välja fritt

Frågan är inte så enkel. Kan 
valet vara fritt med de 
värderingar och attityder som 
finns kring särskolan? Som 
verksam inom gymnasiesär-
skolan kämpar vi hela tiden 
mot de fördomar som finns, 
begreppet ”sär” och många 
gånger elever och föräldrars 
negativa attityd. Trots diagno-
sen utvecklingsstörning väljer 
föräldrar inte att skriva in 
barnet i särskolan ”för barnets 
bästa”. Likadant väljer man IV 
eller introduktionsprogram 
(IM) som det nu heter, av 
samma skäl. I en felriktad vilja 
att göra det bästa för sitt barn 
så väljer man bort gymnasie-
särskolan, för ”går man IM är 
man ju som alla andra”. De 
elever som väljer IM sliter i de 
allra flesta fall ont och möter 
ofta för stora krav. På gymna-
siesärskolan utvecklas de allra 
flesta mycket bra under 
skoltiden tack vare den 
anpassade undervisningen, 
personalens förhållningsätt 
och bra förberedelse för 
vuxenlivet. Kommunens 
möjlighet att förorda gymna-
siesärskolan känns mot den 
bakgrunden helt rätt och 
risken att det ska missbrukas 
av kommunerna är näst intill 
obefintlig.

Thomas

Drottning Silvia intervjuades 
i Föräldrakraft nr 6, 2011.

Elever som felaktigt 
placerats i särskola kan 
ha rätt till skadestånd.

”Kan valet vara 
fritt med de värde-
ringar och attityder 
som fi nns kring 
särskolan?”

FK_1201_s78-79_debatt_v02.indd   78 2011-12-22   11:18



# 1, 2012 FÖRÄLDRAKRAFT 79     

Debatt

Kommentar
till ”Jobbsatsning kraschar: 
Arbetslösheten ökar snab-
bare än någonsin” 

Tidigare har folk med fysiska 
eller psykiska krämpor 
kunnat få lönebidragsanställ-
ningar där Försäkringskassan 
har betalat delar av lönen för 
att kompensera arbetsgivaren 
för den lägre produktiviteten 
hos en person med krämpor.

Nu mera får arbetsgivarna 
praktikanter helt gratis för 
det mesta fullt friska personer 
med full arbetsförmåga i det 
som kallas för fas 1 och 2. 
Dessa praktikperioder brukar 
pågå mellan 3-6 månader. 
Sedan kan arbetsgivaren ta in 
en ny fullt frisk praktikant. 
Praktikanterna avlönas inte 
utan lever på a-kassa eller 
aktivitetsstöd.

När arbetslösa friska 
personer når Fas3 vilket 
många gör eftersom att så 
många riktiga jobb trängs 

bort pga alla praktikanter så 
hamnar vederbörande i Fas3. 
då får arbetsgivarna inte bara 
gratis full frisk personal utan 
även betalt med nästan 5000 i 
månaden för att de ska jobba 
gratis.

Läste om ett museum som 
hade avskedat sina lönebi-
dragsanställda som jobbade 
med enklare registrering och 
insamling av material för att i 
stället ta in fas3 på dessa 
arbetsuppgifter.

Jag hade ett tillfälligt jobb 
på ett museum i min ung-
dom. Det var många lönebi-
dragare som jobbade där med 
att sortera gamla foton, 
tidningsartiklar som var 
relevanta för museets verk-
samhet och liknande. I dag 
köps den sortens tjänster in i 
stället från företag som 
enbart finns till för att 
sysselsätta fas3 personer.

Susanna

Min dotter blev 
mobbad under många års 
tid.

Fallet anmäldes till 
skolinspektionen där beslut 
togs med kritik mot skolan. 
Ingenting gjordes dock.

Då min dotter inte orkade 
gå till skolan blev hon 
LVU-ad av Soc som hela 
tiden stått på skolans sida.

Till slut hotade kommun 
att återigen omplacera min 
dotter, som är begåvad men 
ledsen efter all mobbning 
och kränkande behandling 
från såväl kommun som 
skola. Kommunen placerade 
henne under ”tvång” på dess 
resurs(sär)-skola. Utan 
B-språk och med bara fyra 
elever i varje klass, en slags 
förvaring.

