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årgång 7

Uppdrag 
London

Frihet på hjUL! 20 sidor om Fordon & anpassningar

om barn och unga i behov av särskilt stöd

bLandrashUnden Fixi hjäLper marie

habilitering: 
> Mer än bara en syster 

> Intensiv väg tillbaka
 Felix fann  

orden
13 appar som 

hjälper dig 

nr 3  
2012

maj

Jeffrey Ige är ett av Sveriges största 
medaljhopp i Paralympics. Vi följde  

med på ett tränings pass.

Vanja visar vägen | Rättegång utan vinnare 
Felplacerad pojke tar strid | hårda tag hyllas 

skola ber om ursäkt | Hetast i Almedalen

sören  
olsson:  

Jag hör dig!

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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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.

FK_1203_s02-3_annonser_v01.indd   2 2012-04-27   16:34



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 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. ger snabb respons på våra frågor och kommer med förslag på lösningar vid behov. 
Det är vi glada för! Vi trivs med den öppna insynen i assistansekonomin och att vi som kund 
har tillgång till en bra utbildningsbas. Vi valde Särnmark för att det kändes som ett seriöst 
företag med en genuin värdegrund.                                                                                                   mamma Helén

Personlig assistans – som du vill ha den
08-505 920 00

Under Almedalsveckan, 2–5 juli  
• »Handicat Europas största handikapp-
anpassade katamaran« kommer ligga i Visby hamn. 
Är du intresserad av att segla en tur under 
Almedalsveckan? Anmäl ditt intresse på 
sarnmark.se/handicat.  

• Kom och träffa oss på Särnmark vid Handicat i 
hamnen eller på kontoret på Österväg 12 i Visby. 
Vi berättar gärna mer om vårt intressepolitiska 
engagemang och om Särnmark som är specialise-
rade inom personlig assistans.

• Särnmark bjuder in till »Ett samtal om kvalité i 
personlig assistans ur ett brukarperspektiv«. 
när: 4 juli klockan 16.30 – 17.30
plats: Gotlands Högskola sal E35

För mer information håll utkik på 
sarnmark.se och i Almedalsguiden
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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, hiss till 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  
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För beställning av annons kontakta 
Frida-Louise Vikman 

tel 08-4100 5637, mobil 0709-560 780
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Adress för annonsmaterial
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Mejl: info@faktapress.se
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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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Uppdrag 
London

Frihet på hjUL! 20 sidor om Fordon & anpassningar

om barn och unga i behov av särskilt stöd

bLandrashUnden Fixi hjäLper marie

habilitering: 
> Mer än bara en syster 

> Intensiv väg tillbaka
 Felix fann  

orden
13 appar som 

hjälper dig 

nr 3  
2012

maj

Jeffrey Ige är ett av Sveriges största 
medaljhopp i Paralympics. Vi följde  

med på ett tränings pass.

Vanja visar vägen | Rättegång utan vinnare 
Felplacerad pojke tar strid | hårda tag hyllas 

skola ber om ursäkt | Hetast i Almedalen

sören  
olsson:  

Jag hör dig!

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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BEHANDLA HENNE SOM
ETT RIKTIGT CP.

Gil kommer aldrig genera dig. Hon svär inte. Bajsar inte. Hon kommer 
aldrig dricka sprit, ha sex eller onanera. Du kan dalta med, ned värdera 
och idiotförklara henne hur mycket du vill utan att hon blir ledsen, arg 
eller otacksam. Ge henne gärna omotiverat beröm. Klappa henne på 
huvudet och säg att hon varit duktig. Gil förblir tyst. En duktig idiot. 
Vi tror ni kommer trivas ihop. Mycket nöje.

Like or Comment @ www.facebook.com/cp-dockan
Konsumentkontakt: 0708 5178 72

normal samtalstaxa
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u, när vi njuter av att dagarna blir allt 
ljusare, är det dags för en extra tjock 
utgåva av Föräldrakraft. Sommarnumret 
har teman om allt från habilitering till 
körkort, och många intressanta männis-
kor med olika erfarenheter.   

Alla spännande människor vi möter i intervjuer och 
reportage är nog det allra bästa med Föräldrakraft. Se på 
denna utgåvas profiler som visat mod och styrka på olika 
sätt: Olle Fellenius, Nanda Holm, Patrik Svedell, Jeffrey Ige 
och Anna Falk för att bara nämna några få. Alla har de gett 
oss inspiration när vi har träffat dem. 

I intervjun med Olle Fellenius ger han en värdefull 
inblick i hur enskilda personer kan förändra och påverka 
bakom kulisserna. Han har själv lyckats med detta när det 
gäller exempelvis vårdbidrag och föräldraansvar. 

Samtidigt påminner han om brister som vi aldrig tycks 
komma till rätta med. Ett exempel är den högaktuella 

frågan om föräldrastöd. Den var lika 
aktuell på 60-talet, då precis som idag. 

Hittills alltid med klent resultat. 

Om föräldrastöd skriver vi för övrigt 
i Tema habilitering. Vi uppmärk-

sammar planerna på nya stöd. Men 
för dig som inte kan vänta eller 
inte litar på samhället bjuder vi 
även på sju konkreta tips som du 
själv kan använda dig av redan 
idag (se sidan 47).
 
Sommaren är här och en chans att 

ladda batterierna. Kanske ses vi i 
Alme dalen i juli? Annars är vi 
tillbaka med nytt nummer den 
13 augusti. +

Ledaren: Alla dessa 
spännande människor

N

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

)) FÖRÄLDRASTÖD VAR LIKA AKTUELLT 
PÅ 60-TALET. MED KLENT RESULTAT.
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För de flesta är rörelse en 
självklarhet, men för några en 
omöjlighet utan rätt hjälp.

VI ÄR SKAPADE  
FÖR RÖRELSE!

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

Du hittar mycket mer om våra produkter  
och oss på vår hemsida madeformovement.com

Föräldrakrafts referensgrupp ger redaktionen råd och expertis.

Anders 
Olau son, 
ordförande 
Euro  pean 
 Patients’ 
Forum

Janne 
Wall gren, 
ombudsman, 
HSO Uppsala 
län

Ulf Grape, 
Handikapp-
förbunden, 
Föräldraskaps-
initiativet

Annika af 
Winklerfelt, 
generalsekre-
terare SHIF

Cecilia 
Kennerfalk, 
avdelnings -
chef LIF

Agnetha 
Mbuyamba, 
ord förande
RBU

Turid 
Apelgårdh, 
Sveriges 
Kristna Råd, 
funktions-
hinderfrågor

Jan Grönlund, 
direktör, 
Hjälpmedels-
institutet

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

Robert 
Hejdenberg, 
vd Ågrenska

SOCIALSTYRELSEN, KRISTINA 
SÖDERBORG | SOCIALDEPARTEMENTET,  
RAGNWI MARCELIND | David Lega, 
paralympiker i simning och 
politiker KD | LIVSANDA SVERIGE AB, 
MAJA KOPPFELDT | SKATTEVERKET, MIKAEL SINDAL  
| FöRSäKRINGSKASSAN, ThERESE KARLBERG MFL | 
ANNA BARSK  HOLMBOM, FD VERKSAMhETSChEF 
INTRESSE GRUPPEN FÖR ASSISTANS BERÄTTIGADE | 
Mot alla odds-Leif Axelsson | 
HJäLPMEDELSINSTITUTET | NORDISKA MUSEET

Plus! MÄNGDER AV KRINGTJÄNSTER,

nya appar OCh SMARTA hJÄLPMEDEL

EN MÖTESPLATS OM ASSISTANS OCh hJÄLPMEDEL  
| 26-27/9 | STADIONMÄSSAN I MALMÖ | WWW.FRI2012.SE

Mässa! OM ALLT RUNT ASSISTANS 

KostnadsFRI

Från mänsklig assistans  
till teknisk briljansFRI   2012
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Gå gärna in på www.humana.se och läs mer om oss eller ring 020-30 3100.

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 1800 kunder är hälften barn och ungdomar.
Det känns väl som ett tryggt val?
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Teman på gångSören Olsson

Missa inte Assistansguiden 
på foraldrakraft.se

Vad händer i nästa 
nummer som kommer 
den 13 augusti 2012?

1. Tema Hjälpmedel Möt 
unga som är storkonsumenter av 
hjälpmedel. Och föräldrar som aldrig 
ger upp. Vi letar upp jobbiga mammor 
och pappor som orkar tjata. Vi 
undersöker hur det egentligen går till 
när man får hjälpmedel i skolan, 
vården, på jobbet och fritiden. Och vi 
har reportage om unga som blir 
experter på nätet. Plus senaste nytt om 
fritt val, personlig budget och praktis-
ka, roliga och udda prylar.

2. Personlig assistans 
Privatlivet är det mest känsliga inom 
assistans. Hur får man ihop pusslet så 
att det stämmer för både brukare, 
föräldrar, syskon och assistenter? Möt 
familjer och assistenter med olika 
åsikter och skilda erfarenheter.

3. Boktips Värdefull läsning om 
årets mest inspirerande och nyttiga 
böcker. 

Plus Nya reportage, intervjuer, 
krönikor och massor av tips & råd.  

Ny tidning till skolstarten!
Utgivningsdag nummer 4, 2012 
är 13 augusti 2012.
Materialdag för annonser 
är 21 juni.

ag har arbetet som 
författare i 27 år. Det kan 
kännas som en hel 
evighet. Min främsta 
inspiration är min 
kärlek till ord och dess 

betydelse. Jag älskar både det talade och 
det skrivna ordet. Jag tycker mycket om 
att leka med ord och betydelser. Bland 
annat så tycker jag om att beskriva 
tillvaron med hjälp av metaforer. Det kan 
ibland hjälpa både mig själv och min 
omvärld att förstå saker på ett annorlun-
da sätt.

Själv tycker jag att det är användbart 
och inspirerande.

I dag väljer jag att tänka på att livet är 
som ett musikinstrument. 
Instrumentet är en gåva 
som vi kan förfoga över 
under vår tid här på jorden. 

Vi är dess musiker och 
åstadkommer olika toner ur 
våra unika instrument. 

Tonerna är vår röst, lika 
varierande som mångfalden 
av tankar och idéer i vår 
värld. 

Kanske väljer vi att aldrig 
röra vårt instrument. Den tystnad som 
då uppstår är en annan sorts musik. 

Jag funderar på vilka människor som 
spelar på sitt instrument med uppriktig 
känsla. Vilka spelar låtar som andra 
känner igen och vill sjunga med i? Vilka 
använder sina instrument för att spela 
låtar som påverkar vår omvärld?

Genom en hel livstid spelar vi olika 
melodier på våra instrument. 

Ibland kan vi behöva spela en blues, en 
stillsam ballad eller en rasande heavy 
metallåt. 

Jag tror att tonerna vi spelar är 
skapade av gudomligheten. Den som 
sätter samman våra orkestrar är bortom 
min förståelse. 

Det jag däremot förstår är att jag älskar 
att använda mitt instrument till att spela 
sånger som får andra att vilja stämma in 
i en sång som kan höras över hela 
världen.

Jag tänker att vi kanske även ibland tar 
våra instrument för givna, och glömmer 

bort att vårda och hålla dem väl stämda. 
Faktum är ju att det instrument vi fått 

är det enda vi har möjlighet att använda i 
denna livstid.  Därför tycker jag att vi 
behöver låta våra instrument få klinga så 
rent som vi någonsin kan.

Ibland kan vi även må gott av att 
improvisera en låt. Låta tonerna få växa 
fram som en väv spunnen från vår 
spontanitet. Att gå utanför notböckerna 
och låta intuitionen leda oss till ett 
främmande musikaliskt möte.

Våra annorlunda prinsar och prinsessor 
är inget annat än ovanliga instrument 
som kompletterar världens orkestrar. De 
hjälper till att skapa nyanser och harmo-
nier i musiken som inte kunde varit 

möjlig utan deras hjälp. Vår 
värld skulle kännas omusika-
lisk utan deras närvaro. Deras 
bidrag till musiken är både 
nödvändig och ljuvlig.

Vilken sång skulle du välja 
att spela på ditt instrument 
just i dag?

Själv skulle jag spela en 
känslosam blues för att visa 
den smärta jag känner när jag 
inte riktigt räcker till. Hur jag 

än anstränger mig, så räcker det inte 
alltid till. Kanske är det mellan varven 
alla föräldrars blues? 

Tyvärr så finns det ibland vissa 
myndighetspersoner som har synpunk-
ter på andras instrument. Som anser att 
det är fritt fram att skruva på andra 
människors stämskruvar, så att melodi-
erna plötsligt skorrar falskt. 

Jag har en känsla av att vi är många 
föräldrar som behöver samlas till en 
konsert där vi låter våra instrument få 
klinga harmoniskt tillsammans. 
Sångerna varierar beroende på vilken fas 
i livet man lever, men behovet av att 
spela i en ensemble kan aldrig under-
skattas. Vi behöver varandra. Vi spelar 
trots allt alla på en och samma sång. 
En sång som förmedlar kärlek och en 
tro på framtidens melodier. 

Musikaliskt tips: So much magnifi-
cence – Deva Premal

Sören Olsson

LIVET ÄR SOM ETT 
MUSIKINSTRUMENT

J

Jag tänker 
att vi kanske 
även ibland 

tar våra 
instrument för 

givna.

”
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Ett långt härligt sommarlov väntar. För en del blir det dags 
att byta skola till hösten och för andra innebär det att skolan 
har ringt ut för sista gången. Inom VIP erbjuder vi indivi-
danpassad skola, korttids, boende och daglig sysselsättning.

Tillsammans ser vi möjligheter och guidar till ett menings-
fullt vuxenliv. Vi fokuserar på dina styrkor, förmågor och 
din talang. Vi tar gärna emot studiebesök och praktikanter. 
Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Ingen kan allt,
men alla 
kan något

www.caremacare.se

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

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

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

Meillä puhutaan myös suomea

svensk personlig assistans fk 1203 m ändring.indd   1 2012-04-25   16:26FK_1203_s008-9_soren_v03.indd   9 2012-04-28   15:55
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Hej, det är vi som gör Föräldrakraft!

Helen Adolfson, frilans
reporter: Bästa app är SL:s 
app som ger mig rätt 
färdväg till mina möten.

Valter Bengtsson, ansvarig 
utgivare: Instagram. Plåta 
och publicera med två klick. 
Perfekt för fånga ögonblick i 
vardagen. En bild säger mer 
än tusen ord!

Sören Olsson, krönikör: 
Spotify, Echofon, SHB och 
Viber är mycket användbara 
för en person som reser myck
et. Roligaste just nu är Rumble 
och WordCollapse, men kul är 
också Draw Free och Stupid 
Laws.

Annette Wallenius, kund 
tjänst: Min ”den här ska jag 
bli bättre på att använda
app” är Naturskyddsföre
ningens Grön guide. Gör det 
enklare i mataffären att 
välja för årstiden rätt varor.

Anna Pella, frilansjournalist: 
Sjökortsappen 88Sea som
gett mig möjlighet att 
navigera båten utan att 
svänga åt vänster, jag 
menar styra åt babord, varje 
gång jag tittar ner och 
försöker orientera mig på
pappersvarianten... Googles 
översättningsapp där man 
kan säga ett ord och
sen få det översatt är bra 
också, när den förstår vad 
man säger...

Mikael Nyberg, reporter/
formgivare: Mejlen – det är 
väl en app!? – använder jag 
klart mest. Även gps’en är 
bra. De flesta apparna på 
min mobil har laddats ned 
av mina söner och jag har 
inte ens testat dem, men 
Fifa är skoj!

Stina Johansson, reporter: 
WiMP, Wordfeud och 
Rumble använder jag 
mest. SoundHound och 
Sleep Cycle är två andra 
roliga appar.

Susanna Lalanda Rydh, 
krönikör: Jag har faktiskt en 
så gammal mobil att jag inte 
har några moderna appar!

FridaLouise Vikman, 
annonsansvarig: Roligast 
är spelen Wordfeud och 
Rumble. Två andra bra 
appar är Viber där jag 
ringer gratis och TalkBox 
där man kan prata in ett 
meddelande.

     Din bästa / roligaste / mest underskattade mobil-app?

Sex aktuella  
seminarier på 
torsdagen 5 juli 
2012 i Högskolan  
Carmérgatan 3  
i Visby. Sal E30.

av
 a

lm
ed

a
le

n

i en annan del 
     av almedalen
Med plats för alla

@ Teckna prenumeration på www.foraldrakraft.se

Den 5 juli anordnar Föräldrakraft och samarbetspartners seminarier.
08.30 Föräldrakraft bjuder på kaffe och smörgås.
09.00 Min resa med och utan Aspergers diagnos och vägen till arbete! Möt 

Patrik Lindberg som berättar hur livet kan se ut när man får en diagnos 
sent i livet och vilket stöd som behövs för att hitta sina styrkor och komma 
ut på arbetsmarknaden. Solhagagruppen.

10.00 Mitt barn har haft cancer – men den viktigaste personen i mitt liv är 
faktiskt jag. Heléne Kindstedt samtalar om föräldraskapet kring barn med 
speciella behov, utifrån sina egna upplevelser efter det att hennes familj 
kastades in i barncancervärlden. Barncancerfonden. 

11.00 Hur ser villkoren ut för familjer med barn och unga som har funktions-
nedsättning? Föräldrar behöver hjälp och avlastning för att livet ska 
fungera. När barnen blir tonåringar behövs vägledning i transitionen till 
vuxenlivet. Hur kan vi stötta hela familjen, hela vägen? Bräcke Diakoni. 

13.00– Funktions hinder + arbete = sant eller falskt? Jakten på superarbets-
14.45 kraften blir allt hårdare. Därför har NHR gjort en enkätundersökning som 

frågar medlemmar om hur de ser på sin jobbsituation. Kanske är den 
danska modellen Flexjobb lösningen på problemen? Neurologiskt 
handikappades riksförbund, NHR. 

15.00 Hur hittar man och behåller ett jobb när man är ung med funktionsned-
sättning? Att vara ung och ha en funktionsnedsättning ökar inte direkt 
konkurrenskraften. Behöver det vara så svårt? Vi samtalar om svårigheter 
och framgångsfaktorer på vägen till arbete för unga med funktionsnedsätt-
ning.  Före nin gen Furuboda. 

16.00 Paro anordnar seminarium om kvalitetssäkring av personlig assistans.

Föräldrakraftdagen på Högskolan i Visby
5 juli 2012 – under Almedalsveckan 
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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

ur hård ska bedömning
en av behovet av person
lig assistans vara? Vän
ster partiet vill omgående 
ändra lagen för att stoppa 
alltför snäva bedömning

ar. Övriga riksdagspartier nöjer sig med 
att kräva att översynen skyndas på.

Kenneth Johansson (C), ordförande 
för socialutskottet, anser att man först 
måste se över den befint
liga LSSlagen.

– Vi måste bland an
nat se vad det är som 
händer med de männis
kor som får avslag på as
sistansen, får de kanske 
något annat bidrag nu el
ler faller de under social
tjänslagen? Men vi vill ha 
snabba svar och kräver en delredovisning 
redan i december 2012. Jag säger inte nej 
till en lagändring, men det kan finnas an
dra åtgärder.

Hundratals personer
Eva Olofsson, Vänsterpartiets talesper
son i funktionshinderfrågor, menar att 
hundratals personer har blivit av med 
sin assistans till följd av att lagen nu tol
kas så snävt.

– Lagen måste ändras så inte fler drab
bas. Det är flera år sedan man larmade 
om detta och nu kommer det att dröja 
ytterligare ett år innan regeringen beslu
tar i frågan, säger Eva Olofsson.

Vill vänta
De andra partierna i riksdagen vill vänta 
till dess att översynen från ISF (Inspek
tionen för socialförsäkringen) är klar in

nan man fattar ett beslut i 
frågan. 

För Kenneth Johans son 
(C) är det viktigt att se över 
assistansfusket men han 
tillägger att det endast är en 
liten grupp kriminella som 
håller på med detta.

– Jag förutsätter att delar 
av fuskutredningen kan 

lig ga till grund för förändringar men det 
finns absolut andra delar i den som be
höver ses över. De kritiska synpunkterna 
från intresseorganisationerna har jag ta
git del av och jag förstår att vissa bitar i 
utredningen är integritetskränkande.

Hur ser du på framtiden?
– Förhoppningsvis kan staten bli en

sam huvudman och bekosta all assistans i 
framtiden. Med en huvudman undviker 
man många problem. + 

Kenneth 
Johansson 
(C), säger 
inte klart 
nej till  
en lag
ändring.
  

Nyheter

Kränkande 
prövningar 
granskas

H
> Politikerna vill att översynen skyndas på 
> Västerpartiet vill ändra lagen redan nu

”Fördomsfullt och 
okunnigt” är Föreningen 
JAG:s reaktion på Susanne 
Billums utredning om 
assistansfusk. 

– Vår redan så sköra 
tillvaro hotas av dessa 
förslag, säger Cecilia 
Blanck, verksamhetschef.

Föreningen vänder sig 
mot att en god man inte 
ska få vara personlig 
assistent. Föreningen JAG 
menar att en god man 
som jobbar som assistent 
kan kommunicera med 

brukaren betydligt bättre 
och därmed säkerställa 
kvaliteten på assistansen. 
Utredningen har inte 
heller kunnat visa på att 
gode män som arbetar 
som assistenter har lett till 

fusk eller överutnyttjande 
av assistansersättningen.

– Utredningen är full 
av fördomar och okun
skap om hur livet funge
rar för den som är 
beroende av personlig 
assistans. Anhöriga som 
ger stöd till en funktions
nedsatt familjemedlem, 
utmålas i utredningen 
som samvetslösa brotts
lingar. Stina Johansson

”Utredningen är full av fördomar”
Cecilia 
Blanck, 
Före
ningen 
JAG.

@ Läs mer på foraldra
kraft.se/topics/assistans
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De har visat initiativförmåga 
utöver det vanliga och banat 
väg för andra. Vanja Färdig 
och Inger Sandberg upp-
märksammades i mars av 
Svenska Downföreningen, då 
de fick ta emot utmärkelsen 
som årets UPP-pristagare.

– Vi vill lyfta fram möjlig-
heter för personer med Downs 
syndrom. Vi hedrar också en 
person som  har bidragit till 
att alla blir accepterade som 
fullvärdiga samhällsmedbor-
gare, oavsett diagnoser eller 
funktionsnedsättningar, säger 
Helene Forss baeck, Svenska 
Downföre nin gens ordförande.

För Malmöbon Inger 
Sandberg kom beskedet om 
utnämningen som en över-
raskning.

– Jag blev mäkta förvånad 
och känner mig väldigt stolt 
och hedrad.

Avslöjade skandal
Hösten 2009 avslöjade Inger 
Sandberg en vårdskandal på 
ett gruppboende. Hon arbeta-
de då som undersköterska 
och anmälde missförhållan-
dena till Socialstyrelsen. 
Enligt juryn visade Inger 
Sandberg prov på inlevelse-
förmåga och civilkurage 
utöver det vanliga och i 
prismotiveringen hyllar de 
hennes mod. Inger Sandberg 
tycker att fler inom vården 
borde reagera när de ser att 
något är fel.

– Ingen kontrollerar hur 
personer med funktionsned-

sättningar på ett gruppboende 
egentligen har det. Bespa rin-
gar gör att man blundar för 
missförhållanden.

Elitidrottare
UPP-pristagare nummer två, 
Vanja Färdig, är elitidrottare 
och förebild för många unga 
med Downs syndrom. 2011 
tävlade hon i Special 
Olympics World Summer 
Games i Aten. Där kammade 
hon hem guldmedaljer i 200 
meter frisim och 100 m bröst.

Vanja Färdig läser på ett 
särskolegymnasium i 
Stockholm med inriktning 
mot idrott och hälsa. Hennes 
dröm är att jobba som 
idrottslärare.
@ Mer på foraldrakraft.se

Det roligaste minnet från 
Aten är känslan av att 
vara tredje bäst i världen 
i medley och alla roliga 
fester, säger Vanja 
Färdig. (FOTO: PIA FÄRDIG)

Vanja visar vägen
Vanja Färdig och Inger Sandberg årets UPP-pristagare

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 där du får 
hjälp av Din myndighetslots.

Det ska räcka med att ringa ett enda samtal, 
oavsett vad det gäller. 

Myndighetslots gör det möjligt.

Din myndighetslots hjälper Dig att  
samordna Dina myndighetsärenden  

så att Du slipper oroa Dig.

Myndighetslots – tre år i medborgarens tjänst. 
Det firar vi med gratis medborgarkonto.  

Registrera Ditt konto kostnadsfritt redan idag!

Rätt direkt i  
myndigheternas 

djungel!

woxzia stående fk 1203.indd   4 2012-04-25   09:34
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Nyheter

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

JAGs intressepolitiska arbete är en av de saker som skiljer oss från andra assistans anordnare. 
Sedan starten 1992 har vi medlemmar konsekvent och envist arbetat gentemot myndigheter 
och beslutsfattare för att försvara assistansreformen, familjeperspektivet i LSS och barns rätt till 
personlig assistans.

JAGs assistanskooperativ är rikstäckande och drivs utan vinstsyfte. 

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

JAG försvarar ditt barns rätt till assistans

FKapril_2012.indd   1 4/25/2012   1:50:57 PMFK_1203_s012-017_nyheter_v02.indd   13 2012-04-28   16:05
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Ännu en kommun sätter hårt mot hårt 
för att slippa erbjuda en 9-årig flicka per-
sonlig assistans. Snart kommer ett nytt 
avgörande som kan få stor betydelse för 
rätten till assistans.

– Hur långt ska kommunerna gå för att 
slåss mot sina egna medborgare? När är 
det dags att acceptera att den här flickan 
behöver hjälp? säger juristen Josefin Mi-
kaels son på Humana Assistans.

Fått prövningstillstånd
Trots att kammarrätten anser att flickan 
har rätt till assistans har kommunen över-
klagat och fått prövningstillstånd hos 

Hög sta förvaltningsdomstolen (tidigare: 
Regeringsrätten).

Flickan har flera funktionsnedsättning-
ar, däribland en sjukdom som påverkar 
bland annat leder och ligament samt au-
tism och språkstörning. Idag får familjen 
klara omsorgen på egen hand, men har 
begärt personlig assistans.

Den avgörande juridiska frågan är om 
det behövs ”ingående kunskap” för att till-
godose flickans behov.

– Det är viktigt att flickan får massage 
mot smärtor för att hon ska kunna sova. 
Eftersom flickan har autism och en 
språkstörning krävs det ingående kun-

skap för att utföra massagen. Om hon 
får massage på fel sätt ökar smärtan. 
Därför måste massagen räknas som ett 
grundläggande behov, säger Josefin 
Mikaelsson, jurist på Humana, som fö-
reträder flickan.

Inte behövs
Kommunen har å sin sida bedömt att det 
inte behövs ingående kunskaper vilket 
medför att massagen inte ska räknas som 
ett grundläggande behov och därför inte 
berättiga till personlig assistans.

Familjen upplever den rättsliga proces-
sen som mycket obehaglig och vill inte 

– För några år sedan hade utgången 
varit solklar till flickans fördel men 
praxis har inskränkt rätten till assistans 
och nu är utgången inte lika självklar, 
säger juristen Josefin Mikaelsson.

Föräldrakraft bad den 
ansvariga chefen på social-
kontoret i Norrlands kom-
munen att kommentera.

Varför har ni överklagat?
– Kammarrätten har 

kommit fram till att de enda 
grundläggande behoven för 
personen är massage och 
varma bad, men vi känner 
inte till att det kan betecknas 
som grundläggande behov. Vi 

tycker inte heller att det krävs 
ingående kunskap för att 
utföra massage och varma 
bad. Vi har även varit i 
kontakt med jurister på SKL 
som tycker att det vore bra att 
pröva frågan.

Men familjen måste ju få 
hjälp och om det inte blir 
genom assistans så måste 
det ske på annat sätt, vilket 
kanske inte blir billigare?

– Det kan jag inte svara på. 
Vi har bara tagit ställning till 
om det finns grundläggande 
behov.

Varför nöjer ni er inte 
med kammarrättens 
bedömning, att flickan är 
berättigad till assistans?

– Jag tycker att det är 
viktigt att få belyst om 
massage är grundläggande 
behov. Och eftersom vi har 

fått prövningstillstånd, vilket 
är svårt, så bedömer man att 
frågan är viktig.

”Här finns 
bara förlorare”

Kommunens strid mot nioåring kan leda 
till minskad assistans för många fler

Kommunens kommentar:
Jurister på SKL tycker det är bra att vi prövar frågan

@ Läs mer på 
www.foraldrakraft.se

Fotnot: Enligt önskemål från 
familjen har Föräldrakraft 
valt att inte namnge den 
aktuella kommunen.
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Nyheter

framträda i media. Man vill inte ens att 
den aktuella kommunen ska pekas ut.

– De tycker att det är jättejobbigt att 
det kommer upp i Högsta förvaltnings-
dom stolen. De har inte själva valt att 
hamna i denna situation, de har bara an-
sökt om assistans och sedan har kommu-
nen drivit frågan ända upp, säger Josefin 
Mikaelsson.

Bara förlorare
Hon menar att kommunens överklagan 
bara har förlorare.

– Flickans hjälpbehov måste tillgodoses 
och om det inte sker genom personlig as-
sistans så måste någon annan göra det. 
Troligen blir det då en sämre insats som 
dessutom blir dyrare, säger Josefin 
Mikaelsson och refererar till en rapport 
från Socialstyrelsen som visade att hem-
tjänst ofta är dyrare än assistans.

Om kommunen vinner målet i Högsta 
förvaltningsdomstolen innebär det att 
många andra personer med funktions-
nedsättningar kan förlora sin assistans, 
särskilt personer med autism.

Men det kan också leda till att stora 
kostnader flyttas från Försäkringskassan 
till kommunerna, eftersom kommunerna 
får ansvaret när Försäkringskassan avslår 
assistans.

– Det blir dåligt för de personer som in-
te får assistans och dåligt för kommuner-
na som får ökade kostnader på andra om-
råden, säger Josefin Mikaelsson.

Hon är orolig för utvecklingen.
– För några år sedan, när flickan ansök-

te om assistans, var utgången solklar till 
hennes fördel. Både förvaltningsrätt och 
kammarrätt har tilldömt henne rätt till 
personlig assistans. På senare tid har prax-
is inskränkt rätten till assistans och ut-
gången är nu inte lika självklar, säger 
Josefin Mikaelsson.

Måltider inte berättigade
Ett tidigare avgörande i Regeringsrätten 
innebar att måltider inte blev assistansbe-
rättigande vilket ledde till att många fick 
avslag på ansökningar. Om Högsta för-
valtningsdomstolen nu bifaller kommu-
nens överklagan riskerar det att leda till 
ytterligare inskränkningar.

Oavsett hur domstolen dömer tycker 
Josefin Mikaelsson att det är olyckligt att 
kommuner tvingar personer med funk-
tionsnedsättningar att strida i domstol.

– Hur långt ska kommunerna gå för 
att slåss mot sina egna medborgare? När 
är det dags att acceptera att den här 
flickan behöver hjälp? säger Josefin Mi-
kaels son. +

Vinn biljetter!
Vinn biljetter till Glada Hudik-
teaterns konserturné ”Live in 
concert 2012”.
Föräldrakraft och Glada Hudik 
lottar ut tio biljetter till föreställ-
ningar i Göteborg och Stockholm.
Hör av dig med ett mejl eller brev 
till tidningen så deltar du i utlott-
ningen. Mejladressen är info@
faktapress.se och postadressen 
är Föräldrakraft, Målargatan 7, 
111 22  Stockholm.

Sommarläger på Ågrenska
Ågrenska anordnar sommarvistelse för  
deltagare med alla slags funktionsnedsättningar

 031-750 91 00  
www.agrenska.se 

Mamman och den femåriga 
dottern förlorade mot Ikea i 
tingsrätten. 

Tvisten gällde anklagelser 
om att dottern diskrimine-
rats av Ikea i Malmö sedan 
hon nekats att leka i bollha-
vet på grund av funktions-
nedsättning. 

Mamman säger till TT att 
hon kommer att gå vidare 
med ärendet och inte nöjer 

sig med tingsrättens beslut.
Ikeas chef för kundrelatio-

ner, Hans Gårlin, anser att 
det nu är bevisat att Ikea inte 
utsatte flickan för diskrimi-
nering.

Nu måste familjens 
juridiska ombud, Byrån för 
lika rättigheter, betala 1 205 
kronor i rättegångskostnader. 
Ikea hade yrkat på 50 000 
kronor. +

Flicka förlorade mot Ikea

IfA godkänd assistansanordnareA

E

NI
TR

ES
S GRUPPE EN

FÖ
R

S
SISTANSBERÄT

IG

A
D

T

Hur din vardag än ser ut, vilka intressen du än har. 
Vi gör vårt bästa för att din assistent ska passa in i 
ditt liv. För oss är det en självklarhet. 

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

VI MATCHAR DINA BEHOV

Det gör min assistent också
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08-514 201 50 
www.oliviapersonligassistans.se
info@oliviapersonligassistans.se

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

Kom och besök oss under Hjultorget 22-23 maj på Kistamässan.

Möt oss i Almedalen den 3, 4, 5 och 6 juli!

Stockholm       
Skåne                
Uppsala            
Västerås           

www.misa.se   

08 - 580 813 40
040 - 43 16 29
018 - 12 74 30
021 - 444 03 01

Bristande tydlighet i lagen 
gör att personer som bor i 
gruppbostad får betala 
oskäliga hyror. Många lever 
på existensminimum.

Leif Tallskog, revisor i 
Autism- och Asperger-
föreningen i Uppsala län, har 
haft många kontakter med 
socialdepartementet i frågan, 
men tvingas konstatera att 
det saknas politiskt initiativ.

– Den här frågan är 

tydligen inte tillräckligt 
politiskt intressant, trots att 
politikerna skulle kunna 
knipa flera röster genom att 
driva ärendet, säger Leif 
Tallskog.

I lagen står det att en 
person inte ska behöva få 
merkostnader på grund av 
sin funktionsnedsättning.  
Ändå får de boende inom 
LSS-bostäderna betala 
överhyror. +

Den som läser teckenspråk på 
gymnasiet ska inte missgyn-
nas utan också få värdefulla 
meritpoäng. Det har Riks dag-
ens utbildningsutskott enats 
om, efter motioner från 
Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet.

Därmed har en intensiv 
kamp gett resultat. Bland 
annat Unga Hörselskadade, 
Sveriges Dövas Riksförbund 
och Riksförbundet DHB har 

protesterat mot antagnings-
reglerna till högskolan.

Teckenspråk har inte 
likställts med moderna språk 
och har därför inte gett några 
meritpoäng.

Unga som har hörselskador 
har därför känt sig diskrimi-
nerade vid ansökning till 
högskoleutbildningar.
Utbild ningsutskottet har nu 
också kommit fram till att 
reglerna är olämpliga. +

nmälningar om brister i 
stödet till skolelever öka-
de med hela 22 procent 
till nya rekordnivåer un-
der 2011, rapporterar 
Skolinspektionen.

Nästan vartannat beslut hos Skolin-
spektionen innebär kritik mot skolan.

Samtidigt hyllas Skolinspektionen av 
Attention med utmärkelsen ”Årets ljus”.

Organisationen Attention har utsett 
Skolinspektionen till ”Årets ljus” för att 
den statliga myndigheten har gjort 
granskningar av hur skolan klarar att ge 
stöd till elever med funktionsnedsätt-
ningar.

Ökad uppmärksamhet
Tack vare Skolinspektionen har frågor 
om särskilt stöd i skolan fått kraftigt ökad 
uppmärksamhet. Det har också blivit 
enklare att anmäla brister. Nästan hälf -
ten av anmälningarna leder dessutom till 
att skolorna får kritik av inspektionen.

Under förra året gjordes totalt 2 651 
anmälningar till Skolinspektionen och 
BEO, Barn- och elevombudet. Det var en 
ökning med 17 procent.

Allra mest ökade anmälningar som 
gällde bristande stöd, där ökningen upp-
gick till 22 procent och antalet anmäl-
ningar var 747.

Det vanligaste klagomålet i anmäl-
ningarna är att skolan inte gjort tillräck-
ligt i samband med att en elev blivit 

kränkt. Mer än 1 000 sådana anmälning-
ar gjordes under 2011.

Kränkningar via internet, sms och 
mms har också ökat de tre senaste åren. I 
en tredjedel av anmälningarna anser an-
mälaren att eleven kränkts av personal på 
skolan, uppger Skolinspektionen.

Andra klagomål gäller bland annat 
bristande rutiner vid placering av elev i 
särskola och samarbete mellan skola och 
hem.

Beslutar om kritik
Anmälningarna leder ofta till att Skol-
inspektionen beslutar om kritik mot sko-
lorna. Under 2011 innebar nästan hälften 
av besluten kritik mot skolorna. Den van-
ligaste kritiken gäller särskilt stöd. 332 så-
dana beslut togs under fjolåret.

Andra vanliga områden där skolorna 
får kritik av Skolinspektionen är krän-
kande behandling (290 beslut under 
2011) och skolplikt eller rätt till utbild-
ning (149 beslut). +

Hårdhandskar hyllas
Skolinspektionens tuffa tag mot brister i skolan får starkt stöd

A
Priset betyder att vi har lyckats, säger 
Ann-Marie Begler, Skolinspektionen.

”Teckenspråk ska ge meritpoäng” Oskäliga hyror för LSS-boende
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Nyheter

En ny skrift om de bestämmel-
ser i den nya skollagen som är 
av särskild betydelse för barn 
med funktionsnedsättningar. 
Författaren Agneta Hellström 
har mångårig erfarenhet av att 
utveckla stödinsatser till dessa 
barn inom förskola och skola. 
Beställ på www.sinus.se/
Skrifter       

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Rätt till stöd
i förskola och skola för barn och elever 

med funktionsnedsättningar

Agneta Hellström

Rätt till stöd i förskola och skola

sinus 8-del fk1203.indd   4 2012-04-20   16:25

Ännu en elev som felaktigt 
placerats i särskola stämmer 
nu kommunen. Den här 
gången är det en pojke i 
Älvsbyn som gick tre år i 
särskola trots att han inte har 
någon utvecklingsstörning. 
”Psykologen” som föreslog 
särskola var inte behörig.

– Jag skrev på papperna 
om att Petter skulle skrivas in 
i särskola, det gjorde jag. 

Men jag gjorde det för att 
han fick en diagnos som 
lindrigt utvecklingsstörd. Vi 
är ju bara föräldrar, vi har ju 
gjort det vi trodde var bäst, 
säger mamman Susanne 
Eriksson till Sveriges Radios 
Ekot.

När föräldrarna begärde 
en ny undersökning visade 
det sig att sonen var normal
begåvad men hade dyslexi. +

En pojke med ADHD och 
Aspergers syndrom sökte till 
en friskola i Västerås, men 
fick nobben. Nu har skolan 
bett pojken om ursäkt och ger 
honom dessutom ett skade
stånd på 30 000 kronor.

Skolan nekade pojken plats 
med motiveringen att man 
redan hade många elever i 
behov av särskilt stöd och inte 
kunde ta emot ytterligare en.

Familjen anmälde skolan 
till Skolinspektionen som 
ansåg att skolan brutit mot 
skollagen. I sin ansökan till 
skolan hade familjen infor
merat om pojkens diagnoser 
men man hade också uppgett 
att han egentligen inte 
behövde något extra stöd.

Efter anmälan till DO, 
Diskriminerings
ombudsmannen, konstatera

des att skolan även brutit mot 
diskrimineringslagen. DO 
ansåg att skolans avslag 
innebar diskriminering 
eftersom man grundat 
beslutet på pojkens diagnos 
och inte hade gjort någon 
individuell prövning.

Friskolan har nu beklagat 
att man brutit mot pojkens 
rättigheter och de problem 
som det har medfört.  Skolan 
har även lovat se över rutiner
na för antagning.

– En skola har bara i 
undantagsfall rätt att inte ta 
emot elever med särskilda 
behov och i det här fallet 
fanns dessutom inte heller 
några särskilda behov, vilket 
gör det till ett tydligt brott 
mot diskrimineringslagen, 
säger Anders Wilhelmsson, 
jurist på DO. +

Färgstarkt och välbesökt vernissage
Specialklassen vid Örnsköldsviks folkhögskola tolkade 
konstnären Gutav Klimt vid en utställning i mars. Besök
arna blev mäkta imponerade. Foto: Kristina stålnacKe

Kommun stäms av pojke som  
felaktigt placerades i särskolan

Skola ber om ursäkt 
Pojke med aDHD blev nobbad av skolan men  
får nu upprättelse

Vi bygger framtidens personliga assistans. 
Välkommen du också!

Träffa oss på Hjultorget 22-23 maj, monter A:26.

www.smartassistans.se • telefon 08-653 52 00

Utmanaren inom 
personlig assistans

Heidi Nordin, Solweig Gejler, Erik Mared, 
Malin Jansson och Jeff Carling.

Vi gillar framtidsvisioner mer 
än historier ur det förflutna

Smart_foraldrakraft_12-04-29.v3.indd   1 12-04-29   23.59.45
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Var finns jobben? 
Ica och Max har ordnat 
hundratals nya jobb för 
personer med funktions-
nedsättningar. Men vad gör 
andra arbetsgivare, politi-
kerna och myndigheterna? 
Inför politikerveckan i Al-
medalen den 1–8 juli 2012 
är detta åter en av de vikti-
gaste frågorna. 

På dessa sidor bjuder 
vi på några aktuella inter-
vjuer och tips på viktiga 
arrangemang under 
Almedalsveckan. 
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     av almedalen
Med plats för alla

är Johansson är en av de 
svenskar som gjort mest 
för att förändra attity-
derna till personer med 
utvecklingsstörning. 

Ändå var det han som 
under hösten 2011 hängdes ut och ankla-
gades för att ha förfördelat Glada Hudik-
tea terns skådespelare ekonomiskt.

– Den värsta tiden i mitt liv, säger han.
”Egna miljonaffärer blandas med 

kommunens” var en av rubrikerna i sam-
band med att SVT:s Uppdrag granskning 
sändes.

– Det enda jag ville vara att program-
met skulle sändas så att jag skulle få en 
chans att lägga det bakom mig.

Nu jobbar Glada Hudikteatern vidare 
med nya projekt. En konserthusturné 
drar igång i maj med start i Hudiksvall 
och final i Stockholm. En ny biofilm, 
uppföljare till ”Hur många lingon”, dis-
kuteras. Utbildningsmaterial till skolor 
som bekämpar mobbing har tagits fram.

Samtidigt lägger Pär Johansson mer 
fokus på att hitta jobb till personer med 
funktionsnedsättningar.

Han är oerhört stolt över teaterns 
samarbete med Ica kring det jobbska-
pande projektet ”Vi kan mer”. 

– Ica har verkligen tagit strid och gjort 
saker. I Sverige är vi jättebra på att göra 

saker i teorin men vi har fortfarande väl-
digt mycket kvar att göra i praktiken när 
det gäller mångfald och värdegrunder, 
säger Pär Johansson.

Icas avgående koncernchef Kenneth 
Bengtsson berättade i en intervju i februari 
att dessa rekryteringar var det viktigaste 
han åstadkommit under hela sina långa 
karriär.

Över 700 jobb
Över 700 jobb i Ica-butiker över landet 
har projektet åstadkommit.

– Många blir segregerade i Sverige för 
att de inte får någon sysselsättning. För 
att få landet i balans behövs jobb och 
därför måste vi tvätta bort epitetet ”skit-
jobb”. Det är bättre att ställa upp burkar i 
en hylla än att inte få göra något alls, sä-
ger Pär Johansson.

– Om vi får ett samhälle där alla tillåts, 
där alla inte behöver göra samma saker, 
där även skitjobb finns, då kommer 
Sverige att fungera bra.

Pär Johansson är besviken över hur 
dåligt arbetsmarknaden utvecklats utan-
för den lilla gruppen av aktiva företag 
som Ica och hamburgerkedjan Max.

– Ica är ett jättebra föredöme, framför 
allt för att man gör något. Jag märker att 
fler och fler blir intresserade och ställer 
frågor.  

Han jagar      arbetstillfällen
”Sverige är bra på mångfald i teorin, men i praktiken finns det väl-
digt mycket kvar att göra”, säger Pär Johansson. Han är nu på jakt 
efter massor av nya arbetsuppgifter som ger jobb till personer med 
utvecklingsstörning. Därför medverkar han även på Föräldrakrafts 
debatt Vägen till arbete i Almedalen den 3 juli.

P
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Det var reklamfilmerna med ”Ica-
Jerry”, Glada Hudikskådespelaren Mats 
Melin, som fick bollen i rullning.

– Det fick människor att öppna ögo-
nen, säger Pär.

Efter 36 reklamfilmer för Ica har skå-
despelaren Mats Melin nu tackat för sig, 
men projektet har blivit en naturlig del av 
Icas verksamhet och reklamfilmens 
mångfald har överförts till butiker över 
hela landet.

Fördom som sjukdom
– Jag mötte en Ica-handlare som berätta-
de att han anställt två killar som han 
trodde led av Downs syndrom. Men han 
sa efter en stund, det är ju jag som har li-
dit av en sjukdom som heter fördomar, 
berättar Pär.

Det är inte bara fördomar som han vill 
tvätta bort. Hetsjakt på utsatta politiker 
och beslutsfattare gör honom också upp-
rörd, inte bara för att han själv fick känna 

av stormvindar i höstas: – Vad är det som 
driver oss att jaga människor över kan-
ten? Utan mina vänner och kollegor vet 
jag inte själv hur jag skulle ha klarat av 
det. 

Han försvarar kommunpolitiker, som 
ofta får ta stryk i debatten.

– Många vill kasta skit på kommunen, 
men kommunen är ju alla vi som bor 
där! Det är för mycket hetsjakt, man äg-
nar sig för mycket åt att hitta fel och för-
söka krossa människor istället för att 
glädjas åt det som är.

– Människor i en kommun måste för-
stå att de alla måste ta ansvar. Jag saknar 
”speakers’ corners” och att fler är ute och 
pratar på torgen. Jag saknar att kommu-
ner samlar sina medborgare och har en 
öppen dialog. +

Familjeläger på Valjeviken
för medlemmar i 

Neurologiskt Handikappades 
Riksförbund

Bli medlem du också!

www.nhr.se
08 - 677 70 10

Han jagar      arbetstillfällen

@ Läs en längre intervju med Pär 
Johansson på www.foraldrakraft.se

– Fler jobb är det viktigaste för att få 
Sverige i balans, säger Pär Johansson.

Ett gott liv - hela livet

Välkommen till ett 
frukostseminarium
i Almedalen
”Min resa med och utan 
Aspergers diagnos och vägen 
till arbete!”

Kom och lyssna på Patrik Lindbergs berättelse 
och låt dig inspireras av att det �nns vägar 
förbi ett funktionshinder. Patrik är anställd som 
föreläsare i Solhagagruppen sedan hösten 2011.

Tid och plats:  5 juli, kl  09:00-09:45
Högskolan, Cramérgatan 3, Visby
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et går trögt med att få 
fram arbete för unga med 
funktionsnedsättningar 
med statliga satsningar. 
Istället är det eldsjälar ute 
i landet som punktmar-

kerar frågan med hjälp av olika projekt. 
Harald Petersson i Alvesta är en av dem. 

– Över 60 procent av våra deltagare 
har fått fortsatt anställning efter projekt-
tidens slut, säger han.

Harald Petersson har jobbat inom sär-
skolan sedan 1979 och genom åren känt 
att det glappat mellan studier och arbete 
för personer med funktionsnedsättning.

 
Startade EU-projekt
För två år sedan startade han därför ett 
EU-projekt, ”Funktionshindrades rätt till 
arbete”, för att introducera elever i åld-
rarna 21–37 år med lindrig utvecklings-

störning eller neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning, på arbetsmarknaden. 
Handledarna på arbetsplatser i Älmhult, 
Ljungby, Alvesta och Växjö är viktiga 
kuggar i projektet och har fått en särskilt 
upplagd utbildning två dagar per termin. 
Det två-åriga projektet är helt frikopplat 
från särvux och ligger istället inom den 
ordinarie vuxenutbildningen. 

Utbilda arbetsplatserna
– 75 procent handlar om att utbilda ar-
betsplatserna och handledarna i att se 
möjligheterna och att bygga upp en för-
troendefull relation, 25 procent handlar 
om att utbilda eleverna, säger Harald 
Petersson. 

– Arbetsuppgifterna finns men det 
handlar om att upptäcka dem och att för-
ändra attityder och förhållningssätt på 
arbetsplatserna.

60%
 

Få arbetsgivare 
använder särskilt 
stöd för unga
> Bara ett fåtal arbetsgivare nyttjar det 
särskilda anställningsstödet för 
långtidsarbetslösa ungdomar. 
> Ungefär 12 500 ungdomar beräknas 
vara berättigade till stödet. Endast 500 
har fått jobb med stöd, enligt Sveriges 
Radios Ekot.
> Stödet innebär en kraftig subventio-
nering från staten. Regeringens 
räkneexempel visar att det bara kostar 
en arbetsgivare cirka 3000 kronor per 
månad att anställa en långtidsarbetslös 
ungdom. Staten betalar resten.
> Arbetsmarknadsminister Hillevi 
Engström säger till Ekot att alltför få 
arbetsgivare känner till att stödet är så 
förmånligt.

(6 av 10 fick jobb)

Lyckat projekt i Alvesta

D
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TRE AV FYRA BARN ÖVERLEVER CANCER

BESÖK OSS I ALMEDALEN 2-7 juLI 2012
Varje år drabbas omkring 300 barn i Sverige av cancer. Ingen kan säkert säga varför vissa barn drabbas och andra inte. Nu behöver vi din hjälp, tillsammans kan 
vi bekämpa barncancer! Kom och besök oss i vårt tält på Hamngatan under veckan och/eller besök något av våra seminarier på Högskolan den 5 juli, 
kl 10.00-10.45 i sal E30 i samarbete med Föräldrakraft och kl 14.00-15.30 i sal E31 i samarbete med Dagens Medicin.

Pg: 90 20 90-0
www.barncancerfonden.se
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Han berättar att det svåraste var att 
hitta praktikplatserna. När det var klart, 
har allt löpt på väl. Men han är förvånad 
över att så få kommuner har nappat på 
erbjudandet.

– Paradoxalt nog fick enbart två av de 
åtta eleverna i Växjö praktik inom kom-
munen trots att de sedan tidigare hade 
sin sysselsättning där. Överlag har det va-
rit lättare att hitta praktikplatser hos pri-
vata företag. Där har man närmare till 
beslut. Inom kommunal verksamhet 
måste man gå flera steg upp. Då är det 
enklare att säga nej. 

Handledare för Robin
Reneé Dahlin är handledare för Robin 
Nilsson på äldreboendet Evelid vårdbo-
städer som drivs av Carema Care i Växjö. 
Hon uttrycker sig enbart i positiva orda-
lag när det gäller projektet. 

– Det ger så mycket tillbaka att få vara 
handledare åt Robin. Hans arbete upp-
skattas av alla. Vi skulle inte klara oss ut-
an honom nu, säger Reneé Dahlin.

Arbetsuppgifterna för Robin Nilsson 
består bland annat i att köra ut förbruk-
ningsmaterial till olika enheter, tömma 
soporna, mala pappersdokument, skura 
golven med maskin, med mera. De hjälps 
också åt att plantera blommor.

– Det är skönt att ha ett jobb, säger 
Robin Nilsson. 

Han framhåller också att arbetskam-
raterna är väldigt trevliga.

Att hitta lämpliga arbetsuppgifter 
tycker Reneé Dahlin inte heller har varit 
något problem. 

– Jag har alltid haft uppfattningen att 
alla är olika och att alla behövs. Det finns 
något som alla kan göra, det gäller bara 
att se det, säger Reneé Dahlin.

Det är förutsättningarna på arbets-
platsen i kombination med projektdelta-
garens egna förmågor som avgör vilka 
arbetsuppgifterna blir. 

– Det är väldigt individuellt anpassat, 
säger Harald Petersson.

Olika inriktningar
Projektet har två olika inriktningar. 
Redan från början kunde man välja mel-
lan att arbeta på äldreboendet eller inom 
barnomsorgen. Av de 16 deltagarna valde 
merparten av dem att jobba inom äldre-
omsorgen. Nu har 60 procent fått anting-
en en utvecklings- eller trygghetsanställ-
ning, som serviceassistenter. 

– Det finns många vinnare i det här. För 
det första projektdeltagarna och deras fa-
miljer, men alla andra är också vinnare ur 
en samhällsekonomisk aspekt. Försäk-
ringskassan sparar på aktivitetsstödet och 
bostadsbidraget som inte behöver betalas 
ut i samma omfattning och arbetsförmed-
lingen sparar tid på vägledning. 

– I ett socioekonomiskt perspektiv vet 
man att samhället över tid sparar miljon-

belopp på varje person som lämnar ett 
bidragsberoende och istället blir löntaga-
re, säger Harald Petersson.

Det skapas nya kontaktgrupper också. 
– Två av projektdeltagarna har till ex-

empel blivit ett par under projekt-
perioden och nu har de förlovat sig och 
är på väg att flytta ihop till sommaren, sä-
ger Harald Petersson.

Han berättar att samarbetet med För-
säk ringskassan och Arbetsför medlingen 
har varit mycket bra och att alla ansträngt 
sig för att få det att fungera. 

Ska samla alla
Härnäst ska Harald Petersson samla alla 
inblandade för att se om konceptet kan 
finansieras utan EU:s projektpengar.

– Det borde kunna funka på samma 
sätt som när de köper platser på exempel-
vis en svetsutbildning. Man kan också se 
det som en variant på lärlingsutbildning-
en. Vi skulle kunna köra igång med en ny 
kull redan i augusti om bara någon är be-
redd att betala, säger Harald Petersson. +

Den som vill studera projektet 
närmare kan besöka deras hemsida 
på www.serviceassistenten.se

60%
 

1. Skönt att ha ett 
jobb. Robin 
Nilsson trivs 
både med 
uppgifterna och 
arbetskamrater-
na. Här tillsam-
mans med 
handledaren 
Renée Dahlin.

2. De flesta av 
deltagarna valde 
att arbeta inom 
äldreomsorgen, 
berättar Harald 
Petersson.

2
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www.paro.nu I info@paro.nu

GRÖNA SIDAN UPP

PARO kommer att vara på
Gotland, Almedalsveckan.

Kom och träffa oss där.

Bli medlem
Var med och påverka branschen

Nätverk och erfarenhetsutbyte 
med andra medlemmar. 

Stärk ert varumärke genom att 
PARO certifiera ert bolag

Som medlem får du ta del av PAROs Som medlem får du ta del av PAROs 
bra medlemsförmåner & samarbetspartners
 med utbildning, administrativa program m.m
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När sonen Ivar fick cancer lade 
Heléne Kindstedt allt annat åt 
sidan för att hjälpa honom att 
bli frisk. Idag är cancern borta 
och Heléne Kindstedt har sadlat 
om till samtalscoach. I Alme
dalen föreläser hon om föräldra
skapet kring barn med speciella 
behov. 

– Det är viktigt att sätta sig 
själv i första rummet, att se till 
att få egen tid också, säger 
Heléne Kindstedt.

Barn känner ansvar
I slutänden, menar hon, blir det 
annars barnen som känner 
ansvar för hur föräldern mår. 

– De börjar tänka att ”vad ska 
jag göra för att mamma ska må 
bra” och glömmer bort sig 
själva.

Heléne Kindstedt har en 
bakgrund som egen företagare 

inom catering och evenemangs
branschen. Nu när sonen är frisk 
har hon sadlat om till samtals
coach och använder sina 
erfaren heter till att hjälpa andra.

Positiv energi
– Först utbildade jag mig till 
samtalstcoach och det gav mig 
så enormt mycket positiv energi. 
Därför har jag börjat plugga 
vidare till par och relations
terapeut och samtalsterapeut. 
Att jag får ägna mig åt det jag 
brinner för gör att jag mår bra 
och då mår även hela familjen 
bra. +

Heléne Kindstedt skriver på en 
blogg som du kan läsa på 
http://valjviljan.blogspot.com
Krönikor skriver hon för 1177.
2010 kom hennes bok ut, 
Orkar han så orkar jag.Helen Kindstedt.  Foto: Heidi Sverin

Föreläser i Almedalen:

”Se till att få egen tid när 
du tar hand om ditt barn”
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Söker du daglig  
verksamhet till hösten?

Omsorg på ditt sätt

På din dagliga verksamhet hjälper vi dig att få 
ett utvecklande arbete och en meningsfull syssel-
sättning utifrån dina förutsättningar, behov och 
intressen. 

På arbetsplatsen får du en stödperson som lär 
känna dig extra väl och tillsammans planerar ni 
din arbetsdag. Personalen stöttar dig i allt som 
rör jobbet och dina särskilda behov. 

Daglig verksamhet bygger på lust, skaparglädje 
och gemenskap. Du arbetar i din egen takt utifrån 
dina egna förutsättningar och du kan välja mellan 
olika arbetsuppgifter och aktiviteter. Det kan vara 
caféverksamhet, stå i affär, kök, kontor, djur, IT, 
media, friskvårdsaktiviteter, trädgårdsarbete eller 
hantverksarbete som exempelvis snickeri och  
textil. För dig som kan och vill jobba på en extern  
arbetsplats, har vi en utvecklingslots som hjälper 
dig att hitta rätt ställe. Vi har samarbeten med 
både mataffärer, restauranger och reception. 

Vi vänder oss till dig som har ett biståndsbeslut 
om daglig verksamhet enligt LSS och nu söker en 
plats till sommaren eller hösten. Vi utgår alltid 
från dina behov och försöker hitta den verksamhet 
som passar dig bäst. Om du vill kan du också göra 
en praktik hos oss innan du bestämmer dig för att 
börja.

Är du intresserad av att veta mer eller vill  
komma på studiebesök? Ring eller maila oss: 
08-310 330, dagligverksamhet@attendo.se
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Kan Flexjobb vara lösningen 
på den höga arbetslösheten 
bland personer med funk-
tionsnedsättning? Det håller 
NHR på att undersöka. En 
del av deras utredning 
kommer att presenteras i 
Almedalen. Liksom en 
medlemsenkät.

– Vi har frågat våra 
medlemmar hur de ser på sin 
jobbsituation och om 
Flexjobb kan vara ett alterna-
tiv, säger Robin Zachari, 
opinionsbildare på NHR.

Dansk reform
Den danska reformen 
”Flexjobb” (Fleksjob) är en 
anpassad tjänst som innebär 
ett jobb med ett lägre tempo, 
fler vilopauser och kortare 
dagar. Arbetsgivaren betalar 

för det arbete som utförs och 
staten betalar resterande lön. 
Syftet är att fler personer med 
funktionsnedsättning ska 
kunna komma ut i arbete. 
NHR ställer sig mycket 
positiv till modellen.

– Det är en konstruktiv lös-
ning på ett mycket stort 
problem tycker vi. Miljö par-
tiet har ställt sig bakom vårt 
initiativ, säger Robin Zachari.

Dagens subventionssystem 
fungerar inte, anser han.

– Man utnyttjar inte de 
system som finns till fullo, 
2010 var det exempelvis 700 
miljoner som inte plockades 
ut från lönebidraget, säger 
Robin Zachari.

Väldigt intressant
I Almedalen kommer Cristina 
Husmark Persson (M), som 
ligger bakom FunkA-
utredningen om olika 
jobbstöd att närvara under 
NHR:s seminarium.

– Det ska bli väldigt 
intressant att höra vad hon 
säger om våra förslag, säger 
Robin Zachari. +

Om du vill läsa mer om 
FunkA-utredningen hittar du 
informationen på www.sou.
gov.se/funka

Kathleen Bengtsson-Hayward 
är ordförande för NHR.

Christina Husmark 
Persson utreder stöden.

Flexar fram fler jobb
Utredning presenteras i Almedalen

www.furuboda.se

 Tillsammans gör vi det möjligt!

Behöver det vara så svårt? 
... att finna, få och behålla ett arbete, 

om man är ung med funktionsnedsättning.

 Möt oss i Almedalen!
 Vi samtalar om hur olika faktorer samverkar

 för unga med funktionsnedsättning, på vägen 
 till  ett arbete.

 
 5 juli 15.00 -15.45 

 Högskolan på Gotland
 sal E30,Cramérgatan 3, Visby
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Fler tips inför Almedalen

Hur man kan få stöd och 
kraft att vara förälder ska 
Bräcke Diakoni föreläsa om i 
Almedalen. 

Det handlar även om hur 
man som förälder kan få hjälp 
med att samordna kontakter 
runt sitt barn med funktions-
nedsättning. 

– Föräldrastöd är ett 
eftersatt område, vi vill med 
vårt projekt ”Att växa - ett 
projekt om transition” skapa 

mötesplatser och uppmuntra 
föräldrarna att ta kontakt med 
varandra för att utbyta erfaren-
heter, säger Maria Blad som är 
projektsamordnare och som 
annars jobbar som kurator på 
habiliteringen på Riksgym-
nasiet. 

Det handlar också om att 
få kunskap för att kunna 
bemästra sin situation på 
bästa sätt eller bara få möjlig-
het till avkoppling och 

återhämtning. För ungdo-
marna erbjuder projektet 
träffar och temahelger där 
syftet är att få ett medvetet 
förhållningssätt till att bli 
vuxen, gentemot sig själv, sina 
föräldrar och omgivningen.

Projektet startade 2010 
med stöd från Allmänna 
arvsfonden. Målgruppen är 
elever som går på Riks gym-
nasiet och föräldrar. Sam-
man lagt deltar 90 personer. +

Patrik Lindberg vet vad det innebär att 
vara långtidsarbetslös. Han vet också hur 
det är att ha ADD och Aspergers syndrom. 
Vem är då bäst lämpad för att vara förelä-
sare i ämnet? Ingen mindre än han själv.

– Nu har jag hittat rätt. Att vara an-
ställd genom Solhagagruppen som före-
läsare är det bästa som hänt.

Under två års tid har Patrik Lindberg 
på egen hand och mot arvode, föreläst om 
sin resa fram till diagnosen Aspergers syn-
drom och ADD. Sedan ett halvår tillbaka 
är han nu anställd hos Solhaga gruppen.

Hade tur
Med en bakgrund som undersköterska, 
flera misslyckade anställningar inom vår-
den och efterföljande arbetslöshet, hade 
han år 2001 turen att träffa på en arbets-
förmedlare som förstod vad det handlade 
om. 

Patrik Lindberg ställde sig i kö för en 
neuropsykiatrisk utredning. Det skulle ta 
tre år innan han fick en tid.

Han tycker att det både är för- och 
nackdelar med att ha fått diagnosen. 
Samtidigt som han är glad över att ha fått 
en förklaring till problemen, beskriver 
han det som en jobbig process att accep-
tera faktum.

– Det kändes så slutgiltigt, det tog mig 
över två år att bli kompis med diagnosen.

Nu kan han bättre framhålla sina styr-
kor. Som att hans bildseende är väldigt 
bra, vilket han har nytta av när han foto-
graferar. När han står på scenen får han 
ofta uppskattande kommentarer från pu-
bliken för att han skildrar saker på ett lite 
annorlunda sätt.

– Personer med Aspergers har inte hel-
ler någon åldersfixering, man är liksom 
inte intresserad av det yttre utan mer av 
det personerna säger.

Stort slöseri
När det gäller arbetsmarknadspolitik 
tycker Patrik Lindberg att det är ett stort 
resursslöseri att det är så få företag som 
anställer personer med funktionsned-
sättning.

– Politikerna borde jobba för att få ut 
fler personer med funktionsnedsättning i 
arbete. Sedan talar man inte om deltids-
arbete längre, bara heltid, hur ska vi som 
inte kan jobba mer än halvtid finansiera 
den andra halvan? Stina Johansson

Patrik Lindberg tycker att det är ett stort resursslöseri att så få företag anställer personer med funktionsnedsättning.

Patrik tipsar:
> Hitta egna strategier. När jag var 
sjukskriven kom jag underfund med 
vad jag mår bra av. Jag jobbar mycket 
med återhämtning, att hushålla med 
mina energinivåer.
> Googles almanacka, där kan man 
skicka gratis påminnelse-sms.
> ICA Maxi har en mobiltelefon-app 
där man bland annat får en överblick 
på var varorna står.
> Pelle Sandstraks böcker om hur det 
är att ha Tourettes syndrom.

Patrik hittade rätt på arbetsmarknaden

Föräldrar hyllas

– Föräldrar som stödjer sina 
barn förtjänar verkligen att 
få ett erkännande, säger 
Maria Blad.
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Hon berättar att många föräldrar uttrycker en oro för 

hur det ska bli efter att barnet fyllt 18 år. 
– Vi hoppas att verksamheten kan permanentas efter 

2013 och omfatta alla föräldrar som har barn med funk-

tionsnedsättning.
Föräldrakraft skrev i nummer 6, 2011, om projektet 

”Personlig koordinator”, som Bräcke Diakoni också 
kommer att berätta om på Almedalen. +
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Nyheter

Gå gärna in på www.humana.se och läs mer om oss eller ring 020-303100.

Ända sedan starten har vi arbetat efter en ledstjärna.
Att alla har rätten till ett bra liv. Hur det ser ut vet bara
du. Och hur vi bäst kan hjälpa till att förverkliga det. 
Så självfallet är det du som är kund hos Humana som 
bestämmer. Och det gäller det mesta som har med dig
och din assistans att göra. Uppenbarligen är det något som
uppskattas. Annars hade vi nog inte blivit störst i landet.
Så vill du också bestämma över Sveriges största företag
inom personlig assistans, känn dig varmt välkommen.

Sveriges största företag inom 
personlig assistans.

Och du bestämmer allt.

society
M

-1
2

4
-H

U
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A
S

Vi ses i 

Almedalen 5 juli.

Frukostseminarium om 

ökad tillgänglighet 

i samhället.

Läs mer på 

www.humana.se
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Behöver det vara så svårt? 
Det är frågan som Furuboda 
ställer under ett seminarium i 
Almedalen 2012. Den 
idéburna sektorn lyckas ofta 
bättre än andra att skapa jobb 
för personer med funktions-
nedsättning. 

– Vi tar upp svårigheter 
och framgångsfaktorer för 
unga med funktionsnedsätt-
ning, säger Kerstin Olofsson, 
chef på Furuboda 
Kompetenscenter.

Hon menar att idéburna 

organisationer ”kan på ett 
annat sätt”. Det är idén som 
är det primära, inte regler, 
mål och budget.  

– Vi kommer att visa vad vi 
ser som fördelar med att 
arbeta i en ideell organisation. 
Regeringen inrättade 2010 ett 
forskningsprogram om det 
civila samhället. Det är an ge- 
läget att följa den forskning 
som handlar om ideell sektors 
arbete kring funktionsned-
sättning och arbetsmarknad, 
säger Kerstin Olofsson. +

Den varma årstiden är här och 
platserna på uteserveringarna 
blir allt mer populära. Sex av 
tio kommuner ställer dock 
inga krav på att uteservering-
arna ska vara tillgängliga för 
personer med funktionsned-
sättning, enligt företaget 
Humana och RBU, 
Riksförbundet för rörelse-
hindrade barn och ungdomar.

– Vi tycker att det är 
bedrövligt, säger Henrik 
Petrén, förbundsjurist på 
RBU.

Han menar att varje 
serveringsställe själv måste ta 
ansvar för sin tillgänglighet, 
men att kommunerna kan 
driva på utvecklingen genom 
att ställa krav.

– Det här är ett tydligt 
exempel på hur det fortfaran-
de 2012 skapas nya otillgäng-
liga miljöer. Självklart har alla 
människor samma rätt att 
kunna njuta av en fika i 
vårsolen, säger Henrik Petrén.

Humana presenterar sin 
rapport i Almedalen. +

obias Holmberg från 
Norrköping är ny ordfö-
rande för Förbundet 
unga rörelsehindrade se-
dan några månader till-
baka. Han vill verka för 

en ökad förståelse om funktionsnedsätt-
ningar hos skolor och arbetsgivare.

– Mycket grundläggs redan i skolan. 
Exempelvis sorteras personer med funk-
tionsnedsättning bort redan när de ska 
göra praktik i åttan och nian. Lärarna ser 
bara problem, inte möjligheter. Så länge 
det finns en oförståelse i skolan kommer 
det att finnas ute i arbetslivet också.

Han ser en risk med exempelvis Riks-
gym nasierna, där det enbart går eleve r 
med  rörelsehinder.

– I och med det signalerar vi att perso-
ner med funktionsnedsättning inte vill 
eller kan integreras i övriga samhället.

En positiv insats tycker Tobias Holm-
berg att Arbetsförmed lin gens informa-
tionskampanj ”Se kraften” är.

– Den visar att det visst går att anställa 
personer med funktionsnedsättning.

Vill möta statsministern
Under Almedalsveckan hoppas han på 
ett möte med Fredrik Reinfeldt.

– Jag skulle vilja att han förklarar sitt 
inlägg i en debattartikel i Svenska Dag-
bladet från förra hösten, där han ut-
trycker att tillgänglighetsfrågan enbart 
är en ”känslomässig” fråga, säger Tobias 
Holm  berg. +

Antalet unga förtidspensio-
närer fortsätter att öka. Nya 
siffror från Försäkringskassan 
visar att antalet unga vuxna 
med aktivitetsersättning har 
ökat till 28 000.

– Ökningen fortsätter även 
om vi har sett en liten av matt - 
ning, säger Therese Karlberg, 
verksamhetsområdeschef på 
Försäkringskassan.

För ett par år sedan var den 
snabba ökningen av ”förtids-
pensioneringarna” en bort-

glömd fråga. Sedan dess har 
det skett en tydlig omsväng-
ning. Politikerna har febrilt 
börjat leta efter vägar till jobb 
istället för aktivitetsersättning.

Vända utveckling
Under fjolåret togs krafttag 
för att vända utvecklingen. 
Försäkrings kassans lovade 
hjälpa 5000 unga ”förtidspen-
sionärer” till jobb.

Sedan löftet utfärdades har 
Försäk rings kassan och 

Arbetsförmedlingen kommit 
överens om nya samordnade 
åtgärder.

Fortsätter öka
Än så länge fortsätter dock 
antalet unga med aktivitetser-
sättning att öka. Den senaste 
statistiken från Försäkrings-
kassan talar om 28 000 
ungdomar i åldern 19-29 år, 
varav 5000 har ersättningen 
för förlängd skolgång. +
Läs mer på foraldrakraft.se 

Hoppas på debatt
Tobias Holmberg vill ha svar av Fredrik Reinfeldt

Seminarium i Almedalen:

”Den idéburna sektorn 
kan skapa nya jobb”

Alla får inte njuta av en fika i solen:

6 av 10 kommuner 
ställer inga krav

Unga förtidspensionärer har nu ökat till 28 000

T
Namn: Tobias Holmberg
Ålder: 19 år
Bor: Norrköping
Familj: Mamma, en tvillingbror  
och en syster
Aktuell: Ordförande för Förbundet 
unga rörelsehindrade
Senaste bok: Metro 2033 - den sista 
tillflykten, av Dmitrij Gluchovskij
Senaste film: Ice Age 3

Ice Age senaste filmen
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Therese Karlberg.

FK_1203_s026_almedalen_v03.indd   26 2012-04-30   14:21



OKTOBER

27
PRISHÖJNING

JULI

3

Vägen till arbete

NOVEMBER17Materialdag

Vägen till arbete. Seminarium och debatt i Café Fornsalen i Gotlands Museum mitt i Visby. 
Moderator är Elisabeth Sandlund. Efter debatten anordnar Föräldrakraft mingel kl 17-19 med 
Humana AB som sponsor. För mer information – se www.foraldrakraft.se/topics/Almedalen

Deltar gör bland annat Lena Hallengren (S), Henrietta Stein, Arbetsför med lingen, Ingela Gardner 
Sundström, Sveriges Kommuner och Landsting, Li Jansson, Svenskt näringsliv, Mikael Klein, Handikapp-
förbunden, Therese Karlberg, Försäkringskassan, Anders Tegnell, Socialstyrelsen och Pär Johansson, 
Glada Hudikteatern. Arbetsmarknads minister Hillevi Engström (M) har ännu inte lämnat besked om 
medverkan. Detsamma gäller LO vars ordförande Wanja Lundby-Wedin medverkade förra året.

Tid:  Tisdag 3 juli klockan 15.10-16.45

Plats: Café Fornsalen, Gotlands Museum, Strandgatan 14 i Visby.

Arrangör: Föräldrakraft i samarbete med Carema Care, Hjälpmedelsinstitutet, Misa, Nordens 
Välfärdscenter, Solhagagruppen och Resursteamet. Föräldrakraft är en oberoende tidskrift om 
funktionsnedsättningar utgiven av FaktaPress AB.
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Blir det några jobb?
Har satsningarna lyckats? Eller har utvecklingen gått bakåt? Och vad 
händer nu? Frågorna besvaras den 3 juli 2012 på en av årets viktigaste 
debatter i  Almedalen. Vi följer upp ambitionerna om en mer rättvis arbets-
marknad, där alla får chans att arbeta. Precis som förra sommaren kommer 
nyckelaktörerna att vara på plats i Visby. Se till att du också är där! 

             Möt oss i Almedalen 2011

                4 juli  Science Park, Sessionsalen, 
                             med Social Venture Network
                5 juli  Länsstyrelsens trädgård, 
                             med Föräldrakraft  
                7 juli  Högskolan, med Attention

Om Misa
Misa arbetar med att skapa 
förutsättningar för per-
soner med funktionsned-
sättningar som vill delta i 
arbetslivet. 

Misas idé är att alla kan 
delta i arbetslivet med rätt 
stöd. Misa samarbetar idag 
med mer än 500 företag 
som erbjuder personer 
med funktionsnedsättning 
praktik och arbete.

   

“Misa är för mig min   
biljett ut i livet.             
De  hjälper mig att
fokusera på vem 
jag är utan min  
sjukdom, fokusera 
på det friska, vad 
jag kan åstadkomma 
och att se framsteg.“

                               Terese 

Ett gott liv - hela livet

● Modern teknologi, speciellt smartphones och
läsplattor, kan ge personer med ADHD och
autism ökad kontroll över vardagen och minska
stressen.

● Hör forskare, användare och praktiker berätta
om vad som krävs för att förbättra stödet.

Torsdag 7 juli kl 15, Högskolan, sal E30

Finns appen mot kaos? 
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Söndag 1 juli
16.00-17.00 Får vi den 
personliga assistans vi har 
rätt till? Ett samtal med 
Bengt Westerberg, Hanna 
Kauppi med flera. KFS 
Företagsservice. Gotlands 
museum. 

19.00 Tal av Jimmy Åkessson 
(SD).

Måndag 2 juli 
13.30-14.30 Seminarium om 
sysselsättning. RBU. Hög
sko lan sal B23.

13.30-15.00  Diagnos, hjälp 
eller stjälp? Är en tidig 
diagnos ett sätt att få rätt 

stöd och bättre förutsätt
ningar eller får eleven en 
stämpel som innebär 
stigmatisering? Autism och 
Asperger för bundet. 
Högskolan,  E30.