Nu är min dotter så 
under isen att hon inte orkar 
gå dit. Soc hotar med en 
skola med boende. Varpå 
min dotter säger att hon inte 
vill leva längre.

Fallet är JO-anmält och 
under utredning.

Jag orkar inte längre be 
till Gud då min tro ej längre 
finns kvar.

Hopplöshet inför 
myndigheters agerande.

Hopplöshet inför den 
ondska som finns.

Försöker ändå på något 
sätt att göra min röst hörd 
och hoppas på en rättvisa 
som jag måste tro på i detta 
land, att vi lever på 2000-talet 
och att det inte får vara sant 
att detta kan vara möjligt!

Eva

Mobbad tvångsplacerad
Kommun placerade elev i särskola

Fas3 konkurrerar ut lönebidragen
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Boka annons i nästa utgåva senast 23 februari

Äntligen får Växjö 
med omnejd en 
egen mässa om 
funktionsnedsätt-
ningar. Det är 
företaget 
Bilinredarna som 
4–5 maj 2012 
bjuder in till 
”Funka för livet” på 
NCC Arena.

Thomas Fogdö 
är ett av dragplåst-
ren som väntas ha 
ett 30-tal utställare 
och tusentalet 
besökare. Det blir 
också uppvisning 
av rullstolshand-
boll med spelare 
från Växjö HF 
Wheelers. Alla får 
chans att prova på 
att spela rullstols-
handboll som på 

senare tid fått allt 
fler spelare i 
Sverige. Även 
service- och 
signalhundar visas 
upp.

– Det viktigaste 
är att man inte ska 
behöva åka hela 
vägen till Göteborg 
eller Stockholm för 
att gå på mässa, 

säger projektleda-
ren Håkan Gröön 
som hoppas att 
Funka för livet ska 
återkomma 
vartannat år.

Mer om mässan 
på www.funkaforli-
vet.se och mer om 
rullstolshandboll 
på www.vaxjohf.se

29 februari 2012
Sällsynta dagen 2012, 
Stockholm.

15 mars 2012
Föräldrakraft nr 2 utkom-
mer.

19-20 april 2012
NPF Forum, konferens och 
utställning i Uppsala.

4-5 maj 2012
Funka för livet, mässa i 
Växjö.

9-10 maj 2012
Särskolans rikskonferens i 
Växjö.

16 maj 2012
Föräldrakraft nr 3 utkom-
mer.

22-23 maj 2012
Hjultorget, mässa i Kista.

@ Se mer på foraldrakraft.se/events

4-5 juni 2012
Kommunikationskarnevalen 
i Göteborg.

1-8 juli 2012
Politikerveckan i Almedalen, 
Visby.

3 juli 2012
Föräldrakraft anordnar 
seminarium ”Vägen till 
arbete” och mingel i 
Almedalen.

5 juli 2012
Föräldrakraft anordnar 
heldag med seminarier i 
Almedalen.

13 augusti  2012
Föräldrakraft nr 4 utkommer.

1-2 oktober 2012
Nordisk konferens om barn 
med cochleaimplantat. 
Göteborg.

Aktuellt under 2012

Prova rullstolshandboll och träffa 
Thomas Fogdö på NCC Arena i Växjö.

Rullstolshandboll  
lockar till mässa i Växjö

Evenemangstips
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Håll dig informerad 
– foraldrakraft.se
Vill du veta mer om föräldrastöd? Särskolan? Idrott? 

Kommunikation? Psykisk hälsa? Föräldrakrafts webb täcker in 

dessa och många fler ämnen. Många av artiklarna är endast öppna 

för dig som prenumererar på papperstidningen. Hör av dig med ett 

mejl till pren@faktapress.se om du saknar inloggningsuppgifter. 