14.00-14.45 Hur kan barn 
och unga komma till tals i 
frågor som rör dem? 
Barnombudsmannen. 
Almedalens Bed & Breakfast, 
Tage Cervins Gata 3.

15.00-16.30 Kan jag få hjälp? 
Psykisk ohälsa bland barn 
och unga. Emma Igelström, 
Kattis Ahlström, BRIS, och 
IngMarie Wieslander, SKL. 
BRIS. Tage Cervins gata 3.

19.00 Tal av Åsa Romson 
(MP).

Tisdag 3 juli
8.00-9.30  LSS, lagen som 
sällan fungerar. I praktiken 
avslår allt fler kommuner 
ansökningar bl a om kort
tids, ledsagare och avlösare. 
Vad krävs för att LSS ska 
fungera så som det var tänkt? 
Autism och Asperger för
bundet. Högskolan,  E30.

9.15-10.00  Nationella 
riktlinjer för hjälpmedel. Har 
man rätt till samma hjälp
medel oavsett var i landet 
man bor? Hjälpmedelsin
stitutet har genomfört en 
landsomfattande kartlägg
ning. Resultaten presenteras 
under seminariet. Hjälp me
delsinstitutet. Sävesalen, 
Gotlands museum.

10.00-11.30. Wanted – ett 
normalt liv! Om arbets
marknad och funktionshin
der. Janssen. Wisby Strand 
Congress.

12.15–13.00  Fungerande 
trygghetslarm – en grund
sten i den digitala agendan. 
Hur ska vi kunna utnyttja de 
tekniska möjligheterna för 
vård och omsorgstjänster i 
hemmet? Hjälpmedels insti
tutet. Sävesalen, Gotlands 
museum.

14.00 Lika Unika anordnar 
seminarium om rätt till 
arbete, med Annika Dopping 
som moderator.

14.00 Torgmöte på Donners 
plats med RBU. Även 4 och 5 
juli.

15.00-16.45 Vägen till 
arbete. Föräldrakrafts 
seminarium och paneldebatt 
om arbetsmarknaden för 
personer som har funktions
nedsättningar. Café 
Fornsalen, Gotlands muse
um. Mer information i vår 
annons på sidan 27. 

17.00-19.00 Föräldrakrafts 
mingel i Café Fornsalen, 
Gotlands museum.  
Huvudsponsor är Humana. 
(Om du är intresserad av en 
inbjudan, sänd ett mejl till 
info@faktapress.se)

15.00-16.00 Långsiktigt och 
hållbart ledarskap i skolan  
hur når vi dit? Skolledare har 
det övergripande ansvaret 
för att säkra likvärdighet och 
goda resultat och tar ett stort 
ansvar för att erbjuda 
lösningar för elever i behov 
av särskilt stöd. Debatt. 
Sveriges Skolledarförbund. 
Kårhuset Rindi, Tage 
Cervins gata 1.

19.00 Fredrik Reinfeldt (M) 
talar.

Onsdag 4 juli

16.30-17.30 Ett samtal om 
kvalité i personlig assistans ur 
ett brukarperspektiv. Särn
mark. Gotlands Högskola 
E35.

19.00 Jonas Sjöstedt (V) 
talar.

Torsdag 5 juli
08.30 Föräldrakraftdagen 
startar med fika. Högskolan,  
E30.

08.30-09.30 Har kommuner
nas arbete för tillgänglighet 
upphört? Humana. 
Högskolan, E35. 

Föräldrakraft tipsar här om  
några arrangemang som vi  
bedömer vara extra intressanta 
under årets Almedalsvecka.

Åsa Romson (MP) talar på 
måndagen.

Fredrik Reinfeld (M) talar på 
tisdagen.

Jonas Sjöstedt (V) talar på 
onsdagen.

Jan Björklund (FP) talar på 
torsdagen.

Jimmie Åkesson (MP) talar 
på premiärdagen, den 1 juli.

Våra tips till dig under        Almedalsveckan
Föräldrakraft tipsar här om  
några arrangemang som vi  
bedömer vara extra intressanta 
under årets Almedalsvecka.

av
 a

lm
ed

al
en

i en annan del 
     av almedalen
Med plats för alla
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Nyheter

9.00-9.45 Min resa med och 
utan Aspergers diagnos och 
vägen till arbete! Möt Patrik 
Lindberg som berättar hur 
livet kan se ut när man får en 
diagnos sent i livet och hur 
krokig vägen kan vara och 
vilket stöd som behövs för att 
hitta sina styrkor och komma 
ut på arbetsmarknaden. 
Solhaga gruppen. Högskolan, 
E30.

10.00-11.15 Mitt barn har 
haft cancer – men den 
viktigaste personen i mitt liv 
är faktiskt jag. Heléne 
Kindstedt samtalar om 
föräldraskapet kring barn 
med speciella behov, utifrån 
sina egna upplevelser efter 
det att hennes familj kasta-
des in i barncancervärlden. 
Barncancerfonden. 
Högskolan, E30.

10.00-10.45 Barns rätt till sin 
egen assistans. Intresse grup-
pen för Assistansberättigade, 
IfA. Birgers gränd.

10.00-10.45 Mellan riskkapi-
tal och offentligt monopol – 

vad händer med vårt 
själv  bestämmande? Intres-
segruppen för Assistans be-
rättigade, IfA. Birgers gränd.

11.00-11.45 Hur ser villko-
ren ut för familjer med barn 
och unga som har funktions-
nedsättning? Enligt flera 
studier uttrycker föräldrar 
att de behöver hjälp och 
avlastning för att livet ska 
fungera för dem och deras 
barn. När barnen blir 
tonåringar behövs också 
vägledning i transitionen till 
vuxenlivet. Stödet från 
samhället räcker inte till. 
Hur kan vi stötta hela 
familjen, hela vägen? Bräcke 
Diakoni. Högsko lan, E30.

13.00-14.45 Funktions-
hinder + arbete = sant eller 
falskt? Jakten på superarbets-
kraften blir allt hårdare. 
Därför har NHR gjort en 
enkätundersökning som 
frågar medlemmar om hur 
de ser på sin jobbsituation. 
Kanske är den danska 
modellen Flexjobb lösningen 
på problemen? Neurologiskt 
handikappades riksförbund, 
(NHR). Högskolan, sal E30.

13.30-14.15 Seminarium om 
assistansberättigade kvin-
nors särskilda situation. 
Intressegruppen för 
Assistansberättigade, IfA och 
FQ, Forum Kvinnor & 
Funktionshinder. Birgers 
gränd.

14.30-15.15 Med personlig 
assistans i den norrländska 
vildmarken. Intressegruppen 
för Assistansberättigade, IfA. 
Birgers gränd.

15.00-15.45 Hur hittar man 
och behåller ett jobb när man 
är ung med funktionsnedsätt-
ning? Att vara ung och få ett 
jobb är svårt idag. Att vara ung 
och ha en funktionsnedsätt-
ning ökar inte direkt konkur-
renskraften. Behöver det vara 
så svårt? Vi samtalar om 
svårigheter och framgångsfak-
torer på vägen till arbete för 
unga med funktionsnedsätt-

ning.  Före nin gen Furuboda. 
Högskolan, E30.

15.30-17.00  Prioriteringar 
inom sjukvården, hur kan det 
sällsynta lära oss tänka 
rätt(are)? Riksförbundet 
Sällsynta diagnoser och 
Ågrenska. Wisby strand 
Lojsta 2.

16.00-16.45 Personlig 
assistans och kvalitetssäk-
ring. Paro. Högskolan, sal 
E30.

19.00 Tal av Folkpartiets 
partiledare Jan Björklund.

Fredag 6 juli

Riksförbundet Attention 
anordnar seminarier om 
skola och hjälpmedel under 
fredagen.

12.15-13.15  Sociala investe-
ringar och kommunerna. 
Ing-Marie Wieselgren, 
Ingvar Nilsson och Lars 
Stjernkvist. Högskolan, B23. 

19.00 Tal av Annie Lööf (C).

Lördag 7 juli
15.00 Stefan Löfvén (S) talar.

Söndag 8 juli
11.00 Göran Hägglund (KD) 
talar.

 
Läs mer om Almedalsvec-
kan på foraldrakraft.se

Annie Lööf (C) talar på 
fredagen.

Hur blir det med jobben? 
Lena Hallengren, socialde-
mokraternas talesperson i 
sociala frågor, deltar i 
Föräldrakrafts debatt om 
”Vägen till arbete” den 3 juli 
i Café Fornsalen.

Stefan Löfvén (S) talar på 
lördagen.

Göran Hägglund talar på 
söndagen den 8 juli.

Lär dig att 
opinionsbilda! 

DHR och Unga rörelse-
hindrade genomför en kurs 
i påverkansarbete 2-4 juli, 
för den som är sugen på att 
opinionsbilda. Kontakt-
peson för vuxna är Lasse 
Andersson, informatör på 
DHR, 08-685 80 31 och för 
ungdomar Daniel Lundh, 
Kanslichef, Unga Rörelse-
hind rade, 08-685 80 85.

Handicat, Europas största 
handikappanpassade 
katamaran, kommer att 
ligga i Visby hamn. Om du 
vill segla en tur kan du 
anmäla intresse på www.
sarnmark.se/handicat.

Beställ guide!
Strax före politiker-
veckan trycker vi 
upp en Fickguide till 
Al me  dals veckan, för 
distribution i Visby. 
Om du vill ha ett eget 
exemplar hemskickat 
kan du sända ett brev 
med 4 frimärken 
(inrikes brev) till Föräld-
ra kraft, Målargatan 7, 
111 22 Stocholm. Du 
kan också betala in 24 
kronor till plusgiro 
357665-9, FaktaPress. 
Ange namn och adress.

Beställ guide!

Om du vill ha ett eget 
exemplar hemskickat 
kan du sända ett brev 

(inrikes brev) till Föräld-
ra kraft, Målargatan 7, 
111 22 Stocholm. Du 
kan också betala in 24 

357665-9, FaktaPress. 

Våra tips till dig under        Almedalsveckan V
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Nanda och Olle      slåss för din rätt
Nanda Holm och Olle Fellenius har helt olika 
bakgrund och ålder, men en sak har de gemen-
sam: att slåss för att samhället ska ge bra stöd 
till personer som har funktionsnedsättningar. 

”Det är lätt 
att få en 
stämpel på 
sig. Om man 
inte klarar av 
att hantera 
situationen, 
eller känner 
sig maktlös 
och i under
läge, så blir 
mötet med 
en hand
läggare  
därefter.”

Nanda Holm.
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ivet har plötsligt ändrat inriktning för 
Olle Fellenius. I 50 år har han stridit för 
att personer med funktionsnedsättningar 
ska få bra stöd. I början av 2012 drabba-
des han själv av en stroke.

Dagarna fylls nu av träning för återfå 
tal och rörelseförmåga, och för att kanske 
kunna återuppta sitt älskade jobb. Som 
grundare av juristbyrån Ofus vill han 
fortsätta driva på för att förbättra sam-
hällets stöd till unga och gamla.

Föräldrakraft träffade honom, en tid 
före den tragiska stroken, för ett samtal 
om några av milstolparna under sin kar-
riär som jurist. Då hade han precis häm-
tat sig från en hjärtoperation.

Att Olle Fellenius vigt sitt liv åt handi-
kapprörelsen beror delvis på att han och 
hans hustru Birgitta fick se alla sina barn, 
de tre döttrarna Ann-Marie, Karin och 
Eva, gå bort i samma sjukdom. 

Men redan dessförinnan var han en-
gagerad inom neurosedynföreningen.  

Knappast någon har lika mycket erfa-
renhet av att överklaga och strida för in-

satser till barn, vuxna och familjer. Han 
har sett samhällets stöd komma och gå. I 
ett halvt sekel har han finslipat juridiska 
argument, sida vid sida med familjer eller 
enskilda.

Skeptisk till löften
När vi träffades hade politikerna nyligen 
utlovat krafttag för att samordna insat-
serna för barn och unga med funktions-
nedsättningar. Men Olle Fellenius var 
skeptisk eftersom han har hört det förut.

– Ända sedan 60-talet har man sagt att 
samordning är det viktigaste för att kunna 
ta hand om barn utanför institutionerna, 
men sedan har det alltid prioriterats bort. 
Nyligen påtalade Riks re visionen att sam-
ordningen brister och nu säger alla att det 
här är något vi måste se över. Men detta är 
ju att uppfinna hjulet på nytt.

Nanda och Olle      slåss för din rätt

L

”Plötsligt 
har allt bli-
vit budget. 
Trots att det 
är självklart 
att en elev 
ska ha stöd 
säger skolan 
att det inte 
är deras sak 
och social-
förvaltning-
en skyller på 
skolan.”

Olle Fellenius.

FK_1203_s030-35_intervju_olle_nanda_v05.indd   31 2012-04-29   08:49



32 FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2012

Han berättar om en statlig utredning 
som 1964 föreslog samordning för barn 
med cerebral pares. En kurator föreslogs 
bli spindeln i nätet.

– Det var samma år som vår äldsta 
dotter föddes och jag minns att statsrådet 
sa att förslaget var väldigt viktigt men 
tillade ”varför ska det bara gälla barn 
med cp? Det måste ju gälla alla”.

De vackra orden till trots blev det inte 
mycket till samordning. Längre ut i be
slutsvägarna gjordes andra prioriteringar. 

Olle Fellenius arbetade vid den här ti
den på Skatteverket och senare på Kam
marrätten. Samtidigt var han aktiv inom 
handikapprörelsen på grund av debatten 
om barn som skadats av neurosedyn.

– När TV uppmärksammade situa
tionen fick det ett enormt genomslag. 
Människor såg dem som barn och 
många av dem var väldigt pigga. Det 
blev uppvaktningar av politiker och så 
småningom kom stöden i form av vård
bidrag, korttidsvistelse och tekniska 
hjälpmedel och man slog sönder institu
tionerna.

Backade ur
Interna strider inom neurosedynfören
ingen ledde till att han backade ur. Han 
gifte sig och fick egna barn. 

– Vårt första barn var cpskadat och på 
den vägen kom jag in i handikapprörelsen 
igen, nu för barn med rörelsehinder.

Kampen gick vidare och gör det än 
idag. Och han har ofta upplevt den som 
framgångsrik.

– Bakom kulisserna kan man påverka 
politiker och beslutsfattare en hel del, sä
ger han. 

Privat drabbades familjen dock av 
motgångar. Det andra barnet visade sig 
också ha tendenser till rörelsehinder.

– När det tredje barnet var på väg kom 
man underfund med att det inte var en cp
skada utan att det var ett ärftligt neurolo
giskt handikapp som dessutom var pro

gressivt. Alla barnen hade samma sjuk
dom. Från att ha varit problemfria när de 
föddes bröts de successivt ned. Alla tre dog. 

Hur upplevde du dessa år?
– Det blev inte som man hade tänkt sig, 

säger Olle på sitt rättframma och naturliga 
sätt. Men det var kul ungar och jag minns 
aldrig att det kändes jobbigt att vara till
sammans med dem. De var ganska olika 
men väldigt sociala. De hade kamrater och 
var ute i samhället en hel del. Det kändes 
svårt att se dem bli sämre, men jag skulle 
inte ha velat vara utan barn.

Bunden som förälder
Bundenheten som förälder kunde ändå 
upplevas svår. Att gå ut med arbetskam
raterna spontant efter jobbet var sällan 
möjligt.

– Vi ordnade så att min fru Birgitta 
kunde jobba på kvällarna, så när jag kom 
hem sprang hon ut. Det var många år vi 
aldrig kunde gå på bio tillsammans. Vi 
hade väldigt stor hjälp av våra föräldrar 
som ofta var barnvakter. 

– Det var en stor vändpunkt när avlös
ningsservice kom. Då kunde man kom
ma ut i samhället.

Olle fick också starkt stöd av arbets
kamraterna. Under sina 15 år på Kam
mar rätten ställde kollegor upp genom att 
byta arbetsscheman.

Undan för undan kom bättre stöd från 
samhället. Det var mitt i en brytningstid. 

– I början fanns det inga hjälpmedel 
för våra barn, men med tiden fick dot
tern Permobil och vi fick bilstöd. 

Olle såg en ständig förbättring av stö
den under denna tid. Men idag är han 
negativ till utvecklingen.

– Det har blivit en väldigt tråkig vänd
ning. Kommuner och socialförvaltningar 
går inte längre in för att hjälpa, utan för 
att bromsa så mycket som möjligt. Man 
ger inte mer stöd än precis det som man 
är absolut tvungen till och knappast ens 
det, utan att familjerna tvingas överklaga. 

Vad beror det på? 
– Plötsligt har allt blivit budget. Skola 

och socialförvaltning slåss sinsemellan. 
Trots att det är självklart att en elev ska ha 
stöd säger skolan att det inte är deras sak 
och socialförvaltningen skyller på skolan. 
Tjänstemännen slåss om sina budgetar 
och den som håller budget bäst ses som 
duktigast. 

– Sedan ska föräldrarna behöva över
klaga för att slita tvisten mellan kommu
nala förvaltningar. Det är en stor apparat 
som ska kostas på. 

Hur blev det så här? 
– En tid var det rena julafton när det 

gällde att få stöd till barn med funktions
nedsättningar. Det fanns en kommunal 
kultur som innebar att man kunde begä
ra tilläggsanslag. Budgeten var en riktlin
je, men inte så himla viktig. Den kulturen 
fick man ta itu med när det blev sämre ti
der.  

Men det billigaste är att stötta barn 
och deras familjer från början. Så vart 
leder utvecklingen? 

– Det blir katastrofer, säger Olle. Fa
mil jer får inte den hjälp de ska ha. Föräl
d rar slits ut och kan inte jobba. 

– Framförallt drabbas syskon. Jag har 
sett att man skrivit att syskon ska kunna 
ställa upp och hjälpa till, när föräldrar 
behöver avlastning. Barn som har syskon 
med funktionsnedsättningar har mycket 
att tänka på, de ska gå i skola men så ska 
de också ställa upp som avlastning för si
na föräldrar. 

Skar upp bröstkorgen
Vårt möte äger rum i december 2011, någ
ra veckor efter en livsviktig kranskärlsope
ration. Olle berättar glatt hur läkarna skar 
upp hans bröstkorg och lyfte ur hjärtat. 

– Det är nästan rutin idag att göra så
dana operationer. 

Olle hade börjat känna av andfåddhet 
för flera år sedan, men då fann läkarna 
inget fel på hjärtat. Istället konstaterade 
man att magmunnen behövde opereras. 

– När jag åter började känna andfådd
het trodde jag att det var det där med ma
gen igen. Jag var inne i stan och träffade en 
familj som jag skulle hjälpa att överklaga. 
När jag gick på Drottninggatan klarade jag 
bara ett kvarter innan jag blev andfådd. 

– När jag lite senare träffade en läkare 
för ett höftproblem sa han att ”nu glöm
mer vi höften och så åker du till Sankt 
Görans sjukhus”. Sen gick det väldigt fort 
till operation.

Några veckor efter hjärtoperationen 
var han åter igång med sitt arbete, flera 
timmar varje dag, med den juridiska 
tjänsten Ofus, trots sina 80 år. Verk sam
heten driver han tillsammans med Ulf 
Sjöberg.

Vad är viktigast i det arbetet nu? 
– Det är svårt att hålla tempot i Ofus. 

Vi ligger efter en del. Vår tanke var att va

Olle Fellenius tre döttrar Ann-Marie, Karin och Eva gick alla bort i samma sjukdom.
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ra helt uppdaterade och att rättsfallen 
skulle publiceras inom en månad, men 
det har vi inte riktigt hunnit med.

– Vi har också som  affärsidé att an
ställa jurister med funktionsnedsätt
ning. Vi har haft mycket bra stöd av 
Umeå kommun i detta. Vi har själva 
sluppit arbetsgivaransvaret genom att 
kommunen anställer några personer 
som sedan hjälper oss. 

Men det har inte varit problemfritt att 
anställa personer med funktionsnedsätt
ning. Olle berättar om ett exempel:

– Jag blev tipsad om en person som 
skulle kunna jobba för oss, men enligt 
Försäkringskassan kunde det innebära 
att aktivitetsersättningen drogs in. 

Unik inriktning
Som juridisk nyhetskälla har Ofus en unik 
inriktning på funktionsnedsättningar. 
Sök funktionen ger tillgång till förarbeten 
till lagarna, som utredningar och propo
sitioner. Det gör det möjligt att enkelt ko
piera och hänvisa till rätt sidor i förarbe
tena, ett maratonjobb om man inte har 
Ofus. Med Ofus kan man klicka på en 
hänvisning och genast få upp rätt sida i 
en tjock utredning. 

Olle och Ulf Sjöberg startade Ofus så 
smått 1996, två år efter handikapprefor
mens genomförande. Då var han anställd 
som förbundsjurist på RBU.

– Från började trodde vi att kommu
nerna skulle använda tjänsten mest, men 
efter hand har det blivit flest assistans
företag. 

Kommunerna är restriktiva med att 
köpa in tjänsten, trots att handläggarna 
ofta efterfrågar den.

– När handläggare från olika kommu
ner har sammankomster får vi alltid en 
massa telefonsamtal från personer som 
träffat kollegor som varit nöjda med 
Ofus. Ofta säger deras chefer nej till de 
tusenlappar det kostar att prenumerera 
på Ofus och de undrar om ”kan vi inte 
ändå få, det kostar ju inte er något...”

Många handläggare hör av sig för att 
ösa beröm över Ofus. Och kanske fattar 
de klokare beslut med hjälp av Ofus, trots 
ekonomisk press.

– Vi har hört från handläggare i många 
kommuner att de har till uppgift att säga 
nej och i de flesta fall överklagar inte den 
enskilde. Överklagar den enskilde är det 
olika om kommunen lägger något krut 
på förvaltningsrätten, en del säger bara 
nej till ändring i förvaltningsrätten och 
det är först när ärendet kommer till kam
marrätten som de börjar argumentera. 
Då sparar de tid och sållar bort en del 
överklaganden. Rätt ofta ger förvalt
ningsrätten den enskilde rätt och då 
överklagar kommunen. 

– Detta är helt felaktig inställning och 
de säger det aldrig öppet, men vi hör det 
ganska ofta.

Du har varit med om så mycket i ditt 
liv. Vilka är de viktigaste milstolparna?

– Att jag kom in i handikapprörelsen 
och i och med det har träffat väldigt 
många fina människor. Det är kul att 
kämpa tillsammans för en sak och se att 
det får framgång, säger Olle.

Han la mycket jobb på att se till att 
vårdbidraget skulle vara pensionsgrun
dande, ett jobb som till slut blev fram
gångsrikt. Rätten till teckenspråket var en 
annan framgångsrik kamp han drev med 
andra.

Olle har haft en nyckelroll i striden om 
föräldrars ansvar för barn som har funk
tionsnedsättningar. 

– Det var aktuellt att sätta in en para
graf som skulle lägga ännu större ansvar 
på föräldrarna, men det lyckades vi stop
pa. Jag gjorde en genomgång av förarbete
na som visade att avsikten med lagstift
ningen var att föräldrarna skulle se till att 
barnen får samhällets stöd. Det är alltså 
samhället som ska ansvara för funktions
nedsättningarna, inte föräldrarna.

Omstridd fråga
Föräldraansvaret är inte desto mindre än 
idag en omstridd fråga.

– Även om vi lyckades påverka lag
stiftningen försöker Försäkringskassan 
köra fram att föräldrarna har ansvaret, 
säger Olle Fellenius. 

Då gäller det att kunna beväpna sig 
med mycket kunskap och fakta. Olle 
Fellenius egen kunskapskälla  Ofus – är 
det kanske viktigaste verktyget för juris
ter som slår vakt om familjernas rättighe
ter. Nu, våren 2012, känns framtiden osä
ker. 

Medan Olle Fellenius energiskt käm
par för att komma tillbaka efter sin stroke 
får även Ofus en lite förändrad inrikt
ning, med mer fokus på utbildning och 
information. +

”Framförallt 
drabbas sys-
kon. Jag har 
sett att man 
skrivit att sys-
kon ska kunna 
ställa upp och 
hjälpa till, när 
föräldrar be-
höver avlast-
ning.”

Text och foto: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se
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ndrar du vad ordet röst heter på latin? Det 
vet tveklöst Nanda Holm, en av grundarna 
av Woxzia Myndighetslots AB och bärare 
av en sällsynt diagnos. Hon vet även alltför 
väl vad det innebär att inte bli lyssnad till i 
utsatta situationer. Med sin särskilda för-
måga att få saker att hända, hjälper hon nu 
andra att göra sin röst hörd. Vox vocis.

– Jag hade över 25 olika myndighets- 
och sjukvårdskontakter när jag mådde 
som sämst. Hur ska man kunna sköta 
dessa på egen hand när man knappt kan 
klara av sig själv?

Utbildad ekonom
Nanda Holm är utbildad ekonom och 
samtalspedagog och bor i Skepptuna med 
sin familj. I början av 2000-talet började 
hon få symptom på den ovanliga bind-
vävssjukdom Ehler Danlos syndrom, som 
så småningom ledde fram till att hon blev 
förlamad i benen och därmed förlorade 
sin arbetsförmåga. Läkarna kunde under 
en lång tid inte hitta någon förklaring och 
meddelade henne att ”det var psykiskt”.

– I själva verket var det de som inte 
kun de avläsa röntgenbilderna korrekt. 
Men de var övertygade om att jag simule-
rade min sjukdom och tyvärr skrevs det in 
i min journal. Jag har i många år blivit be-
mött med stor misstro från myndigheter 
och sjukvård.

Det dröjde tio år innan hon fick upp-
rättelse. Efter att ha begärt en second opi-
nion, konstaterade man att hon inte hade 

tillräckligt med isoleringsmaterial i rygg-
raden. Hon hade Ehler Danlos syndrom.

– De sa att de förra läkarna inte för-
stått vad de sett på röntgen och jag fick 
genomgå en operation. Då var jag förla-
mad i hela kroppen. Tyvärr lyckades man 
inte korrigera de skador som redan fanns 
men det gick att stoppa förloppet.

Kritisk till fördömanden
Hon är kritisk till vissa myndigheters syn 
på människor i kris. Att man förväntas 
fatta livsviktiga beslut i ett skede då man 
är som mest svag.

– Det är lätt att få en stämpel på sig 
som avvikande. Om man inte klarar av 
att hantera situationen, eller känner sig 
maktlös och i underläge, blir mötet med 
en handläggare därefter.

Samtidigt kan det bli lika fel om man 
som sjuk utstrålar kompetens och käm-
paglöd. Då faller man utanför den gängse 
bilden av hur ett offer agerar, den scha-
blonbilden många handläggare och sjuk-
vårdspersonal har av en hjälpsökande.

– Allt annat bemöts med misstänk-
samhet, säger Nanda.

När det var som värst kom tanken till 
henne att det måste finnas något mer, en 
instans i samhället som kan hjälpa män-
niskor i sådana här fall.

– Det fanns ingen som kunde lotsa mig 
genom systemet och tala om för mig vad 
jag skulle koncentrera mig på. Myn dig-
heterna kan inte samarbeta, på grund av 
sekretessen som är till för att skydda med-
borgarna, vilket gör att det blir dubbel-
jobb för den som är ägare av ärendet.

Hon berättar hur hon blev korsför-
hörd av försäkringsbolag och Försäk-
rings kassan. Körde hon bil eller körde 
hon inte bil? ”Hur ska du ha det?”

– De använde taktik som i en Beckfilm. 
Jag är delvis förlamad, men i deras värld 
kunde man bara vara helt förlamad eller 
inte alls.

Räddningen för Nanda Holm blev en 
bekant med juristkunskaper. Han tog till-
fälligt över rodret och tillsammans kunde 
de segla hela rättsprocessen i hamn. 2011 
föll domslutet.

– De kom fram till att jag hade blivit 
förlamad helt i onödan och ett historiskt 
stort skadestånd betalades ut. Det är de 
pengarna som möjliggjorde att myndig-
hetslotsen kunde skapas.

Idel socionomer
Woxzia Myndighetslots AB, som Nanda 
Holm är kontaktperson för, består av fem 
anställda, alla är socionomer eller jurister. 
I nuläget har man ett hundratal klienter.

– Men alla är inte aktiva, det går i vå-
gor. Vid tidpunkten för Utöja-massakern 
ringde hela 10 700 personer till oss.

Hon betonar att hennes engagemang i 
företaget är godkänt av Försäk rings kas-
san. 

– Om man har förlorat arbetsförmå-
gan har man som medborgare rätt att an-
söka om att utföra vissa uppdrag ett visst 
antal timmar varje månad.

Myndighetslotsen sköter allt per tele-
fon, internet eller skype tillsammans med 
sin klient. När det kommit ett beslut eller 
om det uppstår nya frågor sms:as det till 
klienten. Då kan personen vid behov 
ringa upp när han eller hon har tid.

– Många har ju redan så många mö-
ten, de är glada över att vi sköter det per 
telefon. I vissa fall deltar vi på nätverks-
möten eller annat om klienten vill det.

En sann entreprenör

Text: Stina Johansson
stina.johansson@faktapress.se

Hon anklagades för att simulera men fick stort skadestånd. 
Idag hjälper hon andra i kontakterna med myndigheter.

U
Woxzia betyder röst

Namnet Woxzia kommer från latinets 
vox vocis, som betyder ”röst”.
Företaget Woxzia Myndighetslots 
grundades 2008. Efter andra året 
hade de en omsättning på drygt två 
miljoner kronor. Som en brygga till 
näringslivet, har Hans Hansson, vice 
VD för Scania, gått in i styrelsen. 
En myndighetslots hjälper till att 
vägleda medborgaren i ärenden som 
bygglov, hemtjänst, sjukvård, 
försäkringskassa eller arbetsförmed-
ling. Vid krisberedskap hjälper 
myndighetslots till med svar på 
frågor och personligt stöd.

FK_1203_s030-35_intervju_olle_nanda_v05.indd   34 2012-04-29   08:49



# 3, 2012 FÖRÄLDRAKRAFT 35     

Intervjun

Arbetssättet är enkelt, man ringer bara 
till växelnumret och beskriver sitt ären-
de. Det är kostnadsfritt att få en bedöm-
ning. Allt är sekretessbelagt. Priset varie-
rar beroende på om man ringer dit som 
privatperson eller som representant för 
ett företag. För en privatperson kostar 
det aldrig mer än 3000 kronor.

– Har man ett medlemskap inom 
HSO, som var den första organisationen 
som jag inledde samarbete med, har man 
rabatterat pris.

Nanda Holm behöver personlig assis-
tans all vaken tid och har valt att ha olika 
assistenter för olika saker.

– Assistenten som är med mig nu följer 
enbart med mig när jag är kontaktperson. 
Hon hjälper mig här precis som andra as-
sistenter hjälper mig hemma. Jag är noga 
med vilka assistenter jag väljer, det är vik-
tigt att hitta likasinnade människor så att 
man strävar efter samma sak. 

Drömmen för Nanda är att verksam-
heten blir en del av infrastrukturen, som 
en samhällstjänst med ett särskilt num-
mer att ringa, ungefär som 112. +

Nanda Holm
Bakgrund: Adopterad från Indien och 
har växt upp i Skåne. Sedan 1992 
bosatt i Stockholm. En av grundarna till 
Woxzia Myndighetslots AB.
Favoritförfattare: John Grisham.
Favoritfilm: Älskar att titta på film och 
ser säkert fem per vecka. Den senaste 
var Män som hatar kvinnor.
Fritid: Att vara ute med hunden (har en 
Schipperke, en båthund från Holland) 
och att spela golf från en anpassad 
golfbil (paragolf).

I framtiden hoppas Nanda Holm på ett samarbete med staten. Redan 
nu avlastar lotsarna myndigheter genom att de slipper slussa perso-
ner vidare till rätt instans. – Personerna vet direkt vad de vill när de 
kommer till en myndighet efter våra insatser.

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.

FK_1203_s030-35_intervju_olle_nanda_v05.indd   35 2012-04-29   08:50



Mångkulturell 
habilitering.  
På Habiliteringscenter 
Järva norr om Stock-
holm får familjen Mumin-
Sabrie stöd kring sonen 
Yusufs funktionsnedsätt-
ning. Verksamheten har 
anpassats för att komma 
förbi de språk- och  
kulturskillnader som 
uppstår i mötet mellan 
personalen och familjer 
från olika länder. 

Här får 
Yusuf 
allt han 
behöver

Läs även:  Syskonhabilitering | Christina Renlund svarar på frågor |  Föräldrastöd |  
Intensivträning |  Habliteringscheferna tycker till | Djur som stöd i habiliteringen

Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se
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Familjen kommer från Mogadishu i 
Somalia. Pappa Farah kom till Sverige för 
tre och ett halvt år sedan och mamma 
Yusra några år tidigare. 

Farah pratar en hel del svenska, Yusra 
lite mindre. De använder ofta tolk i sina 
kontakter med sjukvården och habilite
ringen och idag är Faduma Ali på plats 
för att översätta mellan somaliska och 
svenska. Farah börjar berätta:

– Det är stora skillnader i vilken hjälp 
man kan få i Sverige och Somalia. Innan 
kriget bröt ut för 20 år sedan fungerade 
det bättre, men nu finns ingenting för fa
miljer i vår situation. Vi har fått mycket 
hjälp här på habiliteringen, säger han, 
och mamma Yusra håller med:

– Här får vi allt vi behöver innan vi vet 
att vi behöver det. 

Hon tar upp exempel på hjälpmedel, 
som de inte visste fanns, och än mindre 
att de kunde få, som till exempel en mat
stol och gåstol till Yusuf.  

De ser hur Yusuf blir starkare och 
starkare för varje dag, och drömmer om 
att han kommer att fortsätta utvecklas 

och så småningom kunna leva ett själv
ständigt liv.

Att vara beroende av tolk kan vara 
svårt i många situationer.

– De flesta är bra, men vissa är stressade, 
de kommer för sent och vill dessutom gå 
tidigare, för att hinna till nästa ställe. Men 
vi vill ju ha lugn och ro när vi träffar läkare 
och habiliteringspersonal, säger Farah.

Faduma Ali, tolken som är på plats 
idag, håller med. Så är det ofta.

Mamma Yusra berättar om ett läkar
besök när tolken blandade sig i. 

– Jag kunde inte koncentrera mig på 
vad läkaren sa. Jag sa till tolken att om du 
kommer att hjälpa andra familjer så ska 
du vänta med att ge dina råd till efteråt.

Att bo i Sverige
I övrigt säger familjen att det inte är nå
got som är svårt med att bo i Sverige.

– Vi vet våra skyldigheter och rättighe
ter. Den största skillnaden är att här inte 
finns böneutropare, så vi får titta på ett 
schema med bönetider flera gånger om 
dagen, säger Yusra och skrattar.

Cirka 80 procent av de barn, ungdo
mar och vuxna som är inskrivna på habi
literingscentret har utlandsfödda föräld
rar eller är själva födda utomlands. Mån
ga kommer från Asien och Afrika, bland 
annat Iran, Irak, Turkiet och Somalia. 
Därför har man anpassat verksamheten 
för att kunna möta familjer från många 
olika kulturer. 

Språket är det största hindret, men det 
kan också vara så att familjerna har mer 
akuta problem som måste lösas innan te
rapeuternas arbete kan ta vid.

– Många behöver hjälp med basbehov 
som boende och ekonomi. Därför kan 
det vara kuratorn som har mycket kon
takt i början och slussar familjen rätt, sä
ger Annika Ericson, sjukgymnast. 

Hon har tillsammans med Anna 
Vedin, logoped, och BrittMarie Zeth
ræus, arbetsterapeut från barnteamet, 
samt Lena Klingfors, arbetsterapeut i 
ungdom och vuxenteamet, varit delaktig 
i arbetet med att anpassa habiliteringen 
efter familjernas behov.

– I vårt område finns föräldrar som är 
välutbildade och som har bott här länge 
och etablerat sig, men också många ny
anlända. Det förekommer att familjer 
bor i andra, tredje och fjärde hand, eller 
är inneboende, och en del har upplevt 
trauman, säger Anni ka, och Anna fort
sätter:

– Det kan ”gunga” under familjen och 
då får vi terapeuter avvakta lite, det är in
te rätt ”tajming” för våra insatser just då, 
säger Anna.

Skiljer mycket
Även inom familjerna kan det skilja myc
ket. Den ena föräldern kanske behärskar 
svenska, medan den andra inte talar alls.

– Vi anlitar ofta tolk så att vi kan 
kommunicera med båda föräldrarna. 
Tolkar na har tystnadsplikt, men det 
händer att familjer känner oro ändå, om 
de till exempel tillhör en liten språk
grupp, berättar Lena.

När man inte talar samma språk händer 
det också att man missar mycket informa
tion. Annika har själv bott i ett annat land 
under ett par år, och slogs då av att hon ba
ra fick svar på de frågor hon ställde. 

– Det blev ofta missuppfattningar, 
fram för allt språkliga, trots att jag behärs
kade språket väl, och därför är extra mån 
om att ligga steget före familjerna, och 
även berätta om saker de inte frågar om.

Bostadsanpassning är ofta problema
tiskt eftersom det är mycket som inte går 
att göra om man inte bor i första hand. 
Och förturskön till särskild bostad är lång.

– Familjer som inte har förstahands
kontrakt vill inte att man borrar i väggar
na. Vi försöker hitta andra lösningar som 
inte gör någon åverkan på lägenheten. 
Men om det inte finns hiss och det inte 
går att använda lösa ramper så blir det 
förstås svårt för dem, säger BrittMarie.