E-post: info@aj.se
Tel: 08-26 60 17

Vi hjälper dig med:

Förlossningsskador
Vårdskador
Läkemedelsskador

I samarbete med:

Lyssna på 
Föräldrakraft eller 
läs den digitala 
versionen

Föräldrakraft finns även 
som ljudtidning. Den finns dessutom i pdf-format för läsning 
på dator, iPad eller i mobil. Besök foraldrakraft.se så kan du 
ladda ned nästan hela tidningen både i pdf-format och 
mp3-format. Beställ inloggningsuppgifter från pren@fakta-
press.se – gratis för dig som är prenumerant på papperstid-
ningen.

Time2View – enkelt och logiskt

Aldrig har det varit så enkelt att hålla full kontroll. 
Tack vare Time2View. Det är oerhört tidsbe-

sparande, logiskt och användarvänligt. Tid 
som vi nu istället kan lägga på våra kunder. 
Tillgängligheten är fantastisk, öppna internet 
och logga in, oavsett dator, mobil eller plats. 
Roberth och Steve berättar: ”Hos oss på 
Libra assistans finns inget mer Tippex eller 
högvis med papper att gå igenom”.

Överallt där Internet finns
 

Det är så enkelt att vi klarat av de grundläggande 
helt utan utbildning, de få gånger vi kört fast har sup-

porten varit suverän genom varmt bemötande, snabba svar och små videofiler som förklarar tydligt och 
enkelt. Ordet ”Steve-proof” uppstod, för kan Steve sköta detta program, så kan vem som helst!

Allt finns i systemet och är anpassad för assistansbolag, vilket betyder att alla rapporter, till såväl 
försäkringskassa som kommun, skrivs ut direkt från programmet. Allt uträknat och klart. Varje assistent 
sköter sin rapportering online, och vid passbyte kan man använda 2-vägs-sms, där programmet direkt 
ser vilka som kan jobba och automatiskt skickar förfrågan, utan risk för övertid eller dubbelbokning.

www.time2view.se
Full koll    Tillgänglig     Planering
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et är första gången vi är 
här. Efter sex månader i 
Stockholm har vi 
äntligen fått tid hos en 
ny hjärndoktor. Isabel är 
inte som alla andra barn. 

Men här på väntrummet i Neuropedia
triska avdelningen på Karolinska liknar 
alla andra barn Isabel. Jag får en glad 
överraskning när vi kliver in.

Rummet i sig är ganska litet och mitt i 
det står ett minifotbollsbord så vi får 
samsas om platserna, sex stycken barn i 
olika storlekar och deras respektive 
föräldrar. Det är svårt att förklara för en 
utomstående hur det känns. Kanske som 
att man har träffat sina landsmän efter 
en mycket lång resa.

Självfallet har vi träffat funktionshin
drade barn förut, men det var inte 
samma sak. Vi har varit i andra väntrum, 
men inget som detta. Här leker alla 
barnen obehindrat och med en total 
avsaknad av blyghet, ”jag håller på med 
mitt här” liksom, ser alla ut att säga.

Två, tre stycken spelar fotboll, en 
sitter och ritar, två leker med leksaks
dammsugaren, en sitter och pratar med 
sin mamma.

Det märkligaste är nog sättet barnen 
leker på, att det inte ser främmande ut 
för dem att vara i ett väntrum på 
sjukhuset. De här barnen har alla redan 
varit med om en hel del och de vet hur 
man kan utnyttja tiden på väntrummen 
till att ha mest kul, begränsningarna 
sitter någon annanstans.

Det finns ingen kännbar ångest i detta 
rum, inga kirurgiska ingrepp att vänta, 
inga tänder som ska lagas eller sprutor 
som ska injeceras. Här väntar vi allihopa 
på att få prata med de som har koll på 
hjärnkontoret.

Det finns värme och kärlek i rummet, 
det känns. Och det märks också att inte 
bara min dotter, utan även de andra 

barnen mår bra. Jag funderar en stund 
över detta, hur kan man må så bra när 
man ska till neuropediatriska läkaren? 
Det måste ju bero på att barnen är trygga 
här, tänker jag.

De här barnen har en kontext, en plats 
i samhället. Inte bara en familj utan även 
en social kontext, mitt barn går på 
förskolan och de andra i skolan. De här 
till synes så annorlunda barnen är inga 
konstiga djur, de är inte osociala, de är 
inte farliga, de är inte läskiga, de finns 
här i ett rum tillsammans och leker tills 
det blir deras tur.