Y
usuf gråter. Mamma Yusra tar upp honom i famnen. Han blir 
genast lugn igen, och snart somnar han. Yusuf har precis fyllt 
två år och familjen har besökt habiliteringen regelbundet 
sedan han föddes, för att få stöd och hjälp kring de omfattan
de funktionsnedsättningar som hans hjärnskada orsakat.
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När habiliteringscenter Järva skickade 
ut kurskatalogen till föräldrautbildning 
kom många av kuverten tillbaka med 
okänd adressat. Andra familjer hörde av 
sig och var osäkra på vilka föräldraut-
bildningar som gällde dem.

– Vi skalar av och förtydligar vad som är 
viktigast för varje familj. Om en kallelse till 
arbetsterapeuten går ut så är vi noga med 
att skriva vad syftet är med mötet. Vi lägger 
också in bilder på oss själva, eftersom det är 
lätt att blanda ihop våra namn, säger Lena.

Skickar sms
De skickar också sms om familjen vill 
det, dels som bekräftelse på mötestid, 
dels som påminnelse inför mötet.

– Vi anstränger oss för att tydliggöra 
vad vi och länscentret kan erbjuda. Vi 
försöker också ge så mycket information 
som möjligt öga mot öga, säger Anna. 

På habiliteringen används också 
många redskap i samtalen, förutom tolk. 

– Blädderblock, whiteboard, ordbilder 
och bilder används ofta, eftersom det är 

så lätt att halka in på andra för familjen 
viktiga ämnen, säger Anna.

De har också vidareutbildat sig i ”mo-
tiverande samtal”, som är en personcen-
trerad form av vägledning för att stärka 
motivation till förändring.

– Vi jobbar också mycket med att kon-
kretisera och visa vad vi kan erbjuda för 
att förebygga missförstånd, säger Annika.

Ett visningsrum, där metoder och 
hjälpmedel ska visas upp, är på gång, 
men redan nu är både kök, gym och toa-
lett inredda för att demonstrera konkreta 
lösningar för familjerna.

Det händer också att man hjälper till 
att ”fylla begreppen” om vad olika myn-
digheter har för roll och vilken hjälp man 
kan få var, för dem som inte är bekanta 
med det svenska systemet. 

– Om man kommer från länder där 
man har negativa erfarenheter från myn-
digheter kan det finnas en misstro mot 
systemet, säger Britt-Marie.

– Många föräldrar blir väldigt förvå-
nade när de kommer hit. Vi får ofta höra 

”Hade vi bott kvar i vårt hemland hade 
vår son inte fått gå i skolan” eller ”Vad 
många handikappade det måste finnas i 
Sverige, i mitt hemland ser man inte nå-
gon”, säger Anna.

Orimligt höga
Ibland händer det också tyvärr att för-
väntningarna är orimligt höga, att någon 
fått höra att om deras barn bara får 
svensk läkarvård så kommer hon eller 
han att bli frisk.

– Habiliteringspersonalen kan också 
ses som experter, som förväntas be-
stämma, och familjerna blir osäkra när 
vi frågar vad de tycker, säger Britt-
Marie, och då får vi förklara att vi har 
ett förslag men att vi vill höra deras 
ståndpunkt först.

Tillit är grunden för habiliteringens 
arbete med familjer från andra kulturer.

– Vi försöker bygga tillit i kontakten, 
genom kontinuitet, genom att ta initiativ, 
och ta reda på hur familjesituationen ser 
ut, säger Annika. +

Habilitering

Pappa Farah, Yusuf och mamma Yusra är nöjda med den hjälp de får från habiliteringen.

”Det händer att någon 
fått höra att om deras 
barn bara får svensk lä-
karvård så kommer hon 
eller han att bli frisk.”

80 procent utlandsfödda
Habliteringscenter Järva täcker 
Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta.  
Cirka 80 procent av barn, ungdomar 
och vuxna som är inskrivna på 
habi literingen har utlandsfödda 
föräldrar eller är själva födda utom-
lands, framför allt i Asien eller Afrika.
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å habiliteringen i Falun har man det se
naste året ökat insatserna för syskon, och 
förra våren hölls tre syskongrupper i oli
ka åldrar från fem år och uppåt. 

Idag är det återträff för mellangrup
pen, syskon som är 8–12 år. När de träffa
des för ett år sedan fick de bland annat gå 
en tipspromenad i habiliteringens lokaler 
och prova på hur det är att ha olika funk
tionsnedsättningar. En övning var att 
försöka skriva sitt namn med fel hand 
och tumvante på. Den största delen av 
träffarna gick dock åt till att prata, både 
om dem själva och deras syskon. 

– Syskonen är många gånger ensamma 
i sina tankar, och det är viktigt att känna 
igen sig. Många föräldrar tar upp syskon
frågan vid habplaneringen, men vi har va
rit lite dåliga på att organisera löpande 
syskongrupper, och därför har det ibland 
tagit lite väl lång tid innan vi har kunnat 
erbjuda någon grupp. Det händer att jag 
då träffar syskon på tu man hand, säger 
Gunilla Svensson, psykolog sedan 27 år på 
habiliteringen i Falun.

Syskonen droppar in. Några föräldrar 
blir kvar och tar en kopp kaffe i ett an
gränsande rum.

Johanna Hagdahl, 11, har en lillebror 
som är 8 år och har Aspergers syndrom. 
Mamma Kristina tror att syskongruppen 
varit väldigt nyttig för Johanna, så att 
hon förstår att hon inte är den enda som 
har en annorlunda bror, men också för 
att få vara i centrum och bli lyssnad på. 

Lär sig att förstå
Saga Fjellström, 12, har en storebror som 
är 17 år och som föddes med ett svårt 
hjärtfel och utvecklingsstörning. Mam
ma AnnCherie säger att de alltid pratat 
öppet i familjen, men att det har varit 
många operationer och svåra perioder. 
Hon säger också att det finns många po
sitiva saker med att växa upp i en annor
lunda familj, eftersom man lär sig att för
stå att människor i olika. 

– Det viktigaste är att alla blir sedda, 
inte att de får göra en massa märkvärdiga 

grejer hela tiden. Man måste förklara för 
syskonen varför det kan kännas orättvist 
ibland och vara uppmärksam på att de 
inte tar för mycket ansvar för att vi för
äldrar ska orka, säger AnnCherie.

Alexandra Lindström, 10, har en lille
bror som är 8 år och som har en autistisk 
språkstörning. Pappa Mats berättar att 
Alexandra absolut inte ville komma för
sent till återträffen idag. 

– Som syskon bär man ju många fun
deringar som man kanske inte vill dela 
med sina klasskamrater, utan hellre med 
andra i liknande situation, säger Mats.

Noomi Brückner, 8, har en lillebror 
som är 6 år med diagnosen atypiskt au
tismspektrum med hyperaktivitet. Hon 
är extra förväntansfull idag. Hon ska få 
gå på restaurang alldeles själv med mam
ma och pappa efter återträffen. 

Bäst, värst och roligast
Johanna, Saga, Alexandra och Noomi tar 
plats i fåtöljerna och hugger in på mel
lanmålet Gunilla förberett. 

Dagen inleds med att försöka friska 
upp minnet kring tjejernas gemensamma 
intressen. Några gillar hästar. Några gillar 
att skriva. Sen frågar Gunilla vad som 
hänt sen sist, vad har varit roligast, värst 
och bäst? Först frågar hon om dem själva, 
och sen om deras bröder. 

Gunilla bollar skickligt frågor fram 
och tillbaka och fångar upp detaljer som 
hon spinner vidare på. På frågan om vad 
som är bäst med deras bröder svarar 
Saga att få följa med honom till Göte
borg när han ska till sjukhuset där, för 
då brukar familjen passa på att göra ro
liga saker. Johanna tycker att hennes 
bror har blivit bättre på att diskutera sa
ker den senaste tiden. Noomi tycker att 
det bästa är när hennes bror delar med 
sig och låter henne spela på datorn. 

P
Mer än bara syster

Syskonstöd. Föräldrakraft besöker en 
syskongrupp på habiliteringen i Falun. Den 
här dagen i slutet av mars är det dags för en 
efterlängtad återträff för Noomi, Johanna, 
Alexandra och Saga.

Psykologerna Gunilla Svensson och 
Ann Hedin jobbar med syskon.

Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se
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Alex andra tycker att brorsan har blivit 
bättre på att förstå skämt.

När de får frågan om vad som är det 
värsta med bröderna tänker de lite läng-
re. Sen säger de alla, på olika sätt, att det 
värsta är när bröderna blir sura och det är 
svårt att prata med dem, eller om det 
händer något pinsamt när man är på stan 
tillsammans. Gunilla frågar om de vet 
vad de ska göra när sådana saker händer 
och alla får möjlighet att berätta och dela 
med sig. 

Sen frågar Gunilla vad det roligaste är 
med deras bröder. Alla tycker att det roli-
gaste är när de gör saker tillsammans 
med sin bror. Johanna säger ”när han får 
mig att skratta”, Alexandra säger ”när vi 
tittar på teve och han delar med sig av sitt 
godis”, Noomi berättar att hon gillar att 
bygga saker med sin bror och Saga att 
hon gillar när de hittar på kul saker ut-
omhus tillsammans.

”Pinsamt”
Gunilla undrar om de brukar berätta för 
sina kompisar att deras bror har en funk-

tionsnedsättning. Alla säger att de brukar 
berätta för sina kompisar, någon säger att 
hon bara berättar om någon undrar och 
en annan att hon brukar säga till hennes 
brors klasskamrater att de ska ta det lugnt 
med honom för att han inte är som alla 
andra. Händer det att folk stirrar då? Ja, 
det gör det. Då berättar Gunilla om en 
mamma som gjort i ordning små lappar 
som hon brukar ha i fickan, och när folk 
börjar stirra går hon fram och ger dem en 
lapp, där det står något i stil med ”Du ser 
just nu en annorlunda situation, läs mer 
på www…”. Alla tycker att det är en rolig 
idé.

Tiden är redan slut och Gunilla avslu-
tar med att fråga om de ska boka in en ny 
återträff. Det var ju trots allt en syster i 
gruppen som inte kunde komma idag. 
Hon får ett unisont: Jaaa! 

Ser varsamhet 
Även habpsykolog Ann Hedin arbetar en 
hel del med syskongrupperna i Falun. Ann 
och Gunilla säger att de syskon de möter 
ofta har utvecklat empatiska drag, de är 

duktiga, hjälpsamma och överseende, men 
ibland också oroliga och utåtagerande.

– Ett sätt att minska oro är att prata 
med syskon tidigt, liksom att involvera 
dem i allt som händer kring syskonet. En 
annan viktig sak är att få vara med på 
plats på sjukhuset eller i andra jobbiga si-
tuationer, och inte vara tvungen att åka 
bort till mor- eller farföräldrar varje gång 
något händer, säger Gunilla.

Känner gemenskap
De märker att syskonen ofta känner stor 
gemenskap när de får träffa andra sys-
kon, och de ser en stor varsamhet i grup-
perna, gentemot varandra. Många tycker 
också att det är skönt att det är tillåtet att 
beklaga sig, det kanske de inte gör hem-
ma av hänsyn till familjen.

– Det svåraste i vårt jobb är att se till 
hela familjens behov, hela tiden. Vi är 
bläckfiskar som försöker ha allas per-
spektiv och hålla i alla trådar samtidigt. 
För alla är ju lika viktiga, säger Ann. +

Habilitering

Noomi, 8, gillar att bygga saker med sin bror. Infällda bilden från vänster: Johanna, Alexandra, Gunilla, Noomi och Saga.

”Syskonen är 
många gånger 
ensamma i sina 
tankar, och det 
är viktigt att  
känna igen sig.”

Mer om syskon på nästa uppslag
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Christina Renlund, psykolog 
och författare till boken ”Litet 
syskon”, menar att syskon-
samtal handlar om att 
vägleda barn och föräldrar i 
tankar, känslor och frågor 
som kan vara svåra att närma 
sig på egen hand. 

– Det handlar om att med 
följsamhet väva in de teman 
och uppgifter som samtalet 
ska innehålla och 
som samtalsleda-
re är det viktigt 
att vara medveten 
om betydelsen av 
att skapa trygghet 
och tydligt 
bekräfta barnet. 
Metoder och 
samtalsverktyg 
behöver integre-
ras i ett samman-
hang och användas 
på ett känsligt, 
anpassat och inlevelsefullt sätt. 

Hon menar också att det är 
viktigt att det är barnet som 
berättar. Att man som vuxen 
ska tänka på att inte prata för 
mycket eller ta för givet att 
barnet uppfattar sin situation 
på det sätt som den vuxne gör. 

Som vuxna inte vet
– Barn vet saker som vuxna 
inte vet och barn vet ofta mer 
och annat än vuxna tror. Barn 
och vuxna har också många 
gånger olika syn på vad som 
är viktigt, svårt, problem eller 
inte problem alls. 

De arbetssätt, metoder och 
samtalsverktyg som tas fram i 

projektet ”Litet syskon” är 
användbara i individuella 
samtal med barn, i samtal 
med barnet i sin familj och 
också i samtal med barn i 
grupp. 

Inte möjlighet
- På många ställen i landet har 
man kanske inte möjlighet att 
starta grupper, och då kan 

samtalsverktygen 
användas med det 
enskilda barnet 
och i familjen. 
Det är också 
viktigt att tänka 
på att metoden 
inte tar bort 
nödvändigheten 
att vara upp-
märksam på 
relationen och 
kontakten. Att 
arbeta med 

människor handlar alltid om 
relation, trygghet och tillit, 
och det krävs följsamhet och 
balans där metoder och 
samtalsverktyg används på ett 
flexibelt och inkännande sätt, 
samt bedömningar för när de 
inte ska användas. Arbete med 
barn kräver en stark förmåga 
att leva sig in i barnets 
berättelser och bekräfta det 
barnet säger eller visar. För 
barn betyder bekräftelse att de 
blir sedda och lyssnade på och 
att vuxna visar att det barnet 
uttrycker är viktigt. Och barn 
är särskilt känsliga och 
sårbara och i behov av 
bekräftelse och respekt.

”Vägled syskonet”
Christina Renlund ger föräldrar 
råd om hur man kan samtala 
om känsliga frågor.

Fyra tips från Christina
1. Vänta inte och se tiden an, ta initiativ och försök 
ta reda på vad barnet tänker och vet.
2. Gör funktionsnedsättningen pratbar och begrip-
lig i en så trygg situation som möjligt.
3. Sprid kunskap till förskola och skola så barnet 
kan få förståelse för sin situation.
4. Prata vid flera tillfällen under barnets uppväxt. 
De särskilda livsfrågorna om syskonsituationen 
finns med hela livet.

frågor & svar

1 Jag vet inte om jag 
vågar prata med mitt 

barn. Tänk om jag inte kan 
svara på hans frågor? 
Att prata med barn handlar 
inte i första hand om åtgär-
der eller att kunna svara utan 
mer om att lyssna och sätta 
sig in i vad barnet är uppta-
get av och berättar. Att ta 
emot och bekräfta barnets 

berättelse. Och när man står 
där och ska börja prata med 
sitt barn är det bra att ta lite 
hjälp. Det kan vara att skaffa 
kunskap om syskonsituation 
när syskonet har en sjukdom/
funktionsnedsättning eller 
att träffa andra föräldrar i 
samma situation. Det kan 
också vara bra att ta hjälp av 
någon professionell till exem-
pel från habiliteringsverk-
samheten. Barn vet saker vi 
vuxna inte har en aning om 
och ibland vet de inte det 
självklara. Och om barnet har 
frågor vi vuxna inte kan svara 
på kan vi säga att vi inte vet 
men att vi tillsammans kan ta 
reda på. 

2 Jag vet inte vad jag ska 
säga. Eller hur jag ska 

börja prata. Jag behöver 
hjälp.

Christina Renlund: 
Barn och vuxna har 
ofta olika synsätt.

5 
Gissa hur mycket vi tjänar
på din personliga
assistans...

STIL har inga aktieägare och inget vinstintresse. 
Istället får du assistans av hög kvalitet. Vi bedriver  
även påverkansarbete för att bevara assistansen 
och förbättra tillgängligheten. För alla.

Rätt svar: 0 kronor

www.stil.se | facebook.com | 08-506 221 50 | info@stil.se

och förbättra tillgängligheten. För alla.

www.stil.se | facebook.comwww.stil.se | facebook.com | | 08-506 221 50 | info@stil.se08-506 221 50 | info@stil.se

Besök oss på Hjultorget den 22-23 maj! Du hittar STIL i monter A:34. Välkommen!
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Det kan vara en hjälp både för 
dig som förälder och för ditt 
barn att ha en ram att utgå 
från när ni ska börja prata i 
familjen. Ett sätt att prata är 
att göra berättelsebok 
tillsammans (Renlund, C. 
Litet syskon 2009). Att göra 
en bok tillsammans ger både 
dig som förälder och ditt barn 
handfast hjälp. Att innan läsa 
igenom berättelsebokens 
teman och frågor hjälper 
också dig som vuxen att 
bättre fånga upp ditt barns 
frågor och att ge bättre och 
mer genomtänkta svar. Barn 
är värda våra bästa vuxensvar.

3 Hur mycket ska man 
säga? 

Det finns inte något entydigt 
svar på hur mycket man ska 
eller kan säga till barn om 
svåra frågor eller i svåra 

situationer men vad vi 
däremot vet är betydelsen av 
att vi pratar för att göra 
verkligheten mer begriplig. 
Den israeliske professorn 
Aron Antonovsky som 
skrivit boken Hälsans 
mysterium (Natur och 
Kultur 1991) har med sitt 
begrepp KASAM känsla av 
sammanhang – visat  hur 
viktigt det är att tillvaron är 
begriplig, hanterbar och 
meningsfull. 

Att kunna prata om svåra 
frågor i familjen är för barn 
en stark skyddsfaktor. 

Tänk på att vi pratar med 
barn om svåra frågor och 
berättar för barn för att 
hjälpa dem att bättre förstå 
och kunna handskas med sin 
värld och för att göra dem 
tryggare.

4 När börjar barn få 
frågor från andra?

Barn får frågor från kompisar, 
på dagis eller i lekparken 
redan i förskoleåldern. 

Det är ett av skälen till att 
det är viktigt att tidigt prata 
hemma i familjen så att barn 
har en grundläggande 
kunskap när de får kommen-
tarer eller frågor från andra 
barn. Vi måste rusta barn 
med kunskap och svar.

5 När börjar ifrågasät-
tande från den yttre 

miljön? Och vad är det för 
frågor som syskon får när de 
är små?
Vanliga frågor från andra 
barn kan vara: Vad har din 
syster/bror för sjukdom? 
Varför kan ditt syskon inte 
prata/gå? Varför gör han så 
konstiga saker? 

När kompisar frågar 
behöver de svar och när 
andra barn får mer vetskap 
kan de också bli kompisar 
som hjälper till, stöttar och 
stödjer. +

Källa: Christina Renlunds 
svar är hämtade från 
avsnittet Vanliga frågor 
och svar på www.
syskonkompetens.se

Läs även vår tidigare 
intervju med Christina 
Renlund på 
www.foraldrakraft.se/
articles/intervjuer/stora-
steg-för-små-syskon

Habilitering

• rePULSE steg 1 (3 dagar), den 30-31 augusti & 19 november

• ITPA steg 1 (2 dagar), den 3 september & 15 oktober 

• ITPA steg 2, fördjupning, den 14 september

• Sexualitet, hälsa, lust och allt runt omkring, den 27 september

• Behandling av barn med talmotoriska svårigheter i skolan, den 4 oktober

• Varför blir det som det blir? Vad innebär neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

   t ex ADHD. Hur underlättar vi vardagen?, den 11 oktober 

• Att ha ett avvikande utseende innebär en utsatthet i vardagen och i vården, den 11 oktober 

• Kommunikation för barn/ungdomar på tidig utvecklingsnivå, den 29 oktober

• Förflyttningsteknik, den 12 november

• rePULSE steg 1 (3 dagar), den 15-16 november & dag 3 i mars 2013

• Konsekvenser för vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i november

• Syskonrollen, i november

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.

Hösten 2012
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ara Gustin säger att det svåraste med att 
vara förälder är den eviga kampen om 
det så kallade ”föräldraansvaret”.

– Jag tycker egentligen att det är ett 
vård- och patientansvar, inte ett föräldra-
ansvar. Vi föräldrar måste få någon som 

hjälper oss med detta, en koordinator 
som inte bara är rådgivande, utan som 
har det största ansvaret för att barnet ska 
få optimala förutsättningar att utvecklas, 
och som följer familjen år efter år. Som 
förälder klarar man inte av att axla hela 
det ansvaret i längden, ingen vikarierar 
för mig, säger Sara.

Sjätte handläggaren
Familjen är just nu inne på sin sjätte LSS-
handläggare, och om familjen inte hör av 
sig till handläggaren, känns det som att 
ingen vet att de finns. 

– Samordningen mellan instanser är 
så fyrkantig idag, och det skulle enkelt 
kunna överbryggas om bara alla kunde 
gå lite utanför sitt ansvarsområde. Tänk 
om alla familjer samtidigt sa ”Vi klarar 
inte av detta!”. 

Alla har inte stöd av familj och ett so-
cialt nätverk som kan hjälpa till, och även 

om de har det så är vardagslivet en näst 
intill omöjlig ekvation.

Sara säger att det så klart skulle krävas 
enormt mycket för att få det att fungera, 
men att kostnaderna för samhället tro-
ligtvis skulle bli mindre, med alla resurser 
som nu går till spillo, inte minst genom 
alla sjukskrivna föräldrar.

”Allt bara snurrade”
Hon vet själv vad hon talar om. För några 
år sedan blev det övermäktigt. Hon gick 
in i väggen och blev inskriven på Insti-
tutet för stressmedicin. För att kunna 
återhämta sig var hon tvungen att flytta 
från familjen och koncentrera sig på så 
grundläggande saker som mat, sömn, vi-
la och motion. 

– Allt bara snurrade, och jag låg och 
författade brev till politiker i huvudet på 
nätterna. Jag hade länge tagit det största 
ansvaret för allt merarbete kring Jack, 
speciellt det administrativa och alla kon-
takter, och jag har alltid varit en ”kon-
trollmänniska”. 

Karriären som sångerska och artist la-
des på hyllan för att hon istället enbart 
skulle syssla med det merarbete som 
Jacks funktionsnedsättning krävde. Hon 
kämpar nu för att komma tillbaka till ett 
vanligt yrkesliv, och ska försöka komma 
igång med ett eget företagande. 

– Alla vill ju i första hand bara vara 
föräldrar och ha ett yrkesliv vid sidan 
om. Det skulle underlätta mycket om vi 

”Ingen vikarierar      för mig”
Föräldrastöd. Sara Gustin är en av  
alla de föräldrar som väntar på föräldra stöd. 
Som mamma till Jack har hon under tiden 
hittat det största stödet hos sin familj och 
andra föräldrar i liknande situation.

S

Sara kämpar för att komma tillbaka till ett vanligt yrkesliv, och ska försöka komma
igång med ett eget företagande. Foto: Privat

Sara drömmer om att bara 
få vara mamma till Jack. 

Jack har haft fem LSS-handläggare.   
Foto: CaroLiNE BrÄUtiGaM
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bemöttes med empati istället för misstro 
av myndigheter, och om våra barn fak-
tiskt fick de insatser och resurser som de 
behöver utan att vi behöver kämpa oss 
blåa hela tiden. 

Kontakten med andra föräldrar har va-
rit oerhört viktig för Sara. Hon var under 
flera år aktiv forumdeltagare på sajten 
Familjeliv, i en tråd som hette ”CP-prinsar 
och prinsessor”. Några familjer började 
sedan träffas och flera somrar har de 
mötts upp på bland annat Borås Djurpark, 
Astrid Lindgrens värld och Kolmården. 
Ett tag var de på gång att starta en före-
ning, men alla hade så mycket på sin egen 
front att det blev svårt att genomföra vi-
sionerna fullt ut. 

Med i föräldragrupp
Sara är också med i en föräldragrupp på 
Facebook och mejlinglistan CP-listan. 

– Att prata med andra föräldrar gör att 
man känner att man inte är ensam, man 
slipper förklara sig, alla fattar vad det 
handlar om. Man behöver inte heller be-
rätta hela historien, som man annars 
lämnar ut gång på gång. 

Något hon och de andra föräldrarna 
har pratat mycket om är att nyblivna för-
äldrar borde få mer hjälp. 

– Så fort sjukvården anar att barnet 
har en skada borde hjälp sättas in, någon 
som finns där och är med och lotsar, både 
praktiskt och i sorgearbetet, och inte för-
svinner. 

De har också pratat om hur föräldrar 
kan hjälpa varandra.

– Jag kanske inte klarar av min egen si-
tuation, men jag kanske har ork att hjälpa 
andra, till exempel genom att vara med 
på möten. Ibland är det enklare att argu-
mentera för någon annans barn, med sitt 
eget kan det bli för känsligt i stunden.

Just nu
Förutom utdragna rättsprocesser mot 
För säkringakassan  kämpar familjen just 
nu för två saker. Dels att få tillbaka rätten 
till den stödfamilj som Jack varit hos var 
tredje helg sedan han var liten, dels att få 
stöd med allt merarbete, så att de kan 
komma ut i ett vanligt yrkesliv igen. 

– Jack behöver allt som alla andra 
barn behöver, men han har många sär-
skilda behov. Vi har därför kämpat för 
att han ska få gå på en vanlig förskola, 
men i perioder har jag känt mig som ar-
betsledare för den personalen också. 
Tänk om det fanns en integrerad försko-
la och skola, fritids- och korttids verk-
samhet, med habilitering under samma 
tak, med en kompetent personalgrupp 

som stannar länge – då hade livet varit 
en dans! 

Sara Gustin är med i referensgruppen 
i projektet ”Riktat föräldrastöd”, som 
drivs av bland annat forskaren Malin 
Broberg. Projektet syftar till att kartlägga 
vilket föräldrastöd som finns idag, hur 
det uppfattas och vad som saknas eller 
kan göras bättre.

Kartläggningen har hittills omfattat 
ett slumpmässigt urval av ett hundratal 

familjer som har barn som får LSS-
insatser i Göteborg, Kungälv och Tjörns 
kommuner. 

En webbenkät har också skickats ut till 
400 professionella inom bland annat LSS, 
habilitering, BVC, skola, förskola, kort-
tidsboende, försäkringskassa och BUP. En 
angelägen fråga i projektet är just hur sam-
verkan mellan de olika aktörerna ser ut. 

– Vi undersöker interaktion och an-
svarsfördelning mellan olika kommunala 

”Ingen vikarierar      för mig”

Habilitering

Drömmen är att Jack ska få gå på integrerad skola, fritids- och korttidsverksam-
het, med habilitering under samma tak.   Foto: CARoLINE BRÄUtIGAM
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och regionala verksamheter, ideella orga
nisationer och brukarorganisationer. Vi 
har också använt oss av anställda inom 
kommun och socialtjänst för att göra te
lefonintervjuerna med föräldrarna. De 
säger att det har varit lärorikt, de är tagna 
av historierna, och det är en del av läro
processen om familjernas behov. Tanken 
är ju att detta ska leda till någon typ av 
förändring, säger Malin Broberg.

Föräldrastöd saknas
Sammanställningen är inte helt klar, men 
Malin säger att hon har en viss känsla för 
vad som ska komma fram. 

– På frågan om vilket föräldrastöd 
som ges idag, upplever många aktörer att 
de inte ger något sådant. Försäk rings
kassan säger till exempel att de inte alls 
har något uppdrag att samverka med an
dra eller att ge särskilt föräldrastöd. 

Föräldrarna har fått berätta hur nöjda 
de är med bemötande, beslut och sam
ordning. 

– Det är tydligt att många familjer, 
trots att de är hårt belastade, uppgivna 
och arga, också är nöjda med de indivi
duella kontakter de har. Det som gör 
dem uppgivna är hela ”paketet”, allt 
kämpande och att ingenting går av sig 
själv, att de hela tiden måste leta infor
mation. De känner sig ensamma i pro
cessen, att det inte finns någon som föl
jer dem och håller i helheten. ”Vad skul
le hända om något händer med mig?” är 
en vanlig reflektion.

De två bärande problemen är att man 
saknar brist på samordning och ett mer 
kontinuerligt psykologiskt stöd. Både 
föräldrar och professionella är också 
osäkra på vilket ansvar olika aktörer har. 

Det kan skapa en orimlig förväntan om 
vad olika verksamheter kan bistå med 
vilket leder till besvikelser.

– Alla behöver mer kunskap om rät
tigheter och insatser. Modern informa
tionsteknologi i form av riktigt bra webb
sidor skulle kanske kunna vara en för
bättring. En annan sak är en föräldratele
fon, liknande den som Bris har för barn, 
dit man kan ringa om man snabbt kän
ner behov av att få någon att prata med. 

Psykologiskt stöd
Att bli bättre på att systematiskt erbjuda 
psykologiskt stöd, att faktiskt förutsätta 
att familjerna behöver det, är också vik
tigt. Malin har länge tyckt att alla nya fa
miljer borde få tre till fem psykologsam
tal för att få en grundläggande kunskap 
om vad som är vanliga reaktioner i sam
band med att få ett barn med funktions
nedsättning.

Under våren och sommaren ska de 
olika aktörerna samt referensgruppen 
bestående av föräldrar träffas för att dis
kutera möjliga tillvägagångssätt, som se
dan ska startas på försök med start i höst. 

– Vi som forskare ska inte säga vad 
som ska göras, vår uppgift är att peka på 
exempel om hur det ser ut. Förslagen 
måste komma från verksamheterna själ
va, för att en förändring ska kunna ske. +

”CP-listan” hittar du här:
http://l.kanalen.org/listinfo/cp-skador

1. Träffa andra! 
Kontakta andra föräldrar, så 
att du ser att du inte är 
ensam, och dela tips och råd 
med varandra.
2. Välj ut någon!
Ta vara på de positiva 
kontakter du har, oavsett 
vilken roll personen har. 
”Den här personen funkar 
för mig och gör mig trygg”. 
Ta med den personen på vik-
tiga möten i skolan eller 
liknande.

3. Ge dig inte!
Ge dig inte när ditt barns 
behov inte blir tillgodosed-
da, det lönar sig att ligga på 
och vara tjatig, trots att det 
blir arbetsamt.
4. Be om hjälp!
Om du känner att allt är 
övermäktigt, ta hjälp av en 
vän eller släkting för att föra 
ditt barns talan, var inte rädd 
för att visa att du inte orkar. 
Signalera ”Hjälp mig!” till de 
professionella, berätta att du 

inte orkar med alla kontakter 
och all samordning. 
5. Låt någon 
annan göra!
Låt någon annan göra 
praktiska saker. Kan någon 
vän eller anhörig handla eller 
hämta syskon? Din familj 
kan ha rätt till annat stöd än 
LSS, till exempel genom 
SoL, som till exempel hjälp 
med städning. (Det är dock 
olika syn på detta på olika 
Socialtjänstkontor.)

6. Sluta vara infor-
mationskanal!
Involvera andra så att du 
inte behöver agera informa-
tionskanal, ta med mor- och 
farföräldrar på viktiga 
möten. Ge fullmakt till 
skolan, habilitering och kom-
mun att ha rätt att samarbe-
ta och prata om ditt barn när 
du inte är närvarande.
7. Fira framgångar!
Fira de framgångar du får 
tillsammans med ditt barn!

TIPS I VÄNTAN PÅ FÖRÄLDRASTÖD

Malin Broberg är huvudtalare på 
Habiliteringschefernas kvalitetsdagar
den 31/5-1/6 i Umeå. Årets tema är 
”Barnet och familjen” och hennes 
föreläsning heter ”Finns det möjlighet 
att vara en familj som andra när man har 
ett barn med funktionsnedsättning?” 
Läs mer på www.kvalitetsdagar.se

7 

Fortsättning från föregående uppslag

>

Malin och Mikaela  
leder stödprojekt 
Malin Broberg, docent vid psykolo-
giska institutionen, och Mikaela 
Starke, docent vid institutionen för 
socialt arbete, Göteborgs universi-
tet, leder forskningsprojektet RiFS 
— riktat föräldrastöd. 

Det vänder sig till föräldrar som 
har barn med funktionsnedsättning 
i Göteborg, Kungälv och Tjörn.

Projektet drivs av Göteborgs 
universitet och Göteborgs Stad i 
samarbete med FoU i Väst/GR, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
DART, Kungälvs kommun, Tjörns 
kommun, habiliteringen i Göteborg 
och Södra Bohuslän, Ågrenska, 
Bräcke Diakoni, FUB, RBU och 
Autism- och Aspergerförbundet.

Projektet pågår under 2011-2013.

Text: Anna Pella
info@faktapress.se

Sociala investeringar under Almedalsveckan
När? Fredag 6 juli 12.15 - 13.15 
Var? Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3. Sal B23 
Lättare lunchförtäring ingår.

Medverkande bland andra:
Ing-Marie Wieselgren, projektchef, SKL
Ingvar Nilsson, nationalekonom
Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande, Norrköping
Representanter från kommuner som börjat arbeta med sociala investeringar

Psynk-projektet öppet  
för alla alltid! 

Träffa oss i Almedalen!

Projektets övergripande uppdrag är att 
ta fram metoder för att synkronisera alla 
offentliga insatser för barns och ungas 
psykiska hälsa. Vi fokuserar bland  
annat på utmaningarna med  
gemensam ledning och styrning.

Följ gärna projektet Psynk - psykisk  
hälsa, barn och unga på www.skl.se/psynk 
genom att bland annat ta del av vårt  
gedigna filmbibliotek som berör arbetet 
med psykisk hälsa för barn och unga.  

På hemsidan hittar du också vår  
”kokbok” som innehåller matnyttiga 
tips och tricks för hur man kan arbeta  
gemensamt i skola, socialtjänst, hälso- 
och sjukvård för att förbättra psykisk hälsa 
bland barn och unga. 

Läs mer på www.skl.se/psynk  
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Medverkande bland andra:
Ing-Marie Wieselgren, projektchef, SKL
Ingvar Nilsson, nationalekonom
Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande, Norrköping
Representanter från kommuner som börjat arbeta med sociala investeringar

Psynk-projektet öppet Psynk-projektet öppet 
för alla alltid! för alla alltid! 

Träffa oss i Almedalen!

Projektets övergripande uppdrag är att 
ta fram metoder för att synkronisera alla 
offentliga insatser för barns och ungas offentliga insatser för barns och ungas offentliga insatser för barns och ungas 
psykiska hälsa. Vi fokuserar bland 
annat på utmaningarna med 
gemensam ledning och styrning.

Följ gärna projektet Psynk - psykisk 
hälsa, barn och unga på www.skl.se/psynk www.skl.se/psynk 
genom att bland annat ta del av vårt 
gedigna filmbibliotek som berör arbetet filmbibliotek som berör arbetet filmbibliotek
med psykisk hälsa för barn och unga. 

På hemsidan hittar du också vår 
”kokbok” som innehåller matnyttiga 
tips och tricks för hur man kan arbeta 
gemensamt i skola, socialtjänst, hälso- 
och sjukvård för att förbättra psykisk hälsa och sjukvård för att förbättra psykisk hälsa 
bland barn och unga. 

Läs mer på www.skl.se/psynk  
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Intensiv väg tillbaka

arie Bernhed är säker på en sak: De fram
steg som sonen Max har gjort skulle inte 
skett om inte Move & Walk funnits. 

– Som Max farfar sa, man börjar från 
noll och gläds därför över allt som går 
framåt, även det lilla, säger hon. 

Marie och hennes man Daniel hade 
väntat på barnbeskedet i flera år, förbe
rett sig minutiöst inför resan till barn
hemmet i nordöstra Thailand och skickat 
ut inbjudningar till hemkomstfesten på 
Arlanda. Väl på plats hände sedan det  
oåterkalleliga. Max fick ett kraftigt epi
lepsianfall efter det sista mötet med myn
digheterna före hemfärden till Sve rige. 

Fyra dagar hann pappa Daniel och 
mamma Marie vara med Max, medan 
han ännu åt och drack precis som vilken 
elva månader gammal bebis som helst. 

Sitter i en taxi
De sitter i en taxi, Max har ett kraftigt 
krampanfall och är okontaktbar. Mamma 
Marie skriker åt taxichauffören att köra 
snabbare. Samma sak gör pappa Daniel. 
Men har man någon gång varit i Bangkok 
vet man vilket gissel det är att ta sig fram i 
trafiken. Taxiföraren förstår allvaret och 
kör upp på trottoaren, snirklar sig fram till 
dess att en blomsterförsäljares cykel bloc
kerar vägen. Stopp igen. Allt är kaosartat 

men till slut kommer de fram till sjukhu
set. Då har Max förlorat medvetandet 
men läkarna återupplivar honom och han 
får ligga en vecka i respirator. Den bakom
liggande orsaken till anfallet sägs vara en 
kraftig bakteriell hjärnhinneinflamma
tion som i nästa sekund  leder till en stro
ke. Cpskadan är ett faktum och oddsen är 
emot honom.

Men det vände.
Idag, mer än två år efter sjukhusvistel

sen, tränar Max för fullt både på barnha
biliteringen i Norrtälje och på Move & 
Walk i Solna utanför Stockholm. Han har 
blivit mer kontaktsökande, skrattar 
mycket och älskar att gunga och att åka 
pulka. 

– Max har blivit mycket stadigare i 
kroppen nu, säger Marie Bernhed glatt.

Hjälper konduktorn
Hon hjälper konduktorn Veronika Szàsz 
att hålla i Max samtidigt som han blir 
guidad i att putta omkull färgglada käg
lor av trä. 

– Vår habilitering i Norrtälje är jätte
bra men de jobbar på ett helt annat sätt 
där. Allt ska liksom komma av Max själv. 
Här på Move & Walk guidar man honom 
att utföra en viss rörelse, man för till ex
empel hans arm fram till handtaget och 
hjälper honom att greppa det. Men man 
tvingar honom absolut inte. Och nu kan 
Max sträcka ut armen helt själv. 

Längs väggarna i den ljusa träningslo
kalen hänger det flera madrasser och en 
stor gul studsmatta. På golvet är pilates
bollar utplacerade. Veronika Szàsz lyfter 
upp Max på en av dem så att han landar 
på mage. Det ser ut som att han flyger. 

– Nu är det lättare för Max att träna på 
kontrollen av huvudet, förklarar Veroni
ka Szàsz. 

Hon vrider försiktigt Max huvud först 
åt höger och sedan åt vänster, och berät
tar att övningen även syftar till att stret
cha i korsryggen. Med en pigg och nyfi

ken blick mot mamma Marie lyfter Max 
på huvudet. 

– Trots att Max inte kan tala eller röra 
sig så utvecklas han jättemycket vid varje 
träningstillfälle. De har en positiv syn på 
Max skador här. Sedan har de också en 
väldigt bra approach till barnen. Konduk
torerna pratar alltid direkt till barnen och 
inte över deras huvuden. Det är fint. 
Barnen blir aldrig nedvärderade trots att 
de har en grav hjärnskada, säger Marie 
Bernhed.

Veronika Szàsz pratsjunger till Max, 
något som mamma Marie också har bör
jat göra.

– När vi pratar om Move & Walk och 
om konduktorerna med Max så skrattar 
han alltid. All lek styrs med sång här. Det 
är jättebra och det fortsätter vi att göra 
hemma. Vi sjunger om det vi ska göra, när 
vi ska äta exempelvis, och försöker hålla 
samma lugna och entoniga melodi som 
här. Det blir en särskild rytm som det ver
kar som att Max har lätt att ta till sig. 

Behandlingsmetod
Move & Walk är en pedagogik som ur
sprungligen kommer från Ungern, och 
som innehåller både fysisk träning, mental 
utveckling och kommunikationsträning. 

Träningen leds av så kallade konduk
torer. För att bli konduktor måste man ha 
läst på Petöinstitutet i Budapest. Det är 
en fyraårig akademisk utbildning i kon
duktiv pedagogik med inrikting mot 
neurologiska skador. Examen leder till 
dubbel kompetens och man kan välja 
mellan att arbeta som konduktor eller 
specialpedagog. I Sverige finns ett 20tal 
konduktorer runt om i landet. 

Veronika Szàsz berättar att de lägger 
stor vikt vid att samarbeta med alla som 
finns i närheten av personen som har 
funktionsnedsättningen. Detta för att 
personen ska få nytta av och fortsätta ut
veckla sina nyvunna färdigheter i varda
gens olika situationer.

Intensivträning. Ingen trodde att han 
skulle överleva epilepsianfallet och stroken. 
Nu har Max med hjälp av intensivträning på 
Move & Walk bland annat lärt sig att sitta 
själv med stöd.

M
Text och foto: Stina Johansson
stina.johansson@faktapress.se
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– Målet är ett självständigt liv, men det 
är ett livslångt lärande och omgivningen 
måste lägga till det som saknas. I övning-
en med käglorna har Max hjälp av ett 
stöd på den ena sidan när han leker, se-
dan växlar vi. Det stärker ryggen och rä-
tar ryggraden, och han kan börja röra sig 
utifrån en korrigerad position. 

De hjälpmedel som Max använder 
hemma är en rullstol, gåstol, sitsi-stol, 
krypbräda och olika ortoser. Sedan har 
de även köpt en ”Hippychick hipseat”, en 
höftkudde för avlastning när de bär Max. 
Marie säger att han inte gillar att sitta 
själv utan gärna vill sitta i famnen och va-
ra med överallt. 

– Habiliteringen är så imponerad av 
våra hjälpmedel och tycker att vi är så på-
hittiga med att hitta nya bra grejer. Höft-
kudden är verkligen superbra och den 
kan jag varmt rekommendera till andra i 
liknande situation.

En djup suck
En djup suck hörs från Max när han sitter 
i mamma Maries famn efter avslutat trä-
ningspass. Han gäspar stort och blundar i 
några sekunder. Nu vankas det lunch. 
Tvärs över bordet sitter en annan trä-
ningsdeltagare tillsammans med sina as-
sistenter. 

– Vissa barn har inte sina föräldrar 
med sig utan det kan vara assistenter som 
följer med ibland och det funkar lika bra. 
Vi har inte utomstående assistenter ännu 

utan det är jag, Max pappa och farmor 
som delar på assistansen. Men vi är bevil-
jade personlig assistans. Jag har tagit 
tjänstledigt från jobbet som tidningsut-
körare. Man måste alltid vara två med 
Max, beroende på den skada som han 
har, säger Marie Bernhed.

– Det är inte många som vet om att 
konduktiv pedagogik finns. Vi fick ett 
tips om Move & Walk av en sjuksköterska 
på Astrid Lindgrens barnsjukhus och det 
var verkligen ovärderligt. Sedan såg vi en 
film om Lars Mullback på nätet som gav 
mycket information. Det verkade som en 
bra metod att man trots grava skador kan 
förbättra olika förmågor. 

Fjärde perioden
För Max är det här fjärde träningsperio-
den efter att ha börjat hösten 2010. En 
träningsperiod är fyra veckor lång och 
man tränar två timmar per dag. Intensiv-
träningen ger en nytändning och dessut-
om behöver man påminnas om hur man 
ska göra, tycker Marie Bernhed. Och nu 
kan Max förutom att sitta själv, även hålla 
i en mugg. 

– Man får lära sig saker som alltid kan 
leda fram till andra saker. Exempelvis att 
greppa handtaget, som sedan kan leda till 
att Max kan leka mer självständigt. De fil-
mar varje gång i starten för att se vad det 
är man ska koncentrera sig på. 

Veronika Szàsz berättar att man först 
bokar en bedömningsträff och därefter 

väljer ut rätt grupp för barnet. Ett helt 
program med olika övningar skapas. 
Målen skrivs in i journalen, hur man har 
jobbat, med mera. Filmar gör de för att se 
vad som har hänt eller inte har hänt. Har 
barnet behållit förmågan? Vad ska man 
fokusera på? Allt sker i dialog med för-
äldrarna. Man gör ungefär samma saker 
vid alla träningsperioder men man kan 
utveckla med små justeringar. 

Inför varje träningsperiod går kon-
duktorerna igenom de gamla filmerna 
och skriver ner vad det är familjen vill fo-
kusera på att träna. Även kommunikatio-
nen går att träna på Move and walk. 
Marie Bernhed är odelat positiv till hela 
verksamheten.

– Vi ser att Max utvecklas oerhört 
mycket. Sedan får man tillfälle att träffa 
andra i samma situation vilket också är 
ett plus. På dagis har haben varit på be-
sök och gett förslag på lekar. Ju mer trä-
ning desto bättre, tycker vi, både hab-
insatser och Move & Walk. De båda kom-
pletterar varandra jättebra. Inget är då-
ligt, det finns inget svart eller vitt. Vi vill 
kämpa för vårt barn och vill prova allt. +

Se filmer om Move & Walk på 
hemsidan www.movewalk.se/Default.
aspx?tabid=71
Läs mer om höftkudden här:
www.babykoncept.se/hippychick-hip-
seat-hoftkudde-p-72-c-545.aspx

Habilitering

Max tränar bålstabilitet genom att putta ner käglor. Konduktorn Veronika Szàsz guidar honom i rörelsen och sidostödet ger 
ytterligare kraft.
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Så ska habiliteringarna lockas      att satsa på föräldrastöd

abilite rings-
chefernas 
konferens i 
Umeå i maj 
kan bli 
startskott för 

nya satsningar på föräldra-
stöd runt om i 
landet.

– Familjen är 
basen i tillvaron, 
säger Lena Dahl-
man, ordförande för 
habiliteringschefer-
nas förening.

Det är tre år 
sedan föreningen 
senast bjöd in till 
kvalitetsdagar om 
barn- och ungdoms-
habilitering och 
förväntningarna är 
höga om att mycket 
nytt ska presenteras.

Kvalitets dagarna äger rum 
i Umeå den 31 maj-1 juni och 
väntas locka minst 350 

personer, för att utbyta 
erfarenheter och inspirera till 
bättre vård.

– Det är jätteviktigt att vi 
träffas, sprider kunskap och 
knyter kontakter. Det ger oss 
massor av energi och entu-

siasm, säger Lena 
Dahlman, som 
även är handi-
kappchef inom 
Västmanlands 
läns landsting.

Vilka är då de 
viktigaste utveck-
lingstrenderna 
inom habilite-
ringen? I år 
hamnar föräldra-
stödet och 
familjens situa-
tion högst upp på 
agendan.

– Föräldrastöd 
är ett område som vi kan 
utveckla mycket mer. Barnet 
är alltid i fokus men vi måste 

även tänka på de som finns 
där runt barnet. Föräldrarna 
är viktigast och de måste klara 
de problem som barnets 
funktionsnedsättning innebär. 
Det är viktigt att vi stöttar i 
flera dimensioner.

En expert på detta är 
forskaren Malin Broberg, som 
på kvalitetsdagarna medver-
kar med en föreläsning som 
ska ge svar på frågan ”Finns 
det möjlighet att vara en 
familj som andra när man har 
ett barn med funktionsned-
sättning?”

Hur kan habiliteringarna 
då bli bättre på föräldrastöd? 
Besked finns bland annat i 
den rapport som föreningen 
sammanställde redan 2010. 
Där finns rekommendationer 
för hur man ger bästa möjliga 
föräldrastöd.

Kvalitet
Rapporten siktar på att ge 
familjerna bättre livskvalitet 
och förebygga psykisk ohälsa 
hos barnen. För att klara det 
krävs olika typer av föräldra-
stöd utifrån familjernas 
behov. Rapporten heter 
”Föräldrastöd inom barn och 
ungdomshabiliteringen” och 
finns på webbsajten www.
habiliteringschefer.se

Hur kan habiliteringarna 

gå vidare med att förbättra 
föräldrastödet?

– Man ska följa det som 
rekommenderas av forsk-
ningen och som beskrivs i vår 
rapport, men det tar tid att få 
in detta i arbetssättet, säger 
Lena Dahlman.

– För oss i styrelsen för 
Habiliteringschefernas 
förening är det viktigt att se 
hur vi kan hjälpa de lokala 
habiliteringarna. Därför är en 
nationell konferens viktig, så 
att man får höra hur man har 
gjort i praktiken på andra håll.

Finns ekonomiska 
resurser att satsa på bättre 
föräldrastöd?

Lena Dahlman ger ett 
diplomatiskt svar:

– Det känns som att många 
landsting är tyngda av 
ekono miska problem, 
samtidigt som jag vet att man 
har en hög ambition för 
kvaliteten. Jag tror att man är 
beredd att utveckla föräldra-
stödet, men allt kan inte göras 
precis som man vill eller så 
mycket som man vill.

Just nu drabbas väl även 
habiliteringar av ekonomis-
ka neddragningar?

– I vissa landsting är det så, 
men det varierar. På de flesta 
håll gör man generella 
reduceringar med ett visst 
antal miljoner och då brukar 
man inte låta habiliteringarna 
slippa undan.

Inte gynnsamt
Att spara inom habilitering 
gynnar dock inte ekonomin 
på sikt, enligt Lena Dahlman:

– Det är synd att man inte 
ser att det i förlängningen blir 
dyrare för vården. Det är 
viktigt att man gör rätt i 
början, för att medverka till ett 
självständigt liv. Den frågan är 
tyvärr svår att få upp på 
agendan. Debatten handlar 
mer om hjärtinfarkter och 
akutsjukvård.

– Vi hoppas att ekonomin 
ska vända till det bättre snart 
så att habiliteringarna kan 
hävda sig bättre. Men om 
ekonomin fortsätter att 
försämras blir det bekym-
mersamt och då kan detta bli 

”Det här är ett område där vi 
kan göra mycket mer”, anser 
Lena Dahlman som leder 
Sveriges Habiliteringschefer. 

Landsting vill ofta 
förbättra stödet men 
kan inte göra allt, 
säger Lena Dahlman.

H

www.enigmaeducation.se
08- 768 20 26
info@enigmaeducation.se

www.enigmaeducation.se
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www.enigmaeducation.se
08- 768 20 26
info@enigmaeducation.se

info@enigmaeducation.seKurstillfällen
5-9 november
3-7 december
5-9 november
3-7 december
5-9 november

Specialassistent utbildningKursutbud
En två veckors utbildning som 
ger dig en mycket bred kunskap 
om funktionsnedsättningarna 
Autism, Aspergers syndrom och 
ADHD.

• Utredning
• Kommunikation
• Pedagogiska hjälpmedel
• Tillägsproblematik
• Dokumentation och bedömning
• Studio III

• Grundkurser autism,  Aspergers syndrom
    och ADHD
• Studio III - hantera utmanande beteenden 
   med låg affektivt bemötande
• Elever i behov av särskilt stöd
• Workshops i pedagogiska hjälpmedel
• Kommunikationskurser

Enigma Educations kursutbud 2012
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en fråga för oss i föreningen 
att ta upp nationellt.

Vilket råd vill du ge 
föräldrar som vill få   
bästa möjliga stöd av 
habiliteringen?

– Familjerna har väldigt 
olika behov och därför är det 
viktigt att man för fram vad 
man vill ha hjälp med. Vi 
kanske inte kan erbjuda hjälp 
med allt, men vi kan alltid lotsa 
vidare eller beskriva vilket stöd 
man kan få. Det är inte lätt att 
vara förälder och man glöm-
mer ofta bort sig själv. Därför 
är det viktigt att ställa frågor 
om vilken hjälp som finns och 
berätta vad man har behov av.

Alla har stöd
– Alla habiliteringar har 
föräldrastöd individuellt och i 
grupper. Det finns även 
grupper för att träffa andra i 
samma situation. Vidare finns 

grupper för syskon och för 
mor- och farföräldrar som 
kan vara till stöd.

– Vi som arbetar på 
habiliteringarna har också ett 
ansvar för att familjerna ska 
få bästa stödet och vi måste se 
till hela familjens situation, 
säger Lena Dahlman.

Vårdmissar
Att många personer har både 
en funktionsnedsättning och 
andra sjukdomar är ett 
aktuellt problem.Vården 
missar ofta att man även 
behöver annan hjälp än just 
den som gäller funktionsned-
sättningen.

– Det är viktigt att perso-
ner med funktionsnedsätt-
ningar får tillgång till exem-
pelvis specialistpsykiatri när 
man har behov av det. Tyvärr 
är det vanligt att man inte får 
rätt hjälp med alla sjukdomar. 

Vi vet att personer med 
funktionsnedsättningar har 
ökad risk för psykiatriska 
problem, men detta är vi 
inom habiliteringen inte 
specialister på utan vi 
behöver utveckla en bättre 
samverkan.

– Vi på habiliteringarna 
måste ha ögonen på detta och 
få andra delar av vården att 
inse att man har samma 
behov av specialistvård som 
alla andra även om man har 
en funktionsnedsättning. Den 
som har en funktionsnedsätt-
ning är inte befriad från att ha 
andra sjukdomar och då 
måste de ha rätt till samma 
specialistvård som alla andra, 
säger Lena Dahlman. /VB +

Barnet och familjen. Mer 
information om habiliterings-
chefernas kvalitetsdagar på 
www.kvalitetsdagar.se

Habilitering

”Vi som 
arbetar 
på habi-
litering-
arna har 
också ett 
ansvar för 
att famil-
jerna ska 
få bästa 
stödet och 
vi måste 
se till hela 
familjens 
situation.”

Vi på Habiliteringen Bräcke har många års erfarenhet 
av barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. 
Vi erbjuder utbildningar, handledning, konsultation och 
samtal för dig som är personal eller anhörig. Stärk din 
kompetens, säkerhet och trygghet i ditt arbete – vi skräd-
darsyr ett program efter dina behov.

Utveckla dig inom t ex:

● Förflyttningsteknik

● Alternativ och Kompletterade Kommunikation

● Gott bemötande

www.brackediakoni.se/habiliteringen
Tel 031-50 27 45

Vill du höja din kompetens?
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Marie  
får hjälp 
av Fixi
Djur som stöd i 
habiliteringen.  
Att djur ökar människors 
välbefinnande och hälsa 
är välkänt. Djur stimule-
rar den känslomässiga 
utvecklingen, är avstres-
sande och har blivit en 
viktig resurs inom vård 
och behandling.  
För barn och unga med  
neuropsykiatriska  
funktionsnedsättningar 
kan djurstödd habilitering 
ge mycket gott resultat.

Läs även:  Roris hjälper Adam 

Text: Helen Adolfsson
info@faktapress.se
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ågel, fisk eller en mittemellanstor hund. 
Husdjur finns i många olika varianter, 
men även om det finns stora olikheter 
mellan dem har de också många gemen-
samma nämnare. De förbättrar vårt väl-
mående och kan fungera som familjemed-
lem, sällskap, fritidsintresse eller som 
språngbräda för sociala kontakter. 

Genom att ansvara för en levande var-
else skapas en känsla av sammanhang och 
att vara behövd. Djur kan också vara re-
surser inom vård och habilitering av per-
soner med skador eller funktionsnedsätt-
ningar. 

Psykolog och forskare
En av dem som har stor erfarenhet av 
djurassisterad habilitering är Kristina 
Byström, psykolog vid Barn- och ung-
domshabiliteringen i Skövde. Hon har 
forskat kring djurassisterad behandling 
för barn med autism och lett projekt in-
om området. 

En stor del av behandlingen genom-
förs hemma på gården. Det första djuret 
barnen brukar träffa är en glad irländsk 
setter som lyssnar till namnet Billy.

– Billy fungerar som en bra katalysator 
för kontakt med barnen, förklarar Kristina. 
Ibland är han bara med inledningsvis,  
ibland under hela terapin. Även hästen 
Carbone, som står i hagen och väntar på 

att barnen ska komma dit så hon få nosa 
på dem, är en bra kontaktskapare.

Förutom Billy och två hästar finns 
även marsvin, katt och inte minst kani-
nen Hello Hopp på gården. Hon köptes 
för att användas som hoppkanin, men 
tyckte att det fanns roligare saker att gö-
ra här i livet än att hoppa över fint måla-
de plasthinder. Hello Hopp brukar vara 
en bra ingång till samtal som handlar 
om att göra saker man känner sig tvin-
gad till eller som är för svåra och hur 
man kan riva hinder som kommer i ens 
väg. 

En annan ingång är att fråga barnet 
om det ser hur djuret mår och därefter 
fråga hur barnet mår. För barn som har 
autism kan det många gånger vara svårt 
att prata om känslor och ofta handlar det 
om barn som farit illa i skolan och fått ett 
bemötande som inte stämmer överens 
med vad de behöver. Djuret blir då ett 
stöd för att kunna prata.

Arbetsgång
– Jag brukar börja med att dela barnets 
upplevelsevärld runt djuren, sedan sam-
talar jag med barnet mer direkt i min 
roll som psykolog och när jag känner att 
barnet inte orkar med den direkta kon-
takten för jag över fokus på djuren igen, 
säger Kristina. 

– En viktig del i behandlingen är att 
spegla barnets känslor och hjälpa dem att 
förstå och sätta ord på dem. Genom att 
låta djuret ingå som en del av samtalet 
avdramatiseras situationen och barnet 
får lättare att öppna sig. Hur mycket jag 
behöver använda djur som kontaktska-
pare varierar, säger Kristina.

Att det finns olika djurslag på gården 
ser hon som en fördel.

– Alla djuren har något i sin person-
lighet som passar för terapeutisk verk-
samhet och tack vare dem får jag en pa-
lett med verktyg som jag inte skulle ha 
tillgång till om vi satt i ett behandlings-
rum.

Kristina har utvecklat olika modeller 
för psykologisk behandling. En form är 
mer intensiv och pågår varje vecka under 
två års tid (se även lästipset om FOU-
rapporten), andra sker som en kortare 
behandling om tre till fyra tillfällen. 
Syftet är att ge utvecklingsstöd inom om-
råden som kognition, identitetsutveck-
ling och social utveckling men också att 
reparera psykisk ohälsa som uppstått 
som en konsekvens av barnens möten i 
andra miljöer. I behandlingen ingår of-
tast ridning, men stort fokus läggs också 
på barnens naturliga intressen för natur 
och djur, vilka bygger broar för kontakt 
med terapeuten. 

– Djur och natur underlättar barnets 
kognition och gör det lättare för dem att 
förstå sammanhang. Att klappa ett djur 
startar dessutom en utsöndring av det 
kroppsegna hormonet oxycotin, som är 
en viktig del i människans interna anti-
stressystem, säger Kristina.

Med kollegor
Kristina arbetar ibland som ensam tera-
peut, men ofta tillsammans med kolle-
gor. Framför allt har hon ett nära samar-
bete med sjukgymnast och hundinstruk-
tör Ingrid Bertilsson från habiliteringen. 

Föräldrar är också naturliga samar-
betspartners. De säger ofta att barnen bör-
jar berätta hemma om djuren som an-
vänds, vilket är ett kvitto på att behand-
lingen fungerar utvecklingsstödjande. 

Att dela upplevelser med andra män-
niskor är grunden för all utveckling, me-
nar Kristina. Förbättrad kommunika-
tion, samspel och koncentrationsförmå-
ga, minskad rädsla och ökad självständig-
het i hemmet samt ökad förmåga att 
förstå en annan människas tankevärld är 
några av de effekter hon har identifierat i 
sitt arbete med barnen. 

– Djur är inte någon universallösning, 
men en möjlighet som gör att man kan 
komma närmare barnen, säger Kristina 
Byström. +

Psykologen och forskaren Kristina Byström tar 
hjälp av djuren för att behandla andra. Marie 
Johansson vet att det fungerar. Föräldrakraft 
har tagit pulsen på ett par sanna djurvänner. 

Kristina och Marie 
står djuren nära

F
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Djurvänner – psykologen Kristina Byström har stöttat Marie Johansson.

Kristinas tips
till föräldrar som funderar 
på att skaffa husdjur

n Alla i familjen ska känna sig 
bekväma med husdjuret.
n Föräldrar måste tänka att de har 
huvudansvaret för djurets skötsel.
n Börja först med att besöka släkt 
och vänner som har djur. 
n Gå gärna till rastplaster för 
hundar och se om ditt barn visar 
intresse för djuren och hundägar-
na där. 
n Om du deltar i föräldragrupper, 
kanske inom habiliteringen, så 
passa på och diskutera säll-
skapsdjur för barnen. Många 
föräldrar har redan djur till sina 
barn med autism och kan ge 
goda råd och tips. 
n Om man inte vet vilket djur man 
ska köpa kan det vara bra att 
börja med något som inte kräver 
så mycket, till exempel kanin eller 
marsvin.
n Tänk på att husdjuret också har 
behov som måste tillgodoses. 
Köp inte en valp till små barn.
Om barnet är utåtagerande kan 
det vara olämpligt med husdjur.

En av dem som kommit Kristina By
ström riktigt nära är Marie Johansson, 
som idag  är 21 år. Marie har flera diag
noser; autism, adhd och dyslexi med svå
ra tal, skriv och lässvårigheter. 

Idag arbetar hon nio timmar i veckan 
på en bildverkstad och ibland hjälper 
hon andra ungdomar med funktions
nedsättning på ett café inom ramen för 
habiliteringen. Men orken tar snabbt 
slut, hon blir fort trött och aktiviteter 
som att åka till affären eller vistas i en 
folksamling tar mycket energi. 

– Maries resa har varit allt annat än 
lätt. Oförstående lärare, skolkamrater 
som mobbat henne och okunniga läkare 
har varit några av stötestenarna på den 
krokiga vägen, säger IngBritt Johansson, 
Maries mamma. 

Idag är körbanan rakare, mycket tack 
vare den djurassisterade behandlingen.  
I början träffades Marie och Kristina väx
elvis på habiliteringen och på Kristinas 
gård, men efter en tid förlas all behand
ling till gården. Utom när Marie mådde 
som sämst, då träffades man på habilite

ringen.  Hemma har det alltid funnits 
djur. Hundar, katter, ankor, kaniner, 
marsvin och minigrisen Lotta. Till be
handlingen har hon haft med sig den eg
na hunden Fixi. I början handlade det 
om att gå ut med hundarna tillsammans 
och etablera en tillit mellan psykolog 
och patient.

Slappnar av på gården
– Tack vare att terapin förlagts till bond
gårdsmiljö har Marie aldrig upplevt mö
tena som behandling, vilket gjort att hon 
kunnat slappna av. Marie ser Kristina 
mer som en vän än en terapeut, förklarar 
IngBritt.

Även om resan varit tuff har ändå ut
vecklingen för Marie gått framåt. Med 
Fixi som sällskap har rädslan för att träffa 
okända människor minskat. Hon tar för 
sig och vågar mer.

– Tack vare Fixi hamnar fokus på hun
den i stället för Maries svårigheter. Med 
en hund som sällskap finns det alltid 
samtalsämnen, säger IngBritt.

Kristina instämmer.

– Djur stärker barnens förmågor till 
samspel med andra och fungerar som en 
bra länk för kontaktskapande.

Vad är det då som gör att djur har en 
så positiv effekt? 

– Forskning tyder på att vi troligen har 
en nedärvd förmåga att visa intresse för 
djur och natur, något som sitter i gener
na, säger Kristina. 

Att djur dessutom kan trösta barnen 
på ett annorlunda och ofta bättre sätt än 
människor, hjälpa till att skapa nyfiken
het på livet och erbjuda villkorslös kärlek 
gör att det många gånger handlar om en 
oslagbar samvaro.

Marie sammanfattar själv det hela 
med några enkla ord:

– Hundarna bryr sig inte om hur jag 
pratar och vad jag pratar om. De accepte
rar och tycker om mig som jag är. +

Marie fick hjälp av egna hunden Fixi

Mer om samspelet med djur:
Utveckling av kommunikation och 
social interaktion för barn med autism 
genom samspel med djur, FOU-rapport 
2004:4, Västra Götalandsregionen.

Habilitering
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en vit villa i Piteå bor mamma Åsa, pappa 
Janne, Ante 23, Jens 21 och Adam 16 år. 
Och Roris, en sexårig hund av rasen ter-
vueren. 

Fram tills Adam blev fem år var de en 
helt vanlig familj, två föräldrar och tre 
pigga ungar. Men ingen hund. Så hände 
det ofattbara. Adam drabbades av en 
hjärninflammation och slungades in i ett 
autismliknande tillstånd. 

Helt plötsligt befann han sig i en 
bubbla, omöjlig att nå. Afasi, epilepsi, 
nedsatt utveckling, oförmåga att känna 
smärta samt att kontrollera tarm och blå-
sa var några svårighet som sjukdomen 
bidrog till.

– Det var otroligt jobbigt, minns Åsa 
Nilsson. Främst för Adam, men även för 
övriga familjen.

Sju år senare
Efter en hjärninflammation tar det upp 
till sju år innan hjärnan börjar återhämta 
sig och för Adam kom vändpunkten just 
sju år efter insjuknandet. 

– Vändningen var ett mirakel, säger 
Åsa.

Idag är Adam en artig, glad och om-
tänksam kille, som kan prata, om än lite 
knaggligt, ta instruktioner och komma 
ihåg saker som hände för länge sedan.

– Vi vet att han aldrig kommer att bli 
helt återställd, men framstegen är enormt 
stora och vi gläds över varje förbättring, 
säger Åsa.

En av de största svårigheterna för 
Adam har varit epilepsin, som har orsakat 
honom omfattande och plågsamma 
kramper. Idag äter han fyra olika kramp-
mediciner och har en nervstimulator, så 
kallad vagus, inopererad. Via en magnet 
han bär runt handleden ger den vagusner-
ven en stöt som lindrar kramperna. Stöten 
är obehaglig, men kramperna är värre.

Bättre med hund
Adam har personlig assistent större delen 
av sin vakna tid, både hemma och på trä-
ningsskolan. Vid aktiviteter har han två 
assistenter med sig. Han kan inte gå nå-
gonstans på egen hand ifall han skulle få 
ett epilepsianfall. Han behöver också 
hjälp med att göra sig förstådd, att sköta 
sin hygien samt klara på- och avklädning. 
När Adam var elva år och skulle börja so-
va i eget rum övervägde man personlig 
assistent på natten, men kom snabbt 
fram till att det inte var ett lockande al-
ternativ. 

I samma veva såg Janne ett inslag om 
epilepsihundar på TV. Idén om att skaffa 
en hund som hjälp dök upp. När de fick 
erbjudande om att vara fodervärd åt 
Roris, för att se om hon var lämplig som 
epilepsihund, fanns det inte så mycket att 
tveka om.

Så blev Adam en av deltagarna i pro-
jektet ”Servicehundarnas betydelse för 
ungdomar med epilepsi” som drevs av 
Karin Paulsson och Kerstin Jonsson. 

Kerstin tränade upp Roris och Adam 
till den samspelta duo som de är idag. En 
gång i månaden under två års tid satte sig 
Kerstin på planet och åkte från Stock-
holm till Piteå för att öva med Åsa, Adam 
och Roris. 

Roris utbildades till examinerad servi-
ce- och epilepsihund med Åsa som hund-
förare.

– Den första tiden vi hade Roris var 
Adam inte alls intresserad av henne, men 
efter en tids träning började han att klap-
pa henne och det var som om hon för-
stod att hon skulle ta extra hänsyn till 
hans svårigheter, berättar Åsa.

– Det allra första jag gjorde var att läg-
ga ut ett godisspår, med den sista godisbi-
ten i Adams hand. När Roris tog den log 
Adam och jag förstod att det fanns något 
att bygga på. 

– I början hade Adam svårt att ta till 
sig instruktioner och sprang ofta iväg för 
att påbörja något helt annat. Efter hand 
fick han emellertid lättare att lyssna och 
den systematiska träningen tog fart, säger 
Kerstin. 

– Träningen gick ut på att Roris skulle 
hämta någon när Adam fick kramper, så 
vi fick helt enkelt låtsas att Adam fick ett 
anfall och öva på det. Inför varje ny om-
gång fick vi läxor, förklarar Åsa.

Uppskattade träningen
Adam började tycka att träningen var ro-
lig och uppskattade Kerstins besök. Ofta 
visade han sina teckningar för henne.

– Jag är utbildad bildterapeut och i 
teckningarna hittade vi ett sätt att kom-
municera och nå fram till varandra, på 
den tiden Adam inte kunde prata. Jag 
bad Åsa att datera och spara tecknin-
garna för att kunna analysera dem och 
se på vilken utvecklingsnivå Adam be-

Med hjälp av epilepsihunden Roris kan 
Adam Nilsson och hans föräldrar numera 
sova lugnt på natten. Roris hämtar hjälp när 
ett anfall är på väg. 

Roris hämtar hjälp

I
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fann sig och anpassa träningen därefter. 
I träningen av Roris var det viktigt att 
lära henne de moment som behövs för 
att bli certifierad service- och epilepsi-
hund. Familjen behövde också lära sig 
att tyda hennes signaler när Adam var 
på väg att få eller redan hade fått ett an-
fall, säger hon.

 
Roris uppgift
Roris främsta uppgift är att hämta hjälp 
nattetid om Adam får ett anfall. Hon ska 
också kunna hämta Adams spruta och 
magnet samt en mobiltelefon. Träningen 
sker regelbundet och varje år måste Roris 
avlägga ett prov för att behålla sitt certifi-
kat som servicehund. 

– Tack vare Roris kan vi sova lugnt på 
nätterna utan att behöva ha en assistent i 
huset. Hon kommer farande som en kata-
pult när Adam får ett anfall. Hon larmar 
även innan ett anfall kommer. I början 
förstod vi inte vad hon ville, men nu vet vi.

Åsa är övertygad om att Roris har haft 
stor betydelse även för Adams personliga 
utveckling. 

– Inte minst har han utvecklat sin em-
pati. Tidigare kunde han slå mot gose-
djur, vilket aldrig händer nu. Istället är 
han fantastiskt rar mot Roris, och säger 
förlåt om han råkar trampa på hennes 
svans. 

– Adam upptäcker mer och mer att 
Roris hjälper honom. I går kväll när han 
skulle lägga sig frågade han var Roris var. 
Jag svarade ”Hon är här” och sa till ho-
nom att ropa på henne. ”Roris, kom” 
hördes då Adams röst. Så har han aldrig 
kallat henne till sig tidigare. 

– Ja, talet och den sociala förmågan 
har förbättrats markant sedan träningen 
började, inflikar Kerstin. När vi startade 
kunde han inte ropa på Roris.

Med en servicehund i familjen upple-
ver många föräldrar att de känner sig 
tryggare och kan ägna sig mer åt att vara 
förälder. 

Tack vare hundarna har epilepsi blivit 
något som inte bara är negativt för ung-
domarna, utan även positivt. Plötsligt är 
man någon som har en egen hund, någon 
att se upp till, och kanske till och med att 
vara lite avundsjuk på. Hundarna skapar 
ökade möjligheter till självständighet och 
att bli mer delaktig i samhället. 

Förbättrad självkänsla, ökad frihet 
och förmåga att komma ur sitt skal är 
några effekter som Kerstin noterat hos de 
ungdomar som hon arbetat med.

– Många vågar sig ut på egen hand och 
ta sociala kontakter med en trygg hund 
vid sin sida, förklarar hon.

Föräldrarnas positiva och aktiva med-
verkan är viktig för att träningen ska bli 
framgångsrik. De kan stötta till exempel 
genom att påminna ungdomarna om att 
de ska träna och vilka moment de ska öva 
på. 

Kerstin betonar att det är ungdomar-
na som ska växa. I familjen Nilssons fall 
var det Åsa som var hundförare och 
Adam deltog i träningen, i andra familjer 
har det varit ungdomarna som agerat 
hundförare. När Åsa får frågan vad hon 
tyckt varit bäst med träningen kommer 
svaret snabbt.

– Att Adam kommit ut ur sin bubbla. 
Jag glömmer aldrig när jag för första 
gången på sex år fick en kram av Adam. 
Det har jag Roris och Kerstin att tacka 
för, säger Åsa. +

Habilitering

Servicehund
Att tänka på om du vill skaffa en
n Svenska Service- och Signalhunds-
förbundet, www.soshund.se, arbetar 
för att personer med olika slags 
funktionsnedsättningar ska kunna få 
sin hund som assistent. Förbundet 
utbildar förare med rörelsehinder, 
diabetes, epilepsi samt hörselnedsätt-
ning (signalhund) i att träna sin hund. 
n Hunden ska vara röntgad för att 
säkerställa att den har friska höftleder 
och armbågsleder. 
n Den som är intresserad av att 
utbilda sin hund till servicehund ska 
först skicka in en ansökan till förbun-
det där man beskriver sin funktions-
nedsättning och förklarar att man vill 
bli förare. Därefter blir hunden kallad 
till ett lämplighetstest och om den blir 
godkänd kallas hund och förare till 
inprovning tillsammans. 

Stolt över sin vän. Tack vare hunden Roris kan både Adam och föräldrarna känna 
sig trygga. Roris har bidragit till Adams positiva utveckling på många olika sätt.
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Kliver fram  
ur gråzonen

atrik Svedell har en sällsynt diagnos och 
har mött många hinder. Det sporrar ho
nom att själv vara med om att lösa pro
blemen.

– Min dröm är att det ska bli enklare 
att få rätt sjukvård och bättre förståelse 
och acceptans hos myndigheter. Man 
måste se till individen och möjligheter
na, inte stirra sig blind på problem, sä
ger han.

Istället för att gräva ned sig i problem  
är Patrik Svedell mycket aktiv på många 
olika sätt, bland annat inom föreningar 
som Riks förbundet Sällsynta diagnoser. 

Inom föreningen för neurofibroma
tos, NFförbundet, håller han reda på 400 
medlemmar i databasen. Det passar fint 
med tanke på att han är utbildad IT
pedagog. 

Han jobbar även ideellt för en Folkets 
Parkförening och på fritiden ägnar han 
sig åt släktforskning.

Han älskar sociala sammanhang och 
vill hjälpa andra till rätta, vare sig det gäl
ler att lösa datorstrul eller att hitta rätt i 
föreningsvärlden.

Att han har en ovanlig diagnos, Neuro
fibromatos, är egentligen inte så viktigt. 

Att han är kortväxt är inget större pro
blem och synnedsättningen och läs och 
skrivsvårigheterna har han också lärt sig 
hantera.

Motgångar möter honom ändå, men i 
en annan form.

– Jag hoppas att förståelsen för grå
zonproblematiken ska förbättras. Det har 
gått framåt men många steg återstår, sä
ger Patrik.

– Ofta pratar man över huvudet på 
oss som har ovanliga diagnoser. Man 
pratar med chefen eller arbetsförmedla
ren. Hur jag mår bryr de sig inte om. 
Utvärderingar som utlovats blir ofta in
te av, istället kanske praktikplatsen för
längs automatiskt. När sådant händer 
tappar man lite av tilltron.

Får börja på ny kula
Ett typiskt problem är att Patrik allt som 
oftast får börja på ny kula i kontakterna 
med exempelvis vården.

– Jag måste berätta allt om mig, om 
och om igen, suckar han.

Så länge Patrik var liten hade han en 
engagerad barnläkare som hade en hel
hetssyn på Patriks behov. Men som vux
en bollas han mellan olika läkare för oli
ka krämpor.

– Jag har begärt att få en läkare som 
känner till min diagnos och som har an
dra patienter med neurofibromatos, men 
det har jag inte fått gehör för ännu.

Han får ibland tjata för att få under
sökningar gjorda eller för att överhuvud
taget få träffa läkare. 