Det märkliga är bara att de har en 
egen planet, en plats där referensramar
na böjer sig likt målningar av Dalí, en 
plats där surrealismen är vardag och där 
vad vi vanligen kallar vardagen bara är 
en del av hela verkligheten.

För oss som har annorlunda barn är 
världen så oändligt mycket mer.

Hela samhället skriker till oss att vi, 
eftersom det finns hinder, lever i en 
mindre värld.

Men det är egentligen tvärtom.
Hos oss är andra saker större, som att 

äta en liten portion mosad mat, att 
lyckas blinka fram ett ja, att överhuvud
taget stå på benen eller säga mamma.

Där världen för andra familjer 
avgränsas med den normala utveckling
en fortsätter den för oss.

Den fortsätter i förhoppningarna, den 
fortsätter i längtan, i väntan och i 
ovissheten. De sakerna tar aldrig slut ens 
i de svåraste stunderna av våra liv, de är 
oändliga.

Det här funderade jag på när jag satt i 
väntrummet på Neuropediatriska för 
många år sen, den allra första gången. 
Idag har jag mer erfarenhet i mitt 
föräldraskap men känslan kvarstår. Jag 
förundras precis lika mycket över varje 
litet framsteg som mitt annorlunda barn 
gör. +

en lekstund  
i väntrummet

Susanna Lalanda Rydh minns det första  
otvungna besöket hos hjärndoktorn.

D
”Det märkliga är bara 
att de har en egen  
planet, en plats där  
referensramarna  
böjer sig likt målningar 
av Dalí, en plats  
där surrealismen  
är vardag.”

Susanna Lalanda Rydh har bloggat 
sedan snart sex år tillbaka om sitt liv  
som förälder till ett barn med funktions
nedsättning. Bloggen finns på
www.lalandakid.webblogg.se

Susanna Lalanda Rydh

krönika
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Många väljer Brukarkooperativet JAG som assistansanordnare för att det drivs utan 
vinstsyfte. Här är du medlem, inte kund.

Många väljer också JAG för vårt intressepolitiska engagemang. Vi tar strid för rätten till 
personlig assistans för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar och nedsatt 
intellektuell förmåga. Personlig assistans gör skillnad för oss. Vi vet det och vi talar om det för 
politikerna. Vi möter dem i Almedalen, i Strasbourg och i Riksdagshuset. Eller så kommer de 
till oss.

Sedan 1992 har JAGs medlemmar konsekvent arbetat gentemot myndigheter och 
beslutsfattare för att först driva på införandet av assistansreformen – och därefter försvara 
den.

I år firar vi 20 år och passar samtidigt på att blicka framåt. Tillsammans kan vi framtidssäkra 
assistansen. Titta gärna in på vår hemsida. Där finns information om våra arrangemang runt 
om i Sverige under året. Hoppas vi ses!

JAG är medlemmarna.
Så har det varit i 20 år.

20 år med jämlikhet, assistans och gemenskap.

 

Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 1   Adress: Box 16145, 103 23 Stockholm
Tel: 08-789 30 00   E-post: foreningen@jag.se   Hemsida: www.jag.se

FK_1201_s82_kronika_v02.indd   83 2011-12-20   15:45



Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

Vi är 6 000 medarbetare över hela Sverige som 
ger vård, omsorg och stöd och service till 
personer med funktionsnedsättning och barn, 
ungdomar och vuxna med social problematik. 
Vi erbjuder också äldreomsorg. Det gör oss till 
den ledande privata aktören i Sverige.

Frösundas sätt att arbeta 
uppfyller internationellt 
ställda krav och sedan 
oktober 2009 är vi kvalitets-
certifierade enligt ISO 9001:2008.

• Funktionsnedsättning
• Individ- och familjeomsorg
• Skola
• Äldreomsorg

OmSOrg 
För högSta 
lIvSkvalItet. 
OavSett.

telefon 08-505 23 500

frosunda.se
frösunda.
omsorg för högsta livskvalitet. oavsett.
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