– Ofta är det ny personal och jag får 
ta om allt, gång på gång. Jag hoppas att 
vi snart får medicinska center där det 
finns specialister. Det spelar ingen roll 
om man måste åka långt. Hellre en rik
tig undersökning vart femte eller tionde 

år än att ha det som idag, när det inte 
finns något bra ställe.

Under sin jakt på jobb har Patrik upp
levt att kontaktpersonerna inom Arbets
för med lingen ständigt bytts ut. 

Istället för att få kunnig och engagerad 
hjälp har Patrik tvingats lära upp den ena 
handläggaren efter den andra. Och vissa 
handläggare har varit riktiga bottennapp. 

– En av förmedlarna struntade helt i 
mina egna initiativ. Varför? Jag tror det 
berodde på okunskap.

Nu hoppas han ändå på bättre hjälp 
hos Arbetsförmedlingen. 

– Jag ska träffa en ny handläggare in
om kort och det sägs att han ska vara en 
specialist. Det behövs någon som engage
rar sig och förstår att utnyttja de talanger 
som finns. Handläggarna måste lyssna 
och ta till sig kunskapen om vad som 
fungerar, säger Patrik.

Lärt sig se talanger
Genom sitt engagemang i olika föreningar 
har Patrik fått kraft. Inom Riksför bundet 
Sällsynta diagnosers projekt ”Nästan men 
inte helt” har han lärt sig att upptäcka sina 
egna talanger och att ”stå på sig”. 

– Man måste inse att man är den man 
är. Det är jag själv som bestämmer hur li
vet ska bli. Om jag själv vill vara stark så 
kan jag också hitta personer som kan 
hjälpa mig med det.

Och så nämner han, i förbifarten, att 
han ska vara med i årets julkalender, som 
tomtenisse. 

– Jag fick erbjudandet genom Före
ningen för kortvuxna, FKV, vi är fyra 
stycken därifrån som deltar. Det är en li
ten roll, och kanske kommer ingen att 
känna igen mig, men det var väldigt ro
ligt att vara med och se hur det funkar, 
säger Patrik.

Gång på gång får Patrik själv lära upp sina handläggare  
inom vården och arbetsförmedlingen.

P
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Kliver fram  
ur gråzonen

Aktiv på Almedalsveckan
Mycket händer genom Patriks förening-
ar. Exempelvis har han deltagit i en em-
powerment-grupp genom Riksför bundet 
Sällsynta diagnoser. Det har i sin tur re-
sulterat i att Patrik varit aktiv på Alme-
dalsveckan de senaste somrarna, tillsam-
mans med ett par vänner från samma 
grupp, Cecilia Wallenius och Jenny 
Wikström.

– Almedalen har varit väldigt givande, 
säger Patrik. Där har vi mött många per-
soner som vi aldrig skulle ha mött an-
nars. Jag har lärt mig mycket och varit 
med och påverkat. 

Nu hoppas han att fler personer med 
sällsynta diagnoser ska vilja gå med i em-
powermentgrupper.

– Det behövs alltid nya personer och 
nya idéer.

Det är inom föreningarna som det 
bästa stödet har funnits.

– Där får man också chansen att vara 
social och det stärker mig.

Det är också där som han har deltagit i 
några av de mest utvecklande aktiviteter-
na. Som speed-dating med arbetsgivare 
förra året.

– En givande dag, då jag lärde mig att 
stå på mig med mina idéer.

Diagnosen, neurofibromatos, fick han 
när han var några år gammal. Det hade 
börjat med synproblem. Patrik tvingades 
ha glasögon som satt fast-krokade så att 
han inte skulle kunna ”fuska” och titta 
över dem. 

– Men sen förstod man att jag inte såg 
bättre med glasögonen.

Synnedsättningen visade sig bero på 
en tumör som inte bara störde synen ut-
an även fick honom att komma i mål-
brottet redan vid sex års ålder.

FAKTA 
Kurser kan stärka 
självkänslan
n Nästan men inte helt är ett 
projekt som Riksförbundet 
Sällsynta diagnoser drog igång 
för tre år sedan.
n Genom medlemsenkäter hade 
förbundet kommit fram till att 
medlemmarna ofta hade andra 
problem, utöver sina sällsynta 
diagnoser, till exempel neuro
psykiatriska funktionsnedsätt
ningar.
n Syftet med projektet var att 
utveckla metoder för att öka 
medvetenheten om och förståel
sen för gråzonsproblematik.
Därmed vill man förbättra 
vården, stödinsatserna och 
bemötandet.
n Inom projektet har man även 
anordnat kurser för diagnosbä
rare och närstående, för att 
stärka självkänslan och dela 
med sig av erfarenheter.
n I maj 2012 hölls en slutkonfe
rens för att summera projektets 
treåriga verksamhet. Nu under
söks också vilka möjligheter det 
finns att verksamheterna ska 
kunna drivas vidare.
n Tre områden har varit viktigast:
1. Socialt utanförskap och dess 
effekter.
2. Möten i vården.
3. Närståendes perspektiv.
n Projektet har finansierats av 
Allmänna arvsfonden. Projekt
ledare har varit Maria Gardsäter 
som kan nås via mejl på maria.
gardsater@sallsyntadiagnoser.se

”Det är jag 
själv som 
bestämmer 
hur livet 
ska bli.”

Namn: Patrik Svedell  Ålder: 37 år Favoritpryl: Datorn Det bästa med internet: 
Man kan hitta svar på det mesta och finna gamla och nya vänner Drömresa som 
jag vill göra: Flera olika platser i USA Det gör jag om tio år: Då har jag ett 
socialt jobb och eget hem och familj.

Fortsättning nästa uppslag
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– Till slut fick jag behandling efter 
mammas idoga tjat. 

Kunskapen om diagnosen var mycket 
bristfällig. En läkare sa till Patriks mamma 
att han inte skulle uppleva sin 15-årsdag. 

– Det var en konstig kommentar, för 
samtidigt upptäcktes att pappa hade 
samma diagnos och han är över 50 år 
gammal.

Märkligt nog bidrog TV-såpan Dallas 
till att Patrik skulle få rätt behandling. 
En av stjärnorna i handlingen hade neu-
rofibromatos och Patriks mamma såg 
likheterna.

– Det var både komiskt och väldigt all-
varligt, på samma gång.

Men så rullade undersökningarna 
igång, först i Sala och därefter i Örebro, 
Västerås och Uppsala. 

Fortfarande hemma
Idag är Patrik 37 år gammal och bor fort-
farande hemma hos mamma, pappa och 
lillasyster i Sala. Han trivs men säger 
samtidigt att det inte ”känns hundra”.

– Jag vill förstås ha ett eget boende 
men så länge jag inte har ett jobb får det 
vänta.

För närvarande är Patrik sysselsatt 
hos ett studieförbund, genom arbets-
marknadsinsatsen Fas  3. Han är inte 
spe ciellt nöjd med situationen, mest för 
att arbetsuppgifterna är alldeles för be-
gränsade.

Vill vara lots
Med tanke på Patriks erfarenheter och 
engagemang är det svårt att förstå att han 
inte får chansen att visa framfötterna. 
Han har själv en klar bild av vad han 
skulle vilja göra.

– Jag vill vara lots för olika människor, 
till exempel de som har en viss diagnos 
och behöver hjälp med att hitta rätt på 
sjukhus, eller att få kontakt med förening-
ar som har kunskap om just deras behov. 

– Det är något jag verkligen skulle vilja 
jobba med, men hittills har jag inte hittat 
rätt arbetsplats eller någon som vill hjäl-
pa mig med handledning.

Att ingen hittills nappat på Patriks idé 
kan bero på rädsla för nya grepp.

– Det är synd att många är så rädda för 
nya förslag. Jag har försökt, men allt ska 
helst gå i gamla fotspår, även om det inte 
passar så bra för personer som mig. 

Nu borde vara tid för nya tag, efter-
som många gamla lösningar inte längre 
fungerar.

– Det räcker inte att vara en aktiv ar-
betssökande. Vi måste hitta specialvägar 
ut på arbetsmarknaden, för mig och alla 
andra som inte är så enkla att lotsa ut, sä-
ger Patrik.

Ger inte  upp
Patrik ger inte upp. Han fortsätter slåss 
för en mer positiv attityd inom vård, ut-
bildning och arbetsmarknad. Visst har 
han haft det tufft, men han har också sett 
att det går att påverka. 

Som när han själv en gång blev före-
slagen förtidspension.

– Då tänkte jag att jag minsann skulle 
sätta igång att plugga på allvar. Först fick 
jag slåss för att få en dyslexiutredning. De 
kovände när de förstod att jag visste att 
jag hade rätt till det. Och sedan fick jag en 
jättebra utbildning på Tärna folkhögsko-
la utanför Sala, säger Patrik. +

”Jag vill vara en lots för andra”

Empowermentrådet i arbete – här sporrar medarbetarna varandra till nya tag för påverka utvecklingen. Foto: J Forsberg.

Nästan
 men inte helt
Del 1 av 3

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se
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1. Hur fungerar  
ett empower ment-
råd?
Vårt empowermentråd utgörs av 
personer som själva har erfarenhe-
ter av olika sällsynta syndromdiag-
noser. Vi frågade några av dem 
som engagerat sig i pilotprojektet 
2008 om de ville komma med 
synpunkter och förslag under 
projektets gång. Särskilt ifråga om 
kursinnehåll, agenda inför 
politikerveckan i Almedalen etc. 

Sju unga vuxna tackade ja. Vid 
det första mötet satte vi tillsam-
mans upp riktlinjer för hur 
empowermentrådets möten skulle 
organiseras. 

Bland annat ville deltagarna att 
själva mötet skulle börja dagen 
efter ankomstdagen eftersom man 
blir trött och okoncentrerad av en, 
för många, lång resa. Arbetspassen 
skulle vara varierade, koncenta-
tionskrävande pass, högst 45 
minuter långa. 

Det första mötet handlade 
mycket om att lära känna varan-
dra. Vi träffades fem gånger under 
ett års tid då jag som projektledare 
presenterade en idé eller produkt 
som skulle diskuteras. Sedan fick 
deltagarna utvärdera och komma 
med frågor och synpunkter. Varje 
möte avslutades med en gemen-
sam utvärdering. 

När projektets material produ-
cerats och pilotaktiviteter genom-
förts hölls en utvärderingshelg 
med guldkant då förbundet 
tackade deltagarna för att de 
bidragit till att projektets verksam-
heter blivit så väl anpassade och 
givande för deltagare i olika 
aktiviteter. 

Förbundet engagerar fortfaran-
de rådets medlemmar vid behov 
av informatörer och föreläsare 
även om det ”formella” uppdraget 
är slut. 

2. Vad är bakgrun-
den till att ni  
startade ett råd?

Projektet handlar om en typ av 
funktionsnedsättning som vi inte 
visste så mycket om. När man har 
en sällsynt diagnos är det vanligt 
att man behöver kunna tala för sig, 
ta ansvar för sin situation och 
driva sina frågor gentemot 
myndigheter och sjukvård. 

I vår medlemsundersökning 
framkom att en grupp har särskilt 
svårt att få sina vårdbehov tillgo-
dosedda. Det handlar om personer 
som har ett visst stödbehov men 
som är otydligt. Det kan handla 
om en svårdiagnosticerad autism-
spektrumsituation eller gränsfall 
till utvecklingsstörning. 

Ungdomsmässa
Vi åkte till Urix ungdomsmässa för 
att berätta om Riksförbundet 
Sällsynta diagnoser för ungdomar 
och det var där idén om empower-
mentrådet växte fram. 

Vi upptäckte hur en ökad 
förståelse växte fram för både 
diffusa kognitiva funktionsned-
sättningar och individuella behov. 
Mycket handlar om identitet, 
personlighet och strategiska val. 
De största problemen uppstår när 
man vill ”verka” som om man inte 
behöver hjälp fast man vet att det 
egentligen skulle behövas. 

3. Vilken betydelse 
har rådet haft?
Empowermentrådet har varit 
ovärderligt i utformingen av flera 
aktiviteter.  Ett par exempel är 
kursen för stärkt självkänsla, ”Jag 
kan det jag kan!” och universitets-
kursen Diagnos och identitet. 
rådet har också haft betydelse för 
förbundets intressepolitiska 
agenda. 

4. Vad planeras  
inför framtiden?
Vi jobbar alltid med referensgrup-
per och vi är alla redan överens 
om att empowermentrådet har 
varit ett bra arbetssätt i detta 
projekt, där målgruppens behov 
och vilja egentligen var helt okänd. 

Deltagarna i rådet har själva 
upplevt att de vuxit och känner 
sig stärkta av processen, vilket 
är mycket positivt.

5. Vilka tips  
kan du ge  
andra som vill  
starta empower-
mentråd?

Planera och förbered noga. Se 
till att det finns resurser, både 
tid, pengar och kompetens, att 
förstå och anpassa verksamhe-
ten till deltagarnas förutsätt-
ningar. Behöver miljön 
anpassas? Behöver deltagarna 
träffas många gånger och ha 
speciell teknik för att deras 
perspektiv ska kunna tas 
tillvara?

Var beredd att ta gruppens 
synpunkter på allvar. Fundera 
redan innan kring etiska 
frågeställningar, som vad som 
händer om deltagare inte 
känner sig välkomna och 
inkluderade i gruppen. Det är 
oerhört viktigt att människor 
som kan vara eller upplever sig 
vara socialt utsatta på hem-
maplan känner sig respekterade 
när de får ett erbjudande att 
delta i ett empowermentpro-
jekt. Om man misslyckas med 
att inkludera deltagare i en 
referensgrupp/pilotgrupp är 
det en stark signal att ledarska-
pet ännu inte hanterar denna 
typ av mångfaldsarbete. 

Bra källor
Det finns många bra källor att 
använda för att förbereda sig. 

n Att läsa på så mycket som 
möjligt om aktuella funktions-
nedsättningar är ett sätt, dock 
utan att ha fördomar om just 
dessa individer som ingår i just 
den gruppen man ska jobba 
med. 

n Att möta sina egna 
fördomar med hjälp av spel och 
övningar är ett annat. 

n Ledaren måste sedan 
balansera sina förkunskaper 
med att vara ett oskrivet blad 
och möta unika individer. +

5 frågor om empowerment

Maria 
Gardsäter, 
projektledare, 
svarar på 
Föräldrakrafts 
frågor om 
empower-
mentrådet.
Foto: J Forsberg
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Henrik är redo för utflykter och lekar 
när som helst med sin ZoomUphill, 
oavsett väder och vind.
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julen blänker till och lite lera 
slungas upp av rivstarten. I 
en blinkning är zoomen tio
tals meter bort och syns 
knappt i det bländande sol
skenet. Bara silhuetten av en 
racerförare kan anas.

Lunchrasten är i full gång 
när vi anländer till Tortuna

skolan en bit utanför Västerås. Från fotbollsplanen 
hörs glada rop. Om det hade funnits en mittcirkel ut
ritad skulle det ha varit positionen för 12årige 
Henrik från Mycklinge. Han är en av de allra första i 
landet att använda ZoomUphill 1.0, en terränggåen
de och eldriven fyrhjuling. 

– Nu kan jag hänga med på skogspro
menader med klassen mycket bättre. När 
jag använde permobilen fick jag gå sist till
sammans med assistenten, säger Henrik.

Kenneth Olstad har varit Henriks as
sistent i skolan sedan första klass. Han ser 
många fördelar med zoomen.

– Henrik kan vara med överallt nu ef
tersom zoomen är så snabb. På rasterna 

är eleverna utspridda på många olika platser, barnen 
springer ju hit och dit och nu kan Henrik haka på. 
Permon körde fast i leran direkt. Förra veckan åkte 
klassen på friluftsdag till Björnön och då kunde 
Henrik vara med och pimpla trots att det var snö och 
kuperat. Han kunde köra helt själv och åka vart han 
ville, säger Kenneth Olstad.

Även Lisa HowellRudstam, som är klasslärare för 
klass 56 B, ser att Henrik nu kan vara med på helt 
andra villkor. Hon framhåller att det viktiga är hur 
han själv upplever det. 

Hon är imponerad över hur bra Henrik manövre
rar zoomen. 

– Den går ju väldigt snabbt och det skulle vara lätt 
att råka köra in i någon, säger Lisa HowellRudstam.

H

Det är inte varje dag som nya svenska motorfordon 
lanseras, men ett exempel är ZoomUphill som visas 
upp på Hjultorget i Kista den 22-23 maj. Vi har träffat 
Henrik, 12 år, som är en av de allra första förarna.

Zooma den 
som Henrik

Text och foto: Stina Johansson
stina.johansson@faktapress.se

På följande sidor
65 Zooms skapare zoomar in Italien

66 Armcykeln ger frihet
67 Christoffer Lindhe gör tummen upp

69 Lång väg mot körkortstillstånd
70 Körkortsguiden

72 Anpassningar gör livet enkelt
74 Bilstödsguiden

76 Nytt på Hjultorget 2012
78 Alla utställare på Hjultorget 

Alla texter i detta tema av Stina Johansson

FK_1203_s062-81_fordon_hjultorg_v06.indd   63 2012-05-01   14:46



64 FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2012

Henrik replikerar kvickt att hastighe-
ten går att ställa in, om man vill kan man 
strypa hastigheten eller öka på den om 
man vill vara med i tävlingar. För att hål-
la sig inom lagens riktlinjer är det dock 
20 kilometer i timmen som gäller. 
ZoomUphill klassas som en cykel och om 
man ska köra på trottoaren får man hålla 
gångfart. I dagsläget klarar den att köra 
upp- eller nedför två trappsteg. I framti-
den ska zoomen klara hela trappor.

Zoomen, som är en lokal Västerås-
uppfinning, ger med andra ord Henrik 
en stor rörelsefrihet och öppnar upp för 
helt nya möjligheter. 

Till exempel har han precis anmält sig 
till en domarutbildning. 

– Jag vill bli utomhusdomare så små-
ningom, säger Henrik glatt.

”Visst är den tuff”
Nu ansluter även Henriks mamma Vicki 
Skure-Eriksson som kommit för att häm-
ta Henriks yngre syskon. Hon vinklar 
upp solglasögonen och ler. 

– Visst är den tuff, zoomen! 
Hon berättar att en av upphovsmän-

nen bakom produkten, Mikael Löv-
strand, har jobbat inom försvaret och 
konstruerat robotar som kan gå på må-
nen. När hans sambo fick MS uppstod 
behovet av ett tystgående fordon så att de 
båda kunde vara ute i skogen ihop. Och 
på den vägen är det. 

Förra året besökte kungaparet Robot-
da len där företaget har sitt kontor. Zoo-

men lovordades och Henrik, som också 
var med, fick skaka hand med kungen. I 
dagarna går den första leveransen till 
Italien. 

– De som uppfunnit den, Mikael Löv-
strand och Karri Zanderléhn, ställer 
verkligen upp och ser till att allt funkar, 
säger Vicki Skure-Eriksson.

Henrik åker iväg en bit in på fotbolls-
planen, stannar till och gör high five till 
ett par killar. De kompisrelationer som 
Henrik har beskriver Vicki som väldigt go-
da. Hon är nöjd med Tortuna skolan vars 
klasser aldrig överstiger 20 barn. 

– De har en jättebra rektor här och då 
blir det ju bra personal också. Special-
lärarna är fantastiska och mycket kompe-
tenta när det gäller Henriks funktions-
nedsättning.

Henrik har förutom en cp-skada även 
en hjärnsynskada som ger perceptionspro-
blem. Bland annat innebär det svårigheter 
att bedöma avstånd i hög fart. Men Vicki 
Skure-Eriksson menar att zoomen gör att 
Henrik tränar upp avståndsbedömningen 
och numera är han riktigt exakt. 

– Henrik ”läser av” mycket med ögo-
nen. Avståndsbedömningen tränas ju 
med zoomen när han får upp farten. Det 
är jättebra. Det fungerar på samma sätt 
som när barn lär sig att springa, då tränar 
de samtidigt upp perceptionen. Sedan 
spelar zoomen en viktig roll på så vis att 
Henrik nu kan smutsa ner sig som alla 
andra barn i hans ålder. 

På skolbussen
Zoomen tar Henrik med på skolbussen 
på måndagsmorgnarna och sedan tar 
han med den hem över helgen. 

– Den behöver bara tre timmars ladd-
ning för att klara hela veckan, säger Vicki.

Under året har skolan förstärkts med 
ny teknik. Fem stycken smartboards och 
20 iPads. Henrik har en dator förskriven 
som hjälpmedel för skoluppgifter och en 
iPad med flera bra appar. 

– Wordfeud funkar jättebra som mat-
teträning och ordförståelse, säger Vicki 
Skure-Eriksson.

Familjen driver ett jordbruk med gri-
sar och växtodling och har tio anställda. 
Till påsk tar de ledigt och åker till Trysil 
men zoomen får tyvärr inte plats då. 

– Ett minus är att man måste ha en lite 
större bil för att rymma zoomen och all 
packning, men zoomen är i alla fall nättare 
än en permo, säger Vicki Skure-Eriksson.

Enligt produktspecifikationen går zoo-
men in i en Volvo V70 eller Passat Variant.

Familjen kom förra året i kontakt med 
Mikael Lövstrand och Karri Zanderléhn 
genom RBU och fick på så vis  möjlighet 
att testa zoomen.

– Nu kan vi plocka svamp ihop och gå 
ut med hunden. Zoomen funkar att köra 
både i snö och när det regnar, säger Vicki 
Skure-Eriksson. +

– Nu kan jag vara med på skogspromenaderna med klassen utan att hamna sist, 
säger Henrik. Från vänster Vicki, Kenneth och Henrik.

Gillar Milan
Namn: Henrik Skure-Eriksson
Favoritlag: Milan, VIK Hockey.
Bästa låt i melodifestivalen: 
Misery av Dead by april.
Bästa tv-spel: Fifa, och NHL.
Bästa bok: Jag är Zlatan.

Henrik  
”läser av” 
mycket med 
ögonen.  
Avstånds- 
bedömningen 
tränas ju med 
zoomen när 
han får upp 
farten. 
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Tema fordon

F
örra året kom 
fyrhjulingen som 
kan ta sig fram i 
den mest olän-
diga terräng. 
Djupsnö, sand-

strand, bergstoppar, inget 
stoppar ZoomUphill 1.0. Den 
tuffa och lite råa designen har 
nu också tilltalat italienarna. I 
dagarna skeppas den första 
leveransen över till sydligare 
breddgrader.

– Det finns en köpstark 
målgrupp i norra Italien, 
säger Björn Larsson, VD för 
Zoomcamp.

Förfrågningar har även 
kommit från Holland, Norge, 
England och Ryssland. 
Företaget startade i april 2011 
och drevs först som ett 
projekt i tre år. Grundarna 
heter Karri Zanderléhn och 
Mikael Lövstrand.

– Idén kom redan år 2000. 
Mickes sambo fick MS och då 
gick Micke helt sonika ner i 
källaren och ”caddade” fram 
en modell. Han är utveck-
lingskonstruktör i botten. 
Karri har jobbat med att göra 
filmmusik och branding.

Fem anställda
Nu är man fem personer 
anställda på heltid samt tio 
delägare. Bland annat Jörgen 
Springfeldt som varit VD för 
Intermedia och tidigare har 
suttit i styrelsen för Clas 
Ohlson, samt Hans Lund-
holm, tidigare vice VD för 
Handelsbanken. 

Björn Larsson säger att den 
närmaste utmaningen är att 
få betalande kunder. 
Företaget jobbar intensivt 
med att sprida information 
om varumärket bland annat 
genom artiklar och viral 
marknadsföring som exem-
pelvis Youtube.

– Marknadsföringen av 
zoomen handlar mycket om 
attityd. Vi har gjort ett 
hjälpmedel som inte förknip-
pas med funktionsnedsätt-
ning. Fordonet har en lite rå 
stil så den funkar även för 
gående och unga som tycker 
att den är cool, säger Björn 
Larsson som hoppas kunna 

leverera 200 zoomar under 
2012, bara i Sverige. 

Björn Larsson berättar om 
en kille som fått zoomen som 
hjälpmedel istället för att 
använda en elrullstol. 

– Han ville hellre ha en 
zoom som inte lika starkt 
signalerar att han har en 
funktionsnedsättning. 
Zoomen ger en mycket skön 
rörelsefrihet. Hjälpmedels-
centralens regler om Fritt val 
är en kulturell förändring på 
så vis att de lägger över 
ansvaret för produkten på 
föräldern. 

Roligaste bolaget
Björn Larsson säger med 
eftertryck att Zoomcamp är 
det roligaste bolaget han 
någonsin jobbat inom. 
ZoomUphill tycker han är en 
makalös produkt. 

– Hela chassit rör sig, det är 
det som gör den så smidig, 
den anpassar sig efter under-
laget.  Smällarna tar inte i 
ryggraden, utan man sitter 
lite bakåtlutad som i en 
HD-motorcykel. 

Den klassas som ”Cykel 
klass III”, samma som för 
Segway, och är konstruerad för 
framfart i max 20 kilometer i 
timmen. Samma lagar gäller 
för en zoom som för en vanlig 
cykel; lysen, reflexer, bromsar 
och ringklocka ska vara på sin 
plats. Är man under 15 år ska 
man använda hjälm. 

– I övrigt finns det inga 
restriktioner. Enda begräns-
ningen är väl att man inte ska 
köra i vatten högre än 20 
centimeter, med tanke på att 
motorn sitter i hjulnaven. 
Navmotorn är dock inkapslad 
men att köra i djupt vatten 
vore att äventyra elektroniken.

Ett batteri klarar tre mil så 
teoretiskt kan man köra sex 
mil innan parbatterierna 
behöver laddas. En batteriin-
dikator signalerar när 
batteriet börjar ta slut. 
Beroende på vilken terräng 
man kör i håller batteriet 
olika länge. Björn Larsson 
rekommenderar den som ger 
sig ut på en långtur i skogen 
att ta med ett extra batteri. 

– Zoomen funkar fint även 
i branta backar. Om det är 
nödvändigt kan man i skarpt 
lutande utförsbacke bromsa 
med bakbromsen och 
samtidigt luta sig bakåt. 

Fiskare och  jägare
Målgruppen är främst 
personer som inte kan gå, 
men även fiskare, jägare, 
ornitologer och andra som 
behöver frakta redskap, har 
visat intresse. Eftersom den är 
klassad som en cykel får man 
köra med den i terräng. Vill 
man tävla med den kan man 
trimma upp den till 30 
kilometer i timmen. 

– Vi kan även sänka 
hastigheten, om man vill att 
den ska gå långsammare än 
20 km i timmen, säger Björn 
Larsson.
Läs mer på 
www.zoomcamp.se

Zoom med Italien i fokus

Pris: 79 500 kr
Batteri: På plan mark kan 
man köra 6 mil på en 
laddning av de två 
batterierna.
Ett batteripar klarar 800 
laddcykler innan de 
behöver bytas. 
Laddtid: Cirka 5 timmar
Vikt: 75 kg
Längd: 1350 mm
Bredd: 750 mm
Höjd: 750 mm, med 
nedfällt styre (900 mm 
uppfällt)
Hastighet: 20 km/h

För ditt oberoende.
Vi anpassar bilen efter livsstil och behov – utan att 
äventyra säkerheten.

0302 - 254 00    www.autoadapt.se

1976
ISO/IEC 17025
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En frihetskänsla utöver det 
vanliga. Det är omdömet för den 
nya armcykeln med elmotor som 
lanserades i Sverige nyligen.  
Marika Vaihinger är en av de 
lyckliga ägarna. ”Att känna håret 
fladdra i vinden när man cyklar är 
underbart”, säger hon.

änk dig att du en 
dag fick syn på en 
produkt som du 
blev helt såld på 
och som möjlig
gjorde din själv
ständighet. Vad 
skulle du göra?

Marika Vai
hin  ger visste det direkt. Vad hon skulle gö
ra alltså. Och hon ville absolut inte vänta.

Att armcykeln som demonstrerats för 
henne på Frykcenter i Torsby, någon gång 
i framtiden skulle bli godkänd som ett 
hjälpmedel fanns det inga garantier för. 
Därför valde hon att söka fondmedel. 
Tolv stycken.

– Allt som allt tog det sex månader 
från det att jag började leta fonder på 
biblioteket till dess att armcykeln levere
rades. Jag blev beviljad pengar från tre av 
fonderna, berättar Marika Vaihinger.

Rekommenderar alla
Hon rekommenderar alla att gå den här 
vägen istället för att begränsa sig till 
hjälpmedelssortimentet.

För Marika Vaihinger sker allt snabbt, 
det kan Tommy Anders son på återförsäl
jaren Woodstar/WS Mobility AB, intyga.

– Underbar, säger Marika Vaihinger 
om sin nya armcykel. Men hon fick 
kämpa med att söka massor av 
fonder för att få råd att köpa den.
Foto: Britt-Marie Vaihinger

Armcykeln 
– vilket driv

t
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Nyheter

Christoffer är en av 
de entusiastiska an-
hängarna av hand-
cykling. 

Hur kommer det sig att 
du började med idrott? 

– När jag var yngre 
betydde det mycket att 
man hade kompisar som 
tränade och man blev 
som en hel liten familj 
som följdes åt på tävling-
ar. Jag har alltid gillat att 
idrotta och har testat de 
flesta sporter som fotboll, 
handboll och cross. 
Simningen har jag hållt 
fast vid. Man är helt fri i 
vattnet och kan röra sig 
lättare. 

Hur tränar du inför 
Paralympic? 

– Jag simmar sex pass i 
veckan och kör ett 
konditionspass sprint 
och ett lugnare pass. 
Ibland med handcykeln. 
Det är viktigt att lyssna 
på kroppen så att det inte 
blir för mycket. Sedan 
tränar jag hemma med 
proteserna, det är ett 
måste för att de ska funka 
optimalt. 

I vilka situationer 
använder du dem?

– Målet är att använda 
dem hela tiden. Jag 
behöver fortfarande 

vänja mig. Armprotesen 
hjälper mig jättemycket, 
både fin- och grovmoto-
riskt. Om jag har på mig 
den kan jag till och med 
köra fyrhjuling, både att 
gasa och bromsa funkar 
bra. Även vanlig bilkör-
ning går bra. Jag tog 
körkortet i Halmstad. 
Trafikskolan var schysst 
och byggde en specialbil 
till mig. Jag behöver 
anpassade gas- och 
bromsreglage så att 
protesen går att låsa 
under färden. Och en 
förlängning av blinkers-
spaken.

Vad är fördelarna 
med en handcykel?

– Med handcykling 
kan man träna flera 
stycken ihop, det tycker 
jag är bra. Annars 
hamnar jag alltid på 
efterkälken. Elmotorn 
gör att jag kan hålla 
högre fart. Handcykling 
ger en liknande träning 
som simningen. Man 
cyklar ju med båda 
armarna samtidigt och 
kan hjälpa till med hela 
kroppen. 

– Sedan är det roligt 
att man kan ta sig ut i 
naturen också. Jag brukar 
träna på mindre grusvä-
gar men man tar sig runt 
även på mindre skogssti-
gar. Jag valde mellan att 
köpa den här påkopp-
lingsbara modellen eller 
en hel rullstolscykel. Men 
den här modellen tar inte 
lika mycket plats och är 
lättare att frakta. 

Varför valde du 
modellen med elmotor?

– Ja, med hjälp av elen 
kan jag hålla en högre 

hastighet, samtidigt som 
det är lika jobbigt. När 
man har elmotor kan 
man vara ute med andra 
och det är guld värt. Jag 
kan vara ute med min 
flickvän eller mina 
kompisar utan att känna 
att jag hamnar efter.

Är det någon funk-
tion du saknar på 
handcykeln?

– Det jag saknar är fler 
växlar. När man har en 
hög fart skulle det vara 
bra om det fanns några 
fler växlar att lägga in. 

Vad händer härnäst?
– Närmast i tid ligger 

en tävling i Sheffield. 
Den blir viktig för att 
kolla hur formen är inför 
Paralympic. Sedan 
pluggar jag på halvtid till 
utvecklingsingenjör och 
gör examensjobbet. Men 
jag har gått ner till 
halvtid med plugget nu 
och tränar på heltid. 

Vad har du för 
framtidsplaner?

– Jag vill jobba med 
projektutveckling och 
håller på att ta fram en ny 
produkt i examensjobbet 
men vill hålla det hemligt 
än så länge. Jag är även 
lite sugen på att ta en 
magisterexamen nu 
medan jag ändå är igång. 
Därefter kan jag söka 
jobb som konstruktör 
eller designer.

Varifrån kommer ditt 
designintresse?

– Jag har alltid gillat 
uppfinningar. När jag var 
jätteliten skissade jag på 
en framtidsbil, som 
faktiskt skulle vara helt 
möjlig att bygga idag. Det 
är coolt. 

Christoffer Lindhe på vårens träningsläger på Teneriffa.

– Marika fastnade genast för vår nya 
armcykel ”ElectroDrive Smart Para”. Det 
fanns ingen tvekan om att den var rätt 
för henne, säger han.

Eftersom Marika Vaihinger har en cp-
skada med vänstersidig svaghet, sitter 
växlingsfunktionen i det högra handta-
get. Elhjälpen slår hon bland annat på i 
uppförsbackarna.

– När man sätter på elmotorn kom-
mer man upp i samma fart som vanliga 
cyklister. Det är ett sådant oberoende. Jag 
kan cykla med mina vänner utan att de 
behöver vänta in mig, säger hon glatt.

Det finns även en armcykelmodell i 
tetrautförande, som Tommy Andersson 
själv använder. Han når växlarna med 
hjälp av hakan eller kinden. Tetraplegi 
innebär att man är förlamad i armar, 
ben, bäcken och bål.

Aktiv fritid
Marika Vaihinger har en, minst sagt, ak-
tiv fritid. Det är nästan lite svårt att förstå 
hur hon får tiden att räcka till. Två gång-
er i veckan tränar hon med Drivringens 
innebandylag, där hon är målvakt. 
Utöver det gymmar hon och curlar. Som 
en följd av hennes idrottsintresse sitter 
hon även med i ungdomsutskottet för 
Västra Götalands handikappidrottsför-
bund, och jobbar med att lotsa ungdo-
mar ut i idrottsföreningar. Dessutom 
åker hon runt och föreläser om sin cp-
skada. Och bloggar.

– Jag började med innebandy för nio 
år sedan och använder min gamla panth-
era-stol när jag tränar. Mina lagkamrater 
har kamrade stolar, säger hon.

Sedan några månader tillbaka tränar 
Marika Vaihinger även med sin armcy-
kel. Oavsett vilket väder det är tycker hon 
om att bege sig ut på en runda. Ofta en 
halv mil eller mer. Med ett enkelt hand-
grepp kan hon fästa eller lossa armcykeln 
från rullstolen. Sedan är det bara att 
“rocka”, som hon säger.

– Ska man in i en affär kan man lätt 
koppla loss cykeldelen och låsa fast den i 

”Med hand
cykel kan man 
träna tillsam

mans”

10 
frågor till Chris
toffer Lindhe

Fortsättning på nästa uppslag

Het trend på Hjultorget
Mer om handcykeln Stricker finns 
på tillverkaren Stricker Hand-
Bikes hemsida och hos den 
svenska leverantören Woodstar.
Armcykling är en av de hetaste 
trenderna inom hjälpmedelsvärl-
den just nu. Det avspeglar sig 
också på mässan Hjultorget i Kista 
där flera utställare presenterar 
produkter av det här slaget. Mer 
om Hjultorget finns på mässans 
hemsida www.hjultorget.nu
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ett cykelställ medan man handlar. Det är 
så skönt att slippa elrullstolen som är väl-
digt otymplig i en lite mindre butik, säger 
hon.

Cykeltekniken hade Marika inga pro-
blem med att lära sig. Hon beskriver det 
som att man vevar med armarna istället 
för att trampa med fötterna.

–  Jag får lite träningsvärk i skulderbla-
den och armarna, men det är ju bara bra, 
säger hon.

Positiva effekter
De positiva hälsoeffekterna av träningen 
med armcykeln har inte låtit vänta på sig. 
Marika Vaihinger berättar att hon både 
har blivit starkare i axelpartiet och i ar-
marna, som annars får ta mycket stryk. 
Cyklingen gör också att hon får en bättre 
kroppshållning. Jämfört med rullstolen, 
där hon sitter lite kutryggigt, sitter hon ak-
tivt framåtlutad i armcykeln. Enda nack-
delen, tycker Marika Vaihinger, är att det 
inte går att växla när armcykeln står stilla.

– Därför måste man komma ihåg att 
växla ner innan man stannar så att det 
går lätt att starta igen. Eller så kan man 
använda startknappen för att komma i 
gång, om man har en sådan, säger hon.

Tidigare har hon använt en cykel där 
man pumpar med styret, men den menar 

hon inte alls är lika tekniskt avancerad 
som den här nya modellen.

Tommy Andersson berättar att det ti-
digare inte varit någon större rusning ef-
ter armcyklar just för att de inte haft de 
rätta tekniska lösningarna.

–  Men elhjälpen är helt revolutione-
rande, det är ett helt nytt sätt att ta sig 
fram på. Sedan behöver man ingen adap-
ter när man sätter fast cykeldelen på rull-
stolen, det funkar utmärkt med enbart 
snabb-klämfästen runt ramrören i fotbå-
gen, berättar han.

Med de nya elservo-modellerna öpp-
nar sig helt nya möjligheter.

– Det är underbart att kunna vara ute i 
naturen och träna. Att växla upp till hög-
sta växeln och sedan dra på lagom med 
servo är häftigt. Efteråt känner man sig 
väldigt nöjd, man har tankat positiv en-
ergi till själen samtidigt som man får upp 
pulsen genom att röra på sig, säger 
Tommy Andersson entusiastiskt.

Från Tyskland
Woodstars armcyklar har tagits fram i  
Tyskland av bröderna Edgar och Reiner 
Stricker. Deras företag har funnits sedan 
1989. Enligt Tommy Andersson ligger de 
absolut främst bland alla cykelproducen-
ter i hela Europa.

– Tack vare att den ene av bröderna 
själv använder rullstol, så blir produkter-
na kompromisslösa och oftast suveräna, 
säger han.

Tommy Andersson tror att det bara är 
en tidsfråga innan hjälpmedelscentralen 
upptäcker fördelarna med armcykeln. 
Även om intresset hittills har varit svalt.

– Att de säger nej till visningar av arm-
cykeln tyder bara på okunskap, säger han.

Framtidsplaner
Marika Vaihingers framtidsplaner är att 
försöka hitta ett jobb.

– Min dröm är att kunna försörja mig 
på att åka runt och föreläsa om min 
funktionsnedsättning. Jag vill dela med 
mig av mina erfarenheter och hjälpa an-
dra, säger hon.

Men den närmaste utmaningen är nå-
got helt annat.

– I morgon ska jag testa att ta med min 
assistents hund på en motionsrunda när 
jag tränar med armcykeln, säger Marika 
Vaihinger. +

Följ Marika i hennes vardag.
Marika Vaihingers blogg hittar du på 
http://legitimeradcp.blogg.se

www.permobil.se

BIL   –   STÅENDE  –   UTEL IV
Skapar frihet och oberoende. Ger fördelar medicinskt och socialt.

22-23 maj

Foto.Lasse Berre
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Nyheter

– Jag mådde riktigt dåligt över att 
det var en sådan skillnad på hand
läggningstiderna beroende på om 
man hade en funktionsnedsättning 
eller inte. Alla kompisar hann ju fö
re medan jag bara gick och väntade. 
Och hela körkortsprocessen blev 
uppskjuten. 

Att behöva stöta på patrull i form 
av en saktfärdig myndighet när hon 
själv ansträngt sig till det yttersta för 
att följa alla regler och instruktioner, 
var det absolut jobbigaste momentet, 
menar hon. Uppkörningen däremot 
gick galant. Likaså teoriprovet. 

Bilen från jobbet
Nu ser hon fram emot att kunna 
köra bil till och från receptionist
jobbet på Ängabo vårdcentral strax 
utanför Alingsås. Helt nyligt fick 
hon också ett glädjande besked om 
en förlängd anställning. 

– Jag känner en sådan lättnad 
över att slippa åka med de allmän
na färdmedlen. Eftersom jag är pa
raplegiker och använder rullstol, 
har det varit tufft att ta sig fram, 
framför allt vintertid.

Pappersexercis
Efter att ha samtalat en stund med 
Anna Falk råder det inga tvivel om 
att hon är en fena på att organisera. 
Att ta körkortet kräver nämligen en 
hel del pappersexercis och telefone
rande. Av sin mamma fick hon tip
set att söka fondmedel för att be
kosta körlektionerna. Sagt och 
gjort, Anna Falk googlade efter 
lämp liga fonder och stiftelser med 
Alingsåsanknytning. Därefter skic 
kade hon in de dokument som 
krävdes och ett personligt brev. 
Hon fick ganska snabbt pengar be
viljade. Check!

Lång väg till körkort och frihet
För det andra ska ansökan om 

körkortstillstånd kompletteras med 
hälsodeklaration, syntest med mera. 
Ansökan om bilanpassning kräver 
uppgifter om sparande, värdepap
per, aktivitetsstöd, inkomst med me
ra, vilket Anna Falk efter flera tele
fonsamtal till handläggare på försäk
ringskassan och Transportstyrelsen, 
skickade in. Check!

Ingen bilskola
För det tredje finns det ingen bilsko
la i Alingsås som har anpassade bilar 
så Anna Falk fick googla på anpassa
de bilar och trafikskolor för att hitta 
rätt. Hon fann en i Göteborg. 

Check!
– Att skicka in alla papper till För

säk ringsassan var mindre roligt, det 
var otroligt många papper att fylla i 
och uppgifter att beställa från exem
pelvis banken.  

Anna Falk tipsar om att det är bra 
att vara väl förberedd på vad myn
digheterna vill veta redan före det 
första samtalet. Var också noga med 
att alltid avsluta med att fråga om 
det är något mer man ska skicka in. 

– Ibland berättar de inte allt om 
du inte ställer de rätta frågorna. 

Mycket pappersjobb och mycket tålamod krävdes när Anna Falk sökte körkortstillstånd, trots att hon förberett sig noga.

Anna Falk ville precis som sina jämnåriga kompisar ta kör-
kortet så snabbt hon bara kunde. Men Transportstyrelsens 
handläggningstid för körkortstillståndet drog ut på tiden. I 
hela nio månader fick hon vänta medan det för vännerna 
bara tog några veckor.

 ”Jag 
kän-
ner en 
sådan 
lättnad 
över 
att 
jag nu 
slipper 
åka 
med 
de all-
männa 
färd-
med-
len.”
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1. Vad inne-
bär det för en 
person med 
funktionsned-
sättning att ta 
körkort?

Reglerna är i grunden 
desamma som för dem som 
inte har en funktionsnedsätt-
ning. Skillnader finns dock. 
Den som har en funktions-
nedsättning måste ofta även 
skicka in ett läkarutlåtande vid 
ansökan om körkortstillstån-
det. Och i vissa fall kan det bli 
aktuellt att regelbundet skicka 
in nya läkarutlåtanden. 

I körkortstillståndet tittar 
man på de medicinska kraven. 
Kriterier är synfunktion, 

hörsel- och balanssinnen, 
rörelseorganens funktioner, 
hjärt- och kärlsjukdomar, 
diabetes, neurologiska 
sjukdomar, epilepsi, njursjuk-
domar, demens och andra 
kognitiva störningar, sömn- 
och vakenhetsstörningar, 
psykiska sjukdomar, ADHD 
och autismspektrastörningar 
samt psykisk utvecklingsstör-
ning. 

Tyvärr kan det ta mycket 
längre tid för en person med 
funktionsnedsättning att få 
körkortstillståndet. Räkna 
därför med att handläggning-
en av körkortstillståndet kan 
ta upp till sex månader. 

En annan skillnad är att den 

person som behöver en 
anpassad bil, måste skicka in 
en ansökan om bilstöd till 
Försäkringskassan. Det är 
Transportstyrelsen som gör en 
bedömning om man kan köra 
en vanlig bil eller ej. Vissa 
rekommenderar att man ska 
ha tillgång till en anpassad bil 
redan från början men Pernilla 
Nilsson tycker att det är bättre 
att försöka hitta en körskola 
som har anpassade styrreglage 
i bilarna. 

I Hedemora finns det en 
speciell körskola i internat-
form som tillhandahåller 
anpassade bilar. Men även 
andra körskolor erbjuder 
detta. Det gäller bara att hitta 
dem. Därför är det en god idé 
att googla, ringa och göra 
studiebesök på körskolorna. 
Åsa Gunnérius vill särskilt 
understryka hur viktigt detta 
moment är. 

– Be att få göra studiebesök 
på körskolor för att se hur 
anpassningarna funkar. 
Undersök förutsättningarna 
innan du börjar på en körsko-
la. Jag vet de som har kastat 
bort pengar på körskolor som 
erbjudit körlektioner med 
anpassade bilar men sedan har 
det visat sig att anpassningar-
na inte alls funkade.

Generellt sett är det höga 
kostnader för att ta körkortet 
idag och då kan fonder vara ett 
alternativ för detta ändamål. 

Man kan också ansöka om 
bidrag från Försäkringskassan. 
Om man har en funktions-
nedsättning kan slutsumman 
landa på lite mer än för en 
person utan funktionsnedsätt-
ning på grund av att man ofta 
behöver fler körlektioner. 
Många kan inte övningsköra 
med sina föräldrar, då det 
krävs att bilen är anpassad.

På Karolinska sjukhuset, 
Trafikmedicinska enheten, gör 
man utredningar om lämplig-
het för körkortstillstånd. 
Mobilitetscenter i Göteborg 
har en simulator där man kan 
testa att köra.

2. Hur går man 
till väga för att 
ta körkort?

Innan man börjar övnings-
köra ska man ha ett körkorts-
tillstånd. Ansökan om 
körkortstillstånd gör man hos 
Transportstyrelsen. 

Om du har diabetes eller 
nedsatt synfunktion kan du 
direkt ladda ner blanketten 
för läkarintyg här och se till 
att den fylls i innan du skickar 
in alla handlingar. För övriga 
funktionsnedsättningar får 
du först skicka in en ansökan 
och därefter invänta svar från 
Transportstyrelsen med 
instruktioner för vad som ska 
bifogas i läkarintyget. 
Därefter bokar du tid med 
läkare och skickar in intyget. 

Jag ringde flera gånger till dem. Försäk-
rings kassans hemsida är lite svår att hit-
ta på så jag föredrog att prata direkt med 
en handläggare. Ibland kan man tro att 
allt är inskickat men så ringer de och ber 
om ytterligare något dokument som 
man har missat. Om man har möjlighet 
så är det bra att direkt anteckna det som 
handläggaren säger.

Besökte Mobilitetscenter
I väntan på körkortstillståndet, besökte 
hon även Mobilitetscenter i Göteborg. 

– Där har de en körsimulator med 
handreglage som man kan övningsköra i. 
Man får prova att köra i stadstrafik, lands-
vägskörning, i olika vädertyper och väglag. 

Kontakten med körskolan och lärarna 
beskriver Anna Falk som enbart positiv. 

Jättesnälla
– Lärarna var jättesnälla och månade verk-
ligen om allas bästa. De stod på min sida 
och det var aldrig någon fördröjning. Den 
körskolelärare som jag hade var väldigt 
lugn och kontakten med henne funkade 
jättebra. Jag övningskörde en till två gång-
er i veckan i ungefär ett år och det är näs-
tan lite tråkigt att inte åka dit mer.

Teorin pluggade hon via nätet.
– Det var också jättebra, då slapp jag 

åka ända till Göteborg.
Samtidigt som Anna Falk fick klart att 

hon var beviljad körkortstillstånd, skick-

ade hon in blanketter om bilstöd till 
Försäkringskassan. Man kan få upp till 
100 000 kronor i bidrag beroende på vil-
ken inkomst man har. 

– De anpassningar som jag behöver 
är bland annat justerbart passagerarsäte, 
handreglage och rattkula. Passa gerar-
sätet måste kunna justeras för att jag ska 
kunna lyfta in rullstolen. Jag hoppar 
själv över från rullstolen till förarsätet, 
säger hon.

I mars klarade hon teoriprovet och 
när denna tidning utkommer har hon 
hämtat ut sitt efterlängtade körkort hos 
polismyndigheten. 

– Det känns väldigt bra, det är en 
enorm frihetskänsla. +

10 frågor och svar

Pernilla 
Nilsson

Peter
Andersson

Åsa 
Gunnérius

Körko
rtsgui

de

Föräldrakraft har tagit hjälp av några experter för att 
få svar på tio viktiga frågor om körkort för personer 
som har funktionsnedsättningar. Vi har pratat med 
Pernilla Nilsson på BOSSE - Råd, Stöd 
& Kunskapscenter, Peter Andersson på 
Transportstyrelsens Körkortskundtjänst samt Åsa 
Gunnérius på Anpassarna Körkort AB. Här är 
våra frågor och sammanfattningar av deras svar.
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Tema fordon10 frågor och svar
Medan man väntar på 

körkortstillståndet kan man 
passa på att ansöka om 
fondmedel, göra studiebesök 
på körskolor och ansöka om 
bilstöd.

Körkortstillståndet kan ta 
upp till sex månader att få, 
ibland längre tid. Sedan beror 
det på om man väljer att åka 
till en körskola i internatform 
där man tar körlektioner på 
heltid i tre till sex veckor, eller 
tar körlektioner 1-2 gånger i 
veckan. Det sistnämnda tar 
ungefär ett år. 

3. Vad krävs?
Ofta behövs ett läkarutlå-

tande om funktionsnedsätt-
ningen. Man träffar därefter 
en trafikinspektör som 
beslutar om vilka som behöver 
anpassade specialreglage i 
bilen. Ändringar och juste-
ringar kan alltid göras när 
man väl kommer till ett 
körkortsföretag. 

Villkorskodningen skrivs in 
med en kod på körkortet, på 
samma sätt som för dem som 
har glasögon. 

4. Vilka kan inte 
ta körkort?

En blind person kan idag 
inte ta körkortet, där finns det 
en begränsning. Den som har 
en kraftigare utvecklingsstör-
ning kan inte heller ta körkort. 
I övrigt är det upp till  varje 

person att själv känna efter om 
det funkar att köra bil.  

På Transportstyrelsens 
hemsida kan man läsa att 
”dina möjligheter att få 
körkort kan minska om du 
har till exempel dålig synskär-
pa, nattblindhet, dubbelseen-
de och vissa ögonsjukdomar. 
Vissa öronsjukdomar och 
vissa psykiska sjukdomar kan 
vara ett hinder mot att få 
körkort.”

5. Varför måste 
man ibland ha 
nya läkarintyg 
varje år?

Det är av medicinska skäl, 
om man till exempel äter 
vissa mediciner, som detta 
blir aktuellt. Transport-
styrelsen motiverar detta med 
att det är en trygghet för 
individen själv och att 
trafiksäkerheten kräver det. 
Ibland behövs bara en 
telefonkontakt med samma 
läkare som utfärdade det 
förra utlåtandet, för att det 
ska registreras. 

6. Vad ska man 
särskilt tänka 
på?

Man bör särskilt tänka på 
att vara ute i god tid och att 
vara så noggrann som möjligt 
när man ansöker om körkorts-
tillstånd, bilstöd, fondmedel 

och körskola. Körkorts-
tillståndet gäller i fem år. 

- Fråga hellre en gång för 
mycket än för lite! säger Åsa 
Gunnérius.

Hon tycker att man ska 
ligga på Transportstyrelsen 
och regelbundet ringa för att 
höra hur långt ärendet 
kommit. Räkna med att det 
kan ta sex månader men det 
kan även gå fortare. 

7. Vad kostar 
det?

Körkortstillståndet kostar 
220 kronor. Körlektioner 
kostar mellan 500 och  700 
kronor beroende på vilken 
körskola man frågar. Halk-
banan kostar cirka 1400 
kronor.

Med vissa funktionsned-
sättningar kan man behöva 
extra lektioner. Det kostar 
inget extra för att övningsköra 
med anpassade bilar hos 
Anpassarna Körkort AB i 
Hedemora. 

8. Finns det nå-
got bidrag att 
söka?

Man kan söka bilstöd 
genom Försäkringskassan, 
för att:

- Köpa bil
- Ändra/anpassa bil 
- Ta körkort, men det är 

numera bara ett fåtal som får 
bidrag via Arbetsförmedlingen 

eller Försäkringskassan för 
det.

Det finns även många 
fonder att söka, varje kommun 
har lokala fonder att söka. 
Beskriv noga vad det skulle 
innebära för dig att ta körkort. 

9. Vad betyder 
det att ta kör-
lektioner med 
anpassad styr-
ning? 

Hos Anpassarna Körkort 
AB i Hedemora innebär det att 
man kör som vanligt med 
anpassat styrreglage och att 
man har en introduktion kring 
hur man jobbar med teorifrå-
gor och individuellt med varje 
elev. Dit kan man komma på 
studiebesök innan för att se på 
olika anpassningar.

10. Vad kan man 
göra om man får 
avslag för kör-
kortstillståndet?

Man har rätt att överklaga 
till Förvaltningsrätten. Kolla 
alltid av på vilka grunder som 
ansökan avslås, det kan i vissa 
fall ha blivit fel. 

Läs mer på följande 
webbsajter:
www.korkortsportalen.se
http://korkortonline.se/fakta
www.transportstyrelsen.se

n www.funkaportalen.
se/Guide/Stod-
service/Bil/Korkort/
ta-korkort
n Transportstyrelsen 
informerar om kör-
kortstillstånd:
www.korkortsporta-
len.se/e-tjanster/
Information-om-
ansokan-om-korkorts-
tillstand-for-grupp
n Försäkringskassan 
informerar om bilstöd:

www.forsakringskas-
san.se/privatpers/
funktionsnedsattning/
bilstod
n Information om 
Mobilitetscenter i 
Göteborg: www.
mobilitetscenter.se
n Transportstyrelsen 
förklarar sina långa 
väntetider när det 
gäller körkorttillstånd:
www.transportstyrel-
sen.se/Nyhetsarkiv/

Langa-vantetider-pa-
besked-i-vissa-kor-
kortsarenden

Webbsidor med mer information

Äntligen framme vid 
målet. Marika njuter 

av friheten med  
eget körkort.
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osa Axelsson 
slog numret till 
Hedemora An
pass ning, Väg
ver ket samt bil
stödsenheten på 
Försäkrings
kassan. Sedan 
rullade allt på 

nästan av sig själv. Efter att tidigare ha 
stött på patrull hos olika myndigheter i 
det mesta som rör sonen Viktors funk
tionsnedsättning, blev hon glatt överras
kad över hur smidigt allt gick.

– Bilstödsenheten är bra att ha att göra 
med. Det är samma tjej vi haft kontakt 
med genom åren, så hon förstår våra be
hov. Jag skickade in ett läkarintyg som vi
sar att Viktors sjukdom inte kommer att 
bli bättre, samt ett brev där jag beskrev 
varför vi inte kan åka med de allmänna 
färdmedlen. Viktors sjukgymnast skrev 
ett intyg om hans sittande. Sedan åkte vi 
till Hedemora och fick testa en anpassad 
bil i ett par dagar. 

I vardagsrummet
Rosa Axelsson och jag sitter i vardags
rummet i familjens enplansvilla. Utsikten 
över åkerfälten är vidunderlig. Från kö
ket hörs ljudet av slamrande grytor och 
porslin när mormor serverar lunch till 
Viktor. Spenatsoppa. Med pannkakor 
som efterrätt. Lillebror Erik är på dagis. 

Viktor är 6 år gammal och har spinal 
muskelatrofi (SMA). Det är en genetisk 
sjukdom som gör att musklerna förtvi
nar. Allt eftersom han växer blir han mer 
svag. De första symptomen började kom
ma när han var ett och ett halvt år. 

– Viktor satt aldrig på huk som andra 
barn utan han böjde i höften istället, med 
raka ben, när han skulle leka. Sedan reste 
han sig upp från golvet genom att stödja 
med händerna mot en vägg. 

Det skulle ta över ett år att få diagno
sen. I journalkopior framgår det att läka
ren misstänkte spinal muskelatrofi redan 
från första stund. Ändå fick Viktor ge
nomgå flera besvärliga undersökningar 
för att utesluta andra diagnoser. 

– Detta hade kunnat undvikas om de 

bara hade tagit ett blodprov och gjort ett 
DNAtest. Jag är övertygad om att det var 
en ekonomisk fråga som gjorde att man 
inte tog proverna. 

Någon behandling av sjukdomen finns 
inte men i USA pågår stamcellsforskning, 
vilket Rosa Axelsson ställer sitt hopp till.

Viktor ansluter
Nu ansluter Viktor till vårt bord. Han 
manövrerar skickligt rullstolen vars röda 
fälgar är dekorerade med svarta drakar. 
Fram till för bara några månader sedan 
har han kunnat gå helt själv. Planerna är 
att bygga ut huset för att Viktor ska få ett 
eget rum där han utan problem kan vis
tas med sin rullstol. Som det är nu blir 
det lite trångt. 

– Det gäller att vara förutseende, Vik
tors muskelfunktion blir bara sämre. Där
för vill vi bygga ett stort badrum med tak
lyft som även kan länkas in i hans rum. 

Trärampen utanför entrén har de efter 
många turer byggt själva. Rosa Axelsson 
suckar.

– Byggbolaget som kommunen anlita
de byggde en ramp utifrån en vuxen per
son med funktionsnedsättning. Det var 
inte alls barnvänligt och byggkillarna för
stod inte behovet. Det fanns stora gluggar 
i räcket där Viktor lätt hade kunnat köra 
emellan med permobilen. Nivåskillnaden 
är nästan en meter. Viktor var fyra år och 
hade precis fått sin permobil och då är 
det ju lätt hänt att köra fel och tippa över 
kanten. Det slutade med att min man 
snickrade ihop allt. 

Gör själv!
Rosa Axelsson rekommenderar andra att 
göra anpassningarna själva om man kan, 
eftersom det då blir precis så som man 
själv vill ha det. Bidrag går att söka hos 
kommunen.

– Anlitar man ett byggbolag måste 
man känna att kommunikationen funkar 
så att de inte bara kör på. Det ska ju vara 
säkert, fungera och se snyggt ut. Det är vi 
som ska bo med anpassningen och då vill 
man att det ska se fint ut och inte att as
sociationerna går till ett sjukhus eller 
plockepinn. Det är bra att ta råd av andra 
som gjort samma sak. Vi var så nya på 
området och visste inget, blev bara inkas
tade i det hela utan stöd. 

Plattläggningen ute på gården har de 
också fått som bostadsanpassning. Men 
Rosa Axelsson berättar hur de även här 
bemöttes av oförstående kommentarer. 
Denna gång av handläggarna på kom
munen. 

– De ifrågasatte saker som är självklara 
för den som lever med ett barn som har 
en funktionsnedsättning. “Vadå, räcker 
det inte med att ni har fått plattor mellan 
tvättstugan och huset”, var deras reak
tion när vi ville ha plattläggning även ut 
till vägen. Men hur sjutton ska Viktor an
nars kunna ta sig ner till förbipasserande 
kompisar? 

Anpassning 
gör livet enklare

Familjen fick testa en anpassad bil 
hos Hedemora Anpassning innan 
de bestämde sig för en svart Honda 
som är golvsänkt, har skjutdörrar, 
ramp och elstyrd passagerarstol till 
Viktor. 

Jämfört med allt annat kring Viktors funktionsnedsättning har bilan-
passningen gått smärtfritt för familjen i Hummelsta utanför Enköping.

R
”De ifråga
satte saker 
som är själv
klara för den 
som lever med 
ett barn som 
har en funk
tionsnedsätt
ning.”
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Nyheter

Genom samtalets gång framgår det att 
det har varit kämpiga år där Rosa och 
Tommy Axelsson fått ligga i för att få det 
Viktor faktiskt har rätt till.

När rektorn för Viktors dagis fick vet-
skap om funktionsnedsättningen, vägrade 
hon att åtgärda den riskfyllda entrén och 
hänvisade till Enköping. Trots att Viktor 
gått på dagiset sedan flera år tillbaka, hade 
sina jämnåriga kamrater där och kände 
fröknarna. Dessutom ligger dagiset bara 
ett kvarter bort från familjens hus.

– Vi fick höra att det finns ett resurs-
dagis inne i stan, där ville hon att Viktor 
skulle gå.

Rosa Axelsson stred dock för Viktors 
sak. Om inte skolan ville bygga en ramp 
kunde farfar. Vilket skedde. 

– Men jag vill tillägga att lärarna är 
fantastiska och att de gjort allt de kan för 
att få det att fungera. 

Nu går Viktor i förskoleklass. Det är en 
ganska liten skola med klasser upp till sex-
an och den ligger också nära hemmet. 
Förskoleklassen finns på bottenplan med-
an de övriga klasserna är spridda på tre vå-
ningar. När Viktor börjar första klass kom-
mer han alltså att behöva vissa anpass-
ningar. Redan för ett år sedan pratade Rosa 
Axelsson med rektorn om saken. Samma 
sak igen. Rektorn rekommenderade Viktor 
att flytta in till en skola i stan där de har en 
särkola som är anpassad för rörelsehindra-
de. Även en vanlig skola finns i anslutning. 

– Men Viktor har ingen utvecklings-
störning, han lär sig saker precis lika bra 
som alla andra. Och han vill som sagt gå 
kvar med sina kompisar i området. Jag 
har nyligen tittat på ritningar för hur 
man kan anpassa med ramper, men fort-
farande är inget åtgärdat. 

Som flygvärdinna
Innan Viktor blev sjuk arbetade Rosa 
Axelsson som flygvärdinna. 

– Jag flög med SAS i nio år men sade 
upp mig när diagnosen ställdes. Om det 
händer Viktor något kan jag liksom inte 
sitta fast i Tokyo. 

Numera alternerar hon som assistent 
åt Viktor tillsammans med sin man och 
sin mamma. 

– Jag hittade assistansbolaget genom en 
annons i Föräldrakraft, vi fick tidningen 
när vi var på Ågrenska i Göteborg och det 
var en oerhört viktig tidning för oss då.

Ringde handläggare
Från allra första början ringde hon till en 
LSS-handläggare men den personen var 
mer ifrågasättande än hjälpsam. 

– Först fick jag beskedet från LSS-
handläggaren att alla föräldrar har ett 
föräldraansvar gentemot sina barn, och 
att man därför är skyldig att själv vårda 
sitt barn med funktionshinder. Men hur 
ska vi kunna jobba då, varifrån ska vi få 
inkomst att leva av? Vi behöver ju hjälp 
på ett eller annat sätt.

Därefter kontaktade hon ett privat as-
sistansbolag. 

– De är vi jättenöjda med, de var mer 
konstruktiva, till exempel bad de oss att 
skriva ner hur en dag ser ut och sedan 
diskuterade vi utifrån det. De tillhanda-
håller även juristhjälp och numera träffar 
jag aldrig en LSS-handläggare utan att ju-
risten också är med.

Vi har förflyttat oss ut till garageupp-
farten. Det blåser lite. Viktor huttrar till 
och slingrar händerna innanför tröjär-
marna. Rosa Axelsson ber mig vänta ett 
ögonblick. Hon går fram till den svarta 
Hondan och öppnar passagerardörren. 

– Det är automatik på rampen, även 
på Viktors säte, säger hon.

Sakta rullar rampen ut på höger sida 
av bilen. Därefter får Viktor hjälp av pap-
pa Tommy att komma upp i passagerar-
sätet. Väl fastspänd demonstrerar Viktor 
med ett brett leende hur allt fungerar.  

Efter behov
Hedemora Anpassning har utformat bi-
len efter familjens behov. 

– Det är en bil med åtta platser men vi 
har plockat ut mittensätet och har bara 
en sits kvar för Viktor. Bredvid honom 
ställer vi rullstolen eller permon och fäs-
ter den i hakar i golvet. Bilen är även 
golvsänkt, säger Rosa Axelsson.

Den elstyrda passagerarstolen underlättar för Viktor vid förflyttningen mellan 
rullstol och bil.

Artikeln fortsätter på sidan 81
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1. Vad är bilstöd?
Bilstödet består av fyra olika 
bidrag för att: 

- ta körkort (bidrag till 
körkortsutbildning)

- köpa bil (grundbidrag 
och anskaffningsbidrag)

- ändra en bil (anpass-
ningsbidrag)

2. Hur ansöker 
man?
Ansökan görs genom 
Försäkrings kassan. Det finns 
en speciell blankett som 
husläkaren eller en specialist-
läkare ska fylla i och intyget 
ska sedan bifogas ansökan. 

Ansöker du om bilstöd för 
att kunna färdas med ditt 
barn ska du använda 

”Ansö kan om bilstöd för dig 
som har barn med funktions-
hinder” (FK5027). Den gäller 
även för ansökan om anpass-
ningsbidrag. 

Man kan få hjälp med att 
fylla i ansökan genom att 
kontakta Försäkringskassans 
Kundcenter på telefon 
0771-524 524. När ansökan 
kommit till Försäkrings-
kassan skickas ett brev hem 
till den sökande, som talar om 
att Försäkringskassan tagit 
emot ansökan.

3. Vad ska man 
tänka på när 
man ansöker?
När man gör ansökan är det 
viktigt att noggrannt beskriva 
varför man inte kan använda 

de allmänna färdmedlen till 
följd av funktionsnedsätt-
ningen. Man kan ha svårighe-
ter att förflytta sig på egen 
hand eller med hjälp av 
allmänna färdmedel.

När man ansöker om 
bilstöd ska man skicka med 
ett läkarutlåtande som ska 
innehålla uppgifter om

- din eller ditt barns 
funktionsnedsättning

- de förflyttningssvårighe-
ter som du eller ditt barn har 
på grund av funktionsned-
sättningen 

- att funktionsnedsätt-
ningen kommer att vara i 
minst nio år 

- om du ska köra bilen 
själv ska utlåtandet också 
innehålla uppgift om att du 
har medicinska förutsättning-
ar för att köra bil. 

Utreder
För att avgöra om den 
sökande har rätt till bilstöd 
och i så fall hur mycket, 
utreder Försäkringskassan 
ärendet. Utredningen bygger 
på vad som står i ansökan, 
läkarutlåtandet och eventuella 
andra underlag som skickats 
in eller som redan finns hos 
Försäkringskassan. Vanligen 
tar handläggaren kontakt med 
den sökande så att man 
tillsammans kan prata om 
svårigheter och behov. Så snart 
beslutet är klart skickas det 
hem till den sökande.

4. Vilka kan bli 
beviljade bil-
stöd?
För att beviljas bilstöd måste 
man tillhöra någon av fem 
bidragsgrupper. Du eller ditt 
barn måste också, på grund av 
en bestående funktionsned-
sättning, ha återkommande 
och mycket stora svårigheter 
med förflyttning på egen hand 
eller att använda allmänna 
kommunikationer. Om 
ansökan gäller ett barn 
bedöms förflyttningsförmå-
gan tillsammans med förälder.

För barn
Fyra av bidragsgrupperna 
gäller personer som har 
funktionsnedsättning. Den 
femte gruppen gäller barn.

Följande fem grupper kan 
bli beviljade bilanpassning: 

Grupp 1: De som behöver 
bil för att försörja sig och är 
under 65 år.

Grupp 2: De som har 
tillhört grupp 1, de som 
tidigare har beviljats bilstöd 
enligt grupp 1, de som har fått 
sjuk- eller aktivitetsersätt-
ning.

Grupp 3: Personer 18–49 
år som ska köra bilen själv. 

Grupp 4: De som själva har 
en funktionsnedsättning och 
bor ihop med barn under 18 
år som behöver skjutsas. Ska 
köra bilen själv.

Grupp 5: De som har ett 
barn som har funktionsned-

12 frågor och svarB�lstö
ds��i
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Föräldrakraft har tagit hjälp av några experter för att 
få svar på tolv viktiga frågor om bilstöd för personer 
som har funktionsnedsättningar. Vi har pratat med 
Pernilla Nilsson på BOSSE Råd, Stöd & 
Kunskapscenter samt Susanne Möller på 
Försäkringskassan.

Pernilla 
Nilsson

Läs mer på hoppolek.sefot
o: 
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Unika, skräddarsydda Och kUndanpassade 
FOrdOns lösningar För allas BehOv.

Behöver du ett fordon anpassat efter dina förutsättningar? 
Hos oss anpassas alla fordon oavsett bilmärke och vi har 
ett av branschens mest kompletta produktprogram. 
Se mer av våra produkter och tjänster på vår unika webb portal: 
www.handikappanpassning.se eller ring oss!

Installatörvägen 4 

461 37 Trollhättan

Tel 0520-200 130

info@handikappanpassning.se

MedleM I  BranschförenIngen svensk fordonsanpassnIng
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sättning, bor ihop med barnet 
och behöver bil för att kunna 
förflytta sig tillsammans med 
sitt barn. Ska köra bilen själv. 

5. Hur mycket 
pengar kan man 
bli beviljad?
Stödet är inkomstprövat och 
varierar därför. Till själva 
anpassningen finns det inte 
något fast bidrag utan man 
ansöker utifrån grundkriteri
erna ovan. Det finns ingen 
gräns för storleken på 
anpassningsbidraget. Hur 
stort bidraget blir bestäms av 
vilken anpassning du blir 
beviljad och vad den kostar.

6. Hur lång tid 
tar det?
Handläggaren kontaktar den 
sökande inom en vecka från 
att ansökan kommit in. Då får 
man information om när 
Försäkringskassan beräknar 
fatta beslut. Räkna med cirka 
tre månader. Sedan beror det 
även på hur snabb man själv 
är med att kontakta bilföreta
get, med mera. 

Hur lång tid det tar från 
första kontakten med 
Försäkringskassan tills allt är 
klart med bil och anpassning
ar varierar mellan en vecka 
till ett år, beroende på 
anpassningens omfattning. 
Behöver man bara en barnbil
stol går det snabbt, måste 
man golvsänka bilen och ha 

fler större anpassningar tar 
det däremot längre tid.

7. Vad innebär 
det att man  
beviljas pengar 
för en period på 
nio år?
Det betyder att det dröjer nio 
år innan man får ansöka om 
nytt grundbidrag och anskaff
ningsbidrag för inköp av ny 
bil. Förr låg den gränsen på 
sju år. Men undantag finns 
beroende på behovet. 

Det går att få nytt bilstöd 
tidigare om du kan visa att 
bilen gått minst 18 000 mil 
från det att du köpte bilen 
eller om det finns medicinska 
skäl eller trafiksäkerhetsskäl. 
Det finns ingen tidsgräns för 
när du kan få nytt anpass
ningsbidrag men det ska ha 
uppstått ett nytt behov av 
anpassning. Om nytt behov 
uppstår, och en större bil 
behövs, kan undantag göras 
så att ett nytt grundbidrag 
kan betalas ut, men inte fullt. 
Om bilen går sönder är det 
inget som Försäkringskassan 
ersätter, däremot om automa
tiken i anpassningarna 
trilskas och behöver lagas. 

8. Vad ska man 
göra om barnet 
”växer ur  
bilen”?
När man gör ansökan är det 
klokt att försöka ha framför

hållning i anpassningarna. 
Det kan vara svårt eftersom 
det handlar om hela nio år, 
men ta kontakt med en 
tillverkare så kan de lämna 
tips. När det gäller barn så 
hinner det hända mycket och 
kanske förändras funktions
nedsättningen under perio
den och man behöver en 
annan sorts bil för att anpass
ningarna ska fungera. I så fall 
kan man ansöka hos För
säkringskassan om ett 
undantag från nioårsspärren. 

9. Kan man på-
verka beslutet?
Det är handläggaren på 
Försäkringskassan som gör 
bedömningen. Man kan 
påverka på så vis att man ser 
till att vara så noggrann som 
möjligt i sin ansökan och ser 
till att läkarintyget kommer 
fram.

10. Vad kan man 
göra om man 
får avslag?
Man kan begära en ny 
prövning hos omprövnings
enheten på Försäkrings kas
san. Skriv ett brev och begär 
omprövning. Information 
om hur man gör finns i 
beslutsbrevet. 

Om Försäkringskassan vid 
omprövningen kommer fram 
till att inte ändra beslutet, kan 
man överklaga till förvalt
ningsrätten. 

11. Tänk om jag 
har en bilmodell 
som inte kan 
anpassas? 
När man väljer bil är det 
viktigt att tänka på att bilen 
ska kunna anpassas efter 
behoven. Valet av bil påverkar 
möjligheterna att få den 
anpassad. Försäkringskassan 
kan neka att anpassa en bil 
som inte är lämplig utifrån 
modell, ålder och skick. Är 
Försäkringskassan tveksam 
kan du behöva skicka in ett 
konditionstest på bilen. Tänk 
också på att bilen ska hålla 
under nio år framåt i tiden.

12. Hur får jag 
mer informa-
tion och hjälp?
Ansökningsblanketter finns 
hos Försäkringskassan och på 
www.forsakringskassan.se. 
Allt informationsmaterial 
hittar man på www.for
sakringskassan.se. 

På Försäkringskassans 
telefon för självbetjäning 
020524 524, kan man 
beställa intyg, blanketter och 
broschyrer.

Man kan också ringa 
direkt till Försäkringskassans 
Kundcenter på telefon 
0771524 524.

12 frågor och svar

@ Läs mer om bilstöd på 
www.foraldrakraft.se

Tema fordon

Vi ses på 
mässan
22-23 maj!
Vi finns i monter A:12

Hedemora Anpassning AB öppnar ny filial i Stockholm!

Datavägen 10, 175 43 Järfälla. Tel 0225-77 40 00
 Öppettider från 24/5 vardagar kl 07.00 - 16.00

  

Invigning och öppet hus 22-23 maj kl 17.00 - 20.00   
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Nöj dig inte 
med standard
Ibland räcker inte standardutbudet av 
rullstolar och sittsystem till. Då kan 
ett alternativ vara Alu Rehab som 
specialanpassar komfortrullstolar och 
tandemcyklar.

Alu Rehab har ett eget sittsystem 
som är utarbetat efter deras rullstolar 
och som heter Netti. Det är utformat 
med sidostöd, svankstöd och tryckav
lastande dynor.

Tandemcykeln lanserade Alu 
Rehab förra året. Den går att anpassa 
med specialsadel för den som har 
svårt att sitta. Nu funkar det också att 
cykla även för den som är kort. Andra 
tillbehör är specialpedaler, sporthjul 
och extra växlar.

För två år sedan tog Alu Rehab 
över sina egna produkter från Etac 
och bildade ett eget företag. Huvud
kontoret ligger i Kristianstad men de 
ligger precis i startgroparna för att 
öppna ett kontor i 
Stockholmsområdet också.

Säljaren Mathias Olsson känner att 
de nu kan leverera bättre kvalitet och 
service.

– Nu kan man lägga allt fokus på 
våra egna produkter. Vi har en viktig 
funktion att fylla att anpassa rullsto
len efter varje persons individuella 
behov. Kanske behöver man en högre 
sittställning eller ett armstöd som ska 
vara utformat på ett visst vis.

Mathias Olsson ser inga begräns
ningar. Han tipsar de som har svårt 
att välja sittsystem att helt enkelt åka 
runt och testa.

– Mässor är ett bra tillfälle för att 
snabbt bilda sig en uppfattning om 
flera olika leverantörer.

Han tycker att det är synd att 
många stannar vid det fasta sorti
mentet, när det finns lösningar som 
kan vara mycket bätttre. +

Se mer:
Företaget Alu Rehab har en webb-
sida på www.alurehab.com

Kom i balans
med Genny
Utmanaren till Segway är här. Genny 
Mobility lanserar nu Genny 2.0, på 
Hjultorget. Den tekniska lösningen 
bygger på samma princip som Segway. 
Det vill säga en självbalanserande 
bottenplatta som gör fordonet lättkört 
och frigör båda händerna.

Fordonet är det enda i sitt slag i 
världen. Uppfinnaren heter Paolo 
Badano och bor i Italien. Han använder 
själv rullstol efter en olycka 1995. Paolo 
Badano blev inspirerad av Segway och 
tänkte att det måste funka även för 
sittande, om inte ännu bättre, eftersom 
man då får en lägre tyngdpunkt. Sagt 
och gjort, i år färdigställdes den första 
modellen. Och nu finns det också en 
generalagent i Norden.

Tack vare fordonets förmåga att 
balansera själv kan föraren sitta bekvämt 
och vara delaktig i det som sker runtom
kring. Exempelvis äta en glass eller hålla 
någon i handen och samtidigt manövre
ra tvåhjulingen. Den kan köra framåt, 
bakåt, stanna, svänga eller rotera direkt 
på stället. Det räcker med att föraren rör 
den övre delen av kroppen för att köra 
Genny säkert. Med styret svänger man åt 
vänster eller höger med ena handen, 
vilket gör den andra fri.

Björn Öhman är säljare på Genny 
Mobility och berättar att fordonet 
funkar lika bra att köra i sand som på 
snö och dessutom i terräng. Genny har 
även flera elektroniska och mekaniska 
säkerhetssystem. Hela drivsystemet är 
redundant, det vill säga det har dubbla 
uppsättningar batterier, gyros, datorer 
och elmotorer.

– Skulle exempelvis någon del i 
drivsystemet sluta att fungera kommer 
fordonet att stanna och bibehålla 
balansen så länge som det behövs, säger 
Björn Öhman. +

Se mer: 
Tillverkarens hemsida finns på 
www.gennymobility.se

Anpassad 
Segway
Tvåhjuliga fordon är i ropet. AddMove
ment visar upp sin nya och helt unika 
Segwayanpassning på Hjultorget. Det är 
en specialtillverkad sits, AddSeat, och ett 
anpassat styre, som det bara tar några 
minuter att montera fast på en Segway 
i2.

– Vår produkt har mer finesser i sitsen 
och det är lättare att förflytta tyngd
punkten med vår modell, säger innova
tören och ägaren av företaget, Marit 
Sundin. 

Hon förlorade sina ben i en bilolycka 
när hon var tre år och är därför van vid 
att hitta lösningar på små och stora 
problem. 

– Rullstolskörning sliter väldigt 
mycket på axlarna, vilket begränsar livet. 
För ett år sedan började jag titta på olika 
tvåhjuliga lösningar. Jag kom fram till att 
en anpassning av en Segway som alla i 
familjen skulle kunna använda, var det 
bästa, säger Marit Sundin. 

Målgruppen är personer med rygg
märgsskada. Det krävs att man själv kan 
förflytta sig från rullstolen till fordonet. 

Företaget AddMovements specialitet 
är att utveckla och anpassa sitsar och 
lösningar för gyrostyrda tvåhjuliga 
fordon. Konstruktion och utprovning 
sker sedan i samarbete med företaget 
Hedemora Anpassning. 

– Att kunna köra Segway har helt 
förändrat mitt liv, min mission har alltid 
varit att kunna styra barnvagnen, vilket 
jag nu kan, säger Marit Sundin. 

Efter lanseringen kommer Marit 
Sundin att satsa på att marknadsföra 
produkten både i Sverige och utom
lands. +

Se mer:
För mer information om AddSeat  
besök AddMovements webbsida  
www.addmovement.se

Tandemcykeln är en av de produk-
ter som enkelt kan anpassas med 
speciella sadlar, pedaler, hjul eller 
växlar.

Paolo Badano blev inspirerad av 
Segway och tänkte att det måste funka 
även för sittande, om inte ännu bättre.

– Att köra Segway har helt föränd-
rat mitt liv, säger innovatören och 
ägaren av företaget AddMove-
ment. Foto: Jonas Kullman

På H
jultor

get.
..
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Ökad självkänsla 
med anpassade kläder
Hjultorget kommer i år även att bjuda 
på modevisning. 

– Bara för att man använder rullstol 
betyder inte det att man vill identifieras 
med den, säger Åsa Stenmark, grundare 
av Åsa Stenmark Design i Linköping. +

– Jag vill möjliggöra för alla att kunna 
klä sig snyggt efter sin egen smak, 
säger Åsa Stenmark. Foto: Åsa Stenmark

Många finesser:
Åsa syr kläder med olika funktioner, 
allt för att få en så exakt passform 
som möjligt. Läs mer på hennes 
webbsida på www.asastenmark.se

Tema fordon

@ Läs en 
längre artikel 
om Åsa 
Stenmarks 
mode på 
www.foraldra-
kraft.se

Sörbyvägen 71, Luleå • Tel 0920-25 15 75, 073-183 80 04 • www.gdevice.nu

DIN BILANPASSARE I NORR

Anpassning av fordon för funktionshindrade

Medlem i branchorganisationen - Svensk fordonsanpassning

Vår specialitet – din frihet!
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Möt oss på Hjultorget! 

Utställarförteckning
Här hittar du alla utställare som 
var registrerade vid tidningens 
pressläggning i april.

AddMovement/SegwayStore. 
B:29. www.addmovement.com

ALC Hjälpmedel AB. E:15.  
www.alchjalpmedel.se

Alu Rehab. E:05.  
www.alurehab.com

Anatomic SITT AB. Vi har många 
års erfarenhet och en samlad kom-

petens när det gäller att finna 
lösningar för barn och vuxna med 
sittproblem. Design och kvalitet är 
självklart för oss. Vår affärsidé är 
att utveckla och producera 
funktionella sitt- ståhjälpmedel 
för barn och vuxna.  
Vår försäljningsorganisation 
täcker hela Sverige.  
Export sker till hela Norden, 
Holland, Tyskland, Italien, 
Grekland, Cypern och  
Australien. B:08.  
www.anatomicsitt.com

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

Armbike. B:27.  
www.armbike.se

Assistanskompaniet.  A:28.  
www.assistanskompaniet.se

Astra Tech AB. C:01.  
www.lofric.se

Autoadapt AB är ett svenskt 
företag som sedan 1996 gjort det 
lättare för barn och vuxna med 
begränsad rörlighet att komma ut 
på vägarna. 
Genom anpassning av fordon 
samt utveckling och produktion 
av innovativa hjälpmedel såsom 

Turny - bilsätet som möter dig 
utanför bilen och Carony -  
bilsätet som förvandlas till en 
rullstol, har Autoadapt gjort  
god komfort och hög säkerhet  
till en möjlighet för alla i bilen. 
A:16. 
www.autoadapt.se

baraHEALTH. E:10.  
www.barahealth.com

Bestic AB. A:28.  
www.bestic.se

Bewa Intraf Fordonsteknik AB. 
A:14. www.bewaintraf.com

BIMA Plastteknik AB. B:09.  
www.bimaplastteknik.se

Nyfiken på nya smarta hjälpmedel? På Hjul-
torget har du chansen att prova på en mängd 
olika nyheter och samtidigt träffa andra brukare.

Det handlar inte 
bara om olika 
fordon och 
bilanpassning 
utan även om 
spännande 
innovationer 
som 
Elektrodress 
från 
Inerventions 
och Hoppolek 
från Jump and 
joy. På plats 
finns även 
många utställa
re inom bo
stadsanpass

ning, personlig 
assistans och 
organisationer. 
Även 
Försäkrings
kassan ställer 
ut för att 
presentera 
reglerna för 
stöd till köp och 
anpassning av 
bil. 
Titta gärna förbi 
i Föräldrakrafts 
monter! Se mar
keringen på 
stora kartan så 
hittar du oss. 

På den mindre 
kartan nedan 
ser du även 
vilka utställare 
som finns på 
parkeringen 
utanför.
Hjultorget 
äger rum på 
Kistamässan i 
norra 
Stockholm den 
2223 maj 2012. 

Mer information 
om mässan 
finns på www.
hjultorget.nu
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Möt oss på Hjultorget! 

BOSSE - Råd, Stöd & Kunskaps-
center erbjuder kostnadsfri 
information, rådgivning och stöd 
till dig som är över 16 år och har 
en fysisk funktionsnedsättning. 
Genom ett projekt, BOSSE På 
Nätet, kan du ha kontakt med oss 
oavsett var i Sverige du bor. 
Vi erbjuder även cirklar och 
skräddarsydda assistent-
utbildningar. 
Under sommaren driver BOSSE 

ett LSS-kollo för barn och 
ungdomar med rörelsened-
sättning. B:04. 
www.bosse-kunskapscenter.se

Bostadscenter.se. B:25. 
www.bostadscenter.se

Bräcke Diakoni, Treklöver-
hemmet RehabCenter. 
RehabCenter Treklöverhemmet 
har 50 års erfarenhet av neurolo-
gisk rehabilitering. Vi ligger 
vackert beläget på den Bohus-
länska västkusten med hänföran-
de utsikt över havet. Vi har ett 

brett utbud av sjukgymnastik, 
arbetsterapi och fritidsaktiviteter. 
Vi utgår från dina förutsättningar, 
behov och intressen. Vår gemen-
samma drivkraft är vårt engage-
mang att få människor att växa. 
A:01. www.brackediakoni.se/
trekloverhemmet

Decon AB. D:06. www.decon.se

DHR - Förbundet för ett 
samhälle utan rörelsehinder. 
A:11a. www.dhr.se

DKA by A.M AB. E:01. 
www.visualight.se

DV T Assistans AB. A:27. 
www.dvtassistans.se

Etac Sverige AB. Etac är ett 
svenskt expansivt företag som 
erbjuder hjälpmedel för personer 
med nedsatt rörelseförmåga. På 
Hjultorget kommer vi bland annat 
visa juniorhjälpmedel, manuella 
rullstolar och sittdynor. B:01. 
www.etac.se

Eurovema AB. B:07. 
www.eurovema.se

Ergoseat as. D:03. 
www.ergoseat.no

Falck Rehab. E:17. 
www.halsokryckan.se

FEAL AB. E:09. 
www.feal.se

Här finns Föräldrakraft
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Fryk Center Rehabilitering. A:07. 
www.frykcenter.org

Fysionord AB. E:11.  
www.fysionord.se

Förbundet Sveriges 
Arbetsterapeuter. A:19. www.fsa.
akademikerhuset.se

Försäkringskassan kan bevilja 
bilstöd till köp och anpassning av 
bil. I vår monter på Hjultorget får 
du veta mer om vem som kan få 
bilstöd och hur det går till från 
ansökan till anpassad bil. A:08. 
www.forsakringskassan.se

kraft
Föräldrakraft. Välkommen att 
besöka vår monter för att prata 
med redaktionen eller marknads-
avdelningen. Vi vill gärna ha tips 
och synpunkter eller svara på 
frågor om tidningen.  A:23.  
www.foraldrakraft.se

Genny Mobility i Norden. B:10. 
www.gennymobility.se

Granberg Interior AB. B:21. 
www.granberg.se

Guldmann Sverige AB. C:04. 
www.guldmann.com

Göran Sjöden Rehabshop AB. 
B:06. www.rehabshop.se

Haco Rollen AB. E:14.  
www.hacorollen.se

Handicare AB. E:13.  
www.handicare.se

Handikappanpassning i Trestad 
AB. Vi har 20 års erfarenhet av 
fordonsanpassning med fokus på 
innovativa lösningar för personer 
med funktionshinder. Vårt motto 
är att tillgodose kundens behov 
- vi levererar unika lösningar efter 
kundens önskemål. A:06.  
www.handikappanpassning.se

Handikappteknik. A:22.  
www.bead.nu

Hea Medical. E:07.  
www.heamedical.se

Hedemora Anpassning AB. Vi an-
passar din bil oavsett bilmärke 
eller modell. På mässan visar vi 
bland annat handreglage, 

rull stolsrobot, golvsänkta 
minivans samt hel- och bakgolv-
sänkta VW Caddy och Fiat. 
Välkomna! A:12. www.hedemora-
anpassning.se

Hela Sveriges Assistans. A:40. 
www.hsaab.se

Humana AB. Humana är Sveriges 
största företag inom personlig 
assistans. Våra övriga verksamhe-
ter är LSS-boende, äldreomsorg, 
individ- och familjeomsorg samt 
skola för elever med funktions-
nedsättning. Vi är 8000 medarbe-
tare över hela landet som arbetar 
efter samma vision. Alla har rätt 
till ett bra liv. A:32. www.humana.
se

Inerventions AB. Spasticitet? 
Elektrodress är en helt ny typ av 
hjälpmedel för personer med 
bland annat CP, MS och stroke. 
Med hjälp av elektroterapi skapas 
muskelavslappning och många 
brukare har fått dämpad spastici-
tet, ökad rörelseförmåga, bättre 
funktion, minskad smärta och 
därmed en bättre livskvalitet. B:02. 
www.inerventions.se

Intressegruppen för 
Assistansberättigade, IfA. A:24. 
www.intressegruppen.info

Invacare AB. D:04 & E16.  
www.invacare.se

Jakt för alla / Svenska Jägare
förbundet. D:12.  
www.jagareforbundet.se

Jump & Joy AB. Hoppolek – den 
fantastiska, stimulerande hopp- 
och snurrmaskinen! Hoppolek är 
en plattform som kan hoppa, 
snurra och vibrera. Rörelserna 
styrs genom tryck på färgglada 
knappar. Barnet i ståskal upplever 

ren rörelseglädje och ståendet blir 
till en dans… Med en tur i 
Hoppolek ökar vakenhetsgraden 
och barnet upplever den ovana 
känslan att SJÄLV röra sig, kanske 
till sin älsklingsmusik. E:18.  
www.hoppolek.se

Kebo Care AB. B:17.  
www.kebocare.se

Kvistberga AB. C:18. 
www.kvistberga.net

L & B Medical AB. C:03.  
www.lbmedical.se

Lyftbågen AB. C:02

Made for Movement AB. Vi är alla 
skapade för rörelse men för vissa 
av oss är det ingen självklarhet. 
För den som har en funktionsned-
sättning kan det vara omöjligt att 
röra sig tillräckligt mycket. 
Innowalk och NF-Walker gör det 
möjligt för alla att röra sig på ett 
naturligt sätt. Made for Movement 
gör det möjligt för barn över hela 
världen att ta sina första steg. B:13. 
www.madeformovement.com

MBHInternational A/S. B:16. 
www.mbh-international.com

Mercado Medic AB. B:05.  
www.mercado.se

Micasa Fastigheter. C:12.  
www.micasa.se

Minicrosser AB. D:05.  
www.medema.com

Mobilitetscenter. A:04.  
www.mobilitetscenter.se

Move & Walk. A:21.  
www.movewalk.se

Mälargården Rehab Center. A:17. 
www.malargarden.se

Nimacare. B:14.  
www.nimacare.se

Nordström Assistans AB. A:31. 
www.nordstromassistans.se

NÄRA AB. NÄRA är ett assistans-
företag som grundades år 1995. 
Med ett stort engagemang och 
erfarenhet hittar vi flexibla 
lösningar för dig och dina 

assistenter. Du bestämmer hur 
delaktig du vill vara! A:30.  
www.nara.nu

Olivia Personlig Assistans AB. 
Vi är ett varmhjärtat och väleta-
blerat assistansföretag fyllt med 
kunskap och känsla. 
Personlig assistans hos oss bygger 
på ett genuint intresse av att ta 
hand om din assistans på ett 
professionellt sätt. A:29.  
www.olivia.se

Olivia Rehabilitering. A:03. 
www.oliviarehabilitering.se

Otto Bock Scandinavia AB. D:10. 
www.ottobock.se

Panthera AB. B:03.  
www.panthera.se

Permobil  AB. Rullstolar och 
Bilanpassning som ger större 
frihet. I dag är det inga problem 
att köra bilen sittande i rullstolen 
och saker i omgivningen styrs 
enkelt direkt från rullstolen. 
Vårt mål är att hela tiden  
utnyttja ny teknik. Hög kvalitet 
och viljan att ligga långt fram 
tekniskt har gjort varumärket 
Permobil respekterat över hela 
världen. A:10.  
www.permobil.com

Personskadeförbundet RTP. B:23. 
www.rtp.se

Pfizer AB. A:25. 
www.pfizer.se

Primed Fysio o Rehab AB. D:01. 
www.primed.se

Quality Care AS. E:04.  
www.quality-care.no

RG Aktiv Rehabilitering. C:10. 
www.rgaktivrehab.se

RIKTA Kompetens. B:20.  
www.riktakompetens.se

RollerMate AB. B:22.  
www.rollermate.se

Salubrious AB. E:06.  
www.salubrious.se

Samtrans. D:02. 
www.samtrans.se

Hjultorget: utställare
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SFFF - Stockholms funktionshin-
drade frilufts och fiskeförening. 
A:20. www.stockholmsfff.se

SHT - Svensk handikapptidskrift. 
A:11b. 
www.svenskhandikapptidskrift.se

Sirius Humanum AB. Hos oss väl-
jer du ditt upplägg själv. Du är 
delaktig och medveten genom 
hela processen så du får din 
assistans precis som du vill ha den. 
Med omtanke skapar vi möjlighe-
ter till ett innehållsrikare liv! A:38.  
www.sirius-humanum.se

Sitsupport. B:18.  
www.sitsupport.se

Smart Assistans AB har tillkom-
mit på många assistansberättiga-
des begäran om assistans på ett 
modernt, affärsmässigt och 
kundtillvänt sätt. Vi tror på insyn, 
transparens, kundmakt och 
kvalitet i alla led. A:26.  
www.smartassistans.se

Sommarsol, Stiftelsen. B:24.  
www.sommarsol.se

Spinalis, Stiftelsen. A:15.  
www.spinalis.se

STIL, Stiftarna av Independent 
Living i Sverige, anordnar 
personlig assistans utan vinstin-
tresse. Vi lägger fokus på hög 
kvalitet för dig och dina personli-
ga assistenter. STIL kämpar för att 
försvara den personliga assistan-
sen som en mänsklig rättighet. 
A:34. www.stil.se

Stockholms RH-gymnasium. 
Riksgymnasium för rörelsehind-
rade samt Gymnasiesärskola. Vårt 
mål är att eleven får en väl 
fungerande skoltid med stöd av 
specialpedagoger, assistenter och 
habilitering. A:13. www.rg.nu/skh

Sunrise Medical AB. C:06.  
www.sunrisemedical.se

Svan Care. B:19. www.svancare.se

Svart på Vitt AB. B:11.  
www.lattalyft.se

Swedavia AB. C:16.  
www.swedavia.se

Särnmark Assistans AB. Det är 
din personliga assistans det 
handlar om. Vår uppgift är att 
göra vårt bästa för att du ska 
känna att assistansen fungerar, så 
som du vill, varje dag. Sedan 20 år 
tillbaka har vi förmånen att, med 
samma ägare och samma 
idémässiga grund, få arbeta 
långsiktigt och kvalitetsinriktat 
med personlig assistans. Att skapa 
de bästa förutsättningar för en 
individanpassad personlig 
assistans är vår främsta drivkraft. 
A:36. www.sarnmark.se

TaxiKurir i Stockholm AB. E:08. 
www.taxikurir.se

Taxi 020 AB. E:03. www.taxi020.se

Togemo AB. E:02. www.togemo.se

Top Hygien Nordic AB. B:15. 
www.tophygien.se

Trafikverket. A:08.  
www.trafikverket.se

Trident Industri AB. E:12.  
www.trident.se

VAAB C&T AB. D:08.  
www.tiarrow.com

Valjeviken. Hit kan man komma 
på rehabiliteringsvistelse, 
rekreation eller diagnos- och 
aktivitetskurs. Här ges rådgivning 
och behandling i moderna lokaler 
samt boende i hotellmiljö. Vår 
folkhögskola erbjuder både långa 
och korta anpassade kurser inom 
bl.a musik, hälsa och idrott. A:05. 
www.valjeviken.se

Varsam AB. C:14. www.varsam.se

Vintersol, Stiftelsen Humlegården 
S L. A:09. www.vintersol.com

Woodstar / WS Mobility AB. 
B:12, A:18. www.woodstar.se

Zoomcamp. D:12.  
www.zoomcamp.se

Hjultorget: utställare

– Roger som jobbar där har egen erfarenhet av hur det är 
att använda rullstol. Han förstår oss precis. Vi fick låna en 
anpassad bil i tre dagar vilket var superbra. Processen med 
Försäkringskassan tog fyra månader. Bilen importerades 
från USA. Det har inte varit några problem att göra om an-
passningarna allt eftersom åren har gått. 

Därefter tog de kontakt med Vägverket som skulle god-
känna säkerheten med bilen och anpassningarna. 

– Bilen får inte väga för mycket, då går den ej igenom besikt-
ningen. Viktor har suttit bakåtvänd till dess att han var 5 år ef-
tersom hans muskulatur inte har orkat hålla huvudet vid kraf-
tig inbromsning. Det är därför som hans stol är vridbar. 

Nackdelen, tycker Rosa, är elektroniken som lätt kan gå 
sönder om det är kallt ute. 

– Man kan veva ut rampen manuellt, men det är inte så kul 
mitt i vintern. Sedan drar automatiken batteri från bilen också, 
helst ska bilen vara igång. Jag kan verkligen rekommendera att 
ha med batteriladdare så att man inte blir stående någonstans.

Förnyat parkeringstillstånd
Under tiden som Rosa Axelsson återställer bilen till dess ut-
gångsläge, berättar hon om ytterligare ett exempel på ifråga-
sättanden som föräldrar till friska barn aldrig behöver höra. 

Den här gången gällde det förnyelse av parkeringstillstån-
det. Handläggaren ifrågasatte varför familjen behövde ett 
handikapparkeringstillstånd och tyckte att Rosa kunde släp-
pa av Viktor först så att han kunde sitta i sin rullstol utanför 
ICA och vänta medan Rosa parkerade bilen. 

– Vilken förälder vill lämna en sexåring ensam utanför en 
affär utan uppsikt? Jag skrev ett långt brev till tillståndsenhe-
ten och fick rätt i slutänden, men tänk de som är för trötta 
och uppgivna för att göra det. 

– Det är sorgligt att man möts av misstankar när det är en 
självklar rättighet att kunna parkera bilen med Viktor i den. 
Sedan kommer ju hans sjukdom bara att förvärras med åren 
så jag förstår inte varför det ska omprövas över huvud taget. 
“Har han blivit bättre”? Den frågan är ju som ett hån. 

I och med den anpassade bilen har livet blivit betydligt 
enklare. Nu är det inga problem att ta sig till simhallen där 
Viktor badar två gånger i veckan eller till ridhuset. Drömmen 
är att genom RBU få åka upp till totalskidskolan i Åre.

– Där spelar det ingen roll vilka svårigheter du har, de gör 
det möjligt för alla att åka skidor. +

Forts från 73  (vi kan ha 
liten bild här också om det är 
lämpligt)

Fortsättning från sidan 73

>

Viktor demonstrerar gärna hur allt fungerar.

Titta gärna förbi i 
Föräldrakrafts monter!
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”I början var 
det svårt 
att få Felix 
att härma 
de tecken 
vi försökte 
visa honom.
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All kamp var långt 
ifrån förgäves.  
Läs solskens- 
historien  
om hur Felix 
hittade  
orden. /84

Dessutom:
> Höga förväntningar på appen Predictable /87
> Carol Goossens – om de nya verktygen /88
> Handifon i nya kläder /90
> Teckenspråk på nätet /91
> Experter tipsar om appar /92
> Ny app för afasidrabbade /94

Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se
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F
elix stormar in i 
rummet på logo
pedmottagningen 
i Liljeholmen sö
der om Stock
holm. Han har 
svårt att sitta still 
idag, han har varit 

hemma från förskolan två dagar och nu 
spritter det i benen. Mamma och pappa 
skrattar när de ser hur ivrig han är. 

Logoped Elvira Ashby har förberett 
dagens övningar i en plastlåda bredvid 
sig på golvet. Hon plockar först upp ett 
spel där man ska placera bilder på rätt 
plats på varsin bricka. Hon tar upp en 
bild, visar den för Felix samtidigt som 
hon tecknar och säger ”Bamse läser”. 
Felix härmar och pekar var bilden passar 
in. Det går fort. Snart är även ”Kaninen 
cyklar” och ”Vargen fiskar” och alla de 
andra på rätt plats.

Tuff start
Felix föddes med blåsljud på hjärtat och 
sammanväxt fontanell i pannan. Mam ma 
Jessica minns hela den första hösten som 
ett virrvarr av händelser. 

– Först var det operationerna, därefter 
visade det sig att Felix var mjölkprotein
allergiker. Dessutom behövde han glas

ögon för att han var översynt, samt gå 
hos en sjukgymnast för att komma till
rätta med en felställning (congenital 
muscular torticollis) som han också ha
de. Det var mycket som radade upp sig 
och vi var på sjukhuset eller barnläkar
mottagningen minst två gånger i veckan 
under en period.

Felix närmade sig tvåårsdagen men 
orden uteblev. Han härmades inte speci
ellt ofta, varken i tal eller i gester.  Mamma 
Jessica berättar att det märktes att han 
var frustrerad och lätt blev arg när han 
inte kunde göra sig förstådd. Hon blev 
därför väldigt bra på att tolka de läten 
och ljud Felix gjorde, bland annat på 
hans tydliga tonfall, och i kombination 
med kroppsspråket kunde hon förstå un
gefär vad han ville. 

”Rysningsframkallande”
De hade en bra relation med barnavårds
centralen som föreslog att de skulle 
skicka en remiss till logoped så att Felix 
kunde få lite hjälp på traven med språket.

– Redan första logopedbesöket var 
rys ningsframkallande. Under en lek på 
inte alltför många minuter lärde han sig 
ordet ”mer” genom att han fick göra det 
tecknet innan han fick en boll kastad till 
sig. Man riktigt såg hur det lyste i ögonen 

på honom när han fattade vad Elvira vil
le, säger Jessica.

Till sist fick de välja fem tecken som de 
skulle öva på till nästa gång: Traktor, äta, 
lock, borsta tänderna och tåg. När de 
kom hem den dagen tog de bilder på 
Felix leksaker och hemmiljö, laddade in 
dem i datorn, satte ett beskrivande ord 
samt rätt tecken under bilden. De lami
nerade bilderna och lät dem ligga fram
me så att Felix kunde titta på dem när 
han ville. Detta visade sig vara bra för 
mamma och pappa också, som blev på
minda och använde dem oftare. 

Snabb utveckling
Mamma Jessica och pappa Erik gick tec
kenkurs och pedagogerna på förskolan 
började helt självmant använda tec ken, 
inte bara med Felix, utan med alla barn. 

– I början var det svårt att få Felix att 
härma de tecken vi försökte visa honom 
så jag kom på en lek som kunde hjälpa 
oss. Jag började härma Felix istället. Alla 
gester han gjorde, gjorde jag också. Det 
tyckte han var roligt, så efter ett tag börja
de jag flika in egna små gester som han 
kunde härma och det tog inte lång tid 
förrän han fattade, säger Jessica.

Familjen tränade in tecken efter tec
ken. Om det var ”skor” som skulle tränas 

   

När Felix fann orden
En tuff start gjorde att Felix, 3,5, fick en försenad språkutveckling. Sedan ett 
drygt år har familjen haft logopedstöd, och genom tecken och bilder har talet 
kommit mer och mer. Här är solskenshistorien om när Felix fann orden.

Felix och Elvira 
jobbar.

Pappa Erik, 
Felix och 
mamma 
Jessica.

FK_1203_s082-95_kommunikation_v04.indd   84 2012-04-30   09:23



# 3, 2012 FÖRÄLDRAKRAFT 85     

så kunde de sitta och prata om skor, de 
hade skor framme och de gjorde samma 
tecken om och om igen, de visade och 
tog Felix händer och gjorde tecknet åt 
honom flera gånger.

– Det var verkligen bara nötning som 
gällde. Så var det ju en avvägningsfråga 
för att se till att man inte tjatade för 
mycket så att det blev tråkigt och jobbigt 
istället, säger Jessica.

När de försökte lära Felix ljudet ”di”, 
så valde de att kalla diskmaskinen för 
”didi”. 

– Han har alltid varit väldigt intresse-
rad och engagerad i diskmaskinen så vi 
valde den för att få honom motiverad att 
lära sig just det uttrycket. Och när han 
väl sa något liknande eller ens i närheten 
så fick han applåder och hejarop. Det 
gick också rätt fort när han väl förstod 
vad det var vi ville att han skulle göra.

Rör insatta
Förra hösten fick Felix rör insatta i öronen 
och bara ett par veckor senare började de 
märka att han alldeles tydligt hörde bättre. 

– Från julen och framåt till nu har det 
fullständigt exploderat i nya ord och ljud. 
Han härmas nästan hela tiden och snap-
par upp ord här och där. Abstrakta saker 
är fortfarande för svårt, men viljan att 
kommunicera växer hos Felix och det är 
helt underbart. Vi använder fortfarande 
lite tecken men allt eftersom Felix lär sig 
orden istället så försvinner de. 

Pappa Erik vill uppmana alla som inte 
provat på tecken att göra det.

– Vi vill verkligen rekommendera att 
man provar tecken. Det blir så visuellt. 
Det kan verkligen hjälpa, oavsett om 

   

I höst ger Hatten Förlag ut Elvira 
Ashbys barn böcker om Ajja och 
Bajja för barn som befinner sig 
tidigt i sin språkutveckling. Målet 
är att stimulera till de första orden/
tecknen och sedan till korta satser.

Kom ihåg!
> Sluta jämföra ditt barn 
med andra, koncentrera dig 
på ditt barn.
> Lita till att alternativ 
kommunikation stöder 
språkutvecklingen.
> Anpassa logopedens tips 
till hemmamiljön, så att det 
blir naturligt.
> Det är bättre att teckna 
fel än inte alls.
> Var uppmärksam på alla 
barnets signaler.

Rekommendationer
På www.habiliteringschefer.se kan 
du läsa rekommendationer kring 
tidiga kommunikations- och språk-
insatser till förskolebarn.

Kommunikation

”Han har alltid 
varit väldigt in-
tresserad och 
engagerad i 
diskmaskinen  
så vi valde den 
för att få honom 
motiverad att 
lära sig just det 
uttrycket. ”

Normaliserande 

kognitiva hjälpmedel             

    - i smartphone och  

                   surfplatta.
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man inte hör bra eller inte förstår av an-
nan anledning. Tec ken kan enbart vara 
till hjälp, och som förälder ska man inte 
vara rädd för att prova, säger pappa Erik.

Treordssatser
Idag ska Elvira prova om Felix är redo för 
treordssatser. Elvira tar fram en bild på 
en farbror som åker motorcykel. Under 
bilden finns utrymme för att klistra fast 
små kort med bilder och tecken som be-
skriver den stora bilden. ”Åker” sitter re-
dan på plats. Elvira lägger fram flera olika 
kort och Felix får leta fram en farbror och 
en motorcykel. Denna övning snappar 
han fort och börjar otåligt kika under 
bordet för att se vad Elvira har mer i sin 
låda. Elvira tar fram en liten bok med bil-
der på bilar och Felix lyser upp. Elvira 
tecknar och berättar. Felix får syn på lek-

saksbilar i Elviras låda och hon frågar 
”Vill du ha en bil eller en buss?” Hon vi-
sar bilder på alternativen, tecknar och sä-
ger, och låter sen Felix säga vad han vill 
ha, innan hon plockar fram. Han vill ha 
en buss. Sen tar hon fram bilder på en an-
ka, en apa och en hund och frågar Felix 
vem som ska få åka med. 

Felix vill mest köra runt, runt, och nu 
vill han också att Elvira ska plocka fram 
tåget. Den roligaste leken blir till när de 
turas om att köra tåget samtidigt som de 
säger ”tuff tuff”.  Varje gång Elvira stop-
par tåget säger Felix ”tuff tuff”, och tåget 
börjar köra igen.  

Efter en stund börja Felix gäspa och 
Elvira låter honom vila. Istället vänder 
hon sig till Jessica och Erik, de kommer 
överens om att ses här igen om tre veckor, 
och att de ska träna på flerordssatser till 
dess. Sen fortsätter leken och nu går det 
bättre. Elvira visar bilderna igen och frå-
gar ”Vem ska åka tåg?” Felix tittar noga, 
funderar en stund och väljer sen apan. 

”Övertolka”
På logopedmottagningen, där Elvira arbe-
tar, tar man emot remisser från bland an-
nat BVC, skolhälsovård och habilitering. 
Beskrivningarna kan vara ganska fåordiga, 
och första gången hon träffar ett barn tar 
hon fram språkliga bedömningsmaterial 
och leksaker och provar sig fram.  

– Om familjen har kontakt med habi-
literingen har barnet ofta ett helt team 
omkring sig, och teamet är viktigt. Jag 
försöker alltid kontakta dem så att vi kan 
samordna oss. Det roliga med att arbeta 
här är att jag kan erbjuda precis så många 
behandlingstillfällen som jag bedömer 
behövs. Här kan vi bada i kommunika-
tion, säger Elvira.

Innan Elvira började här jobbade hon 
som logoped på en specialförskola och 
skola för barn med flerfunktionshinder, 
och dessförinnan på barnhabilitering. En 
kort tid gjorde hon också kommunika-
tionsutredningar på Kommunikations-
enheten i Stockholms län.

– Det är aldrig för tidigt att börja 
med alternativ kommunikation, det 
kan aldrig försena tal, tvärtom lyfter det 
barnet och talet kommer snabbare om 
det finns förutsättningar för det. 

– Det finns alltid något att jobba 
med, även om barnet är på en tidig 
språklig nivå. Det gäller att hitta barnet 
där barnet är, och hela tiden ge små, 
små utmaningar. 

Tolkar signaler
Hennes bästa råd är att tolka alla signaler 
och se allt som barnet gör som kommuni-
kation. Hon säger att både personal och 
föräldrar kan vara rädda för att tolka fel, 
eller för att göra bort sig, men att det är 
bättre att övertolka än att inte tolka alls. 

Elvira säger också att det är vad man 
gör hemma som ger resultat, men att 
man inte ska känna att man alltid måste 
”träna”. Istället kan man försöka få in 
mer kommunikation och språkstimulans 
på ett naturligt sätt i vardagen.

– När man hittat ett språkstimuleran-
de och kommunikativt förhållningssätt 
är det guld värt! Då kan man vila lite i 
det, och inte känna ett tvång att hela ti-
den träna mer. Kommunikation är och 
ska vara roligt, säger Elvira. +

Tips från 
Elvira

På www.snicksnacksno-
ken.se har logoped Elvira 
Ashby samlat bra tips om 
hur man utvecklar ett 
språkstimulerande förhåll-
ningssätt. 

Elvira Ashby på Logopedbyrån 
Dynamica.

Pekkartan 
-en väg till kommunikation

Elevinflytande via AKK – alternativ 
påverkan. Filmen vänder sig till alla 
i nätverket runt personer med 
kommunikationssvårigheter. Vill du 
beställa eller veta mera kontakta oss:

inger.andersson@ludvika.se
kristina.jansson@ludvika.se
telefon: 0240-866 71 

Nya lättlästa böcker 
för unga vuxna.

Bilagor med TAKK.
Produktionsstöd från Special-
pedagogiska skolmyndigheten

 

Vuxen-
serien

Studentmössan

Börja jobba

Flytta hemifrån

www.lillatlforlag.se
Tel 0300-541497
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A
ppen Predic
table från 
Therapy Box har 
funnits ett tag, 
men på bristfäl-
lig svenska. Nu 

har kommunikationsappen 
utvecklats med bättre tangent-
bord, talsyntes, 
svensk manual 
samt till gång till 
support och utbild-
ning. Lansering 
sker på kommuni-
kationskarnevalen i 
juni.

Unik app
Simon Sjöholm 
arbetar på ICAP, Individual 
Computer Applications AB, 
och berättar att det inte finns 
någon motsvarighet till 
denna app på marknaden.

– För de som har tal- och 
kommunikationssvårigheter 
är Predictable enastående bra.

ICAP har tillsammans med 
Frölunda data och utveckla-
ren Therapy Box, medverkat 
till att förbättra programva-
ran efter svenska språkförhål-
landen. Lennart Ulin, vd för 
Frölunda data, berättar att 
många appar är på engelska 

liksom hand-
böckerna.

– Det är 
viktigt att även 
manualen 
översätts, att å, 
ä och ö finns 
med och att 
talsyntesen 
låter korrekt.
Nu kan appen 

anpassas bättre efter använ-
darens förmåga och man kan 
välja mellan att exempelvis 
skriva med det anpassade 
tangentbordet, med bilder, 
eller använda kontaktstyr-
ning.

– Det finns inte många 

anpassade appar för den här 
gruppen, säger Mats Lundälv, 
pedagog på Dart i Göteborg. 

– Predic table hänger enkelt 
med i olika användarmiljöer 
som Facebook, mail och sms.

Appen Dasher
Han tipsar om appen Dasher, 
av Alan Lawrence, Cambridge 
University, som är till för dem 
med fysiska funktionsned-
sättningar. För att utföra ett 
kommando kan det till 
exempel räcka med att man 
lutar lite på telefonen eller rör 
en arm eller ett ben.

– Det är också en smått 
unik app som förtjänar att 
nämnas i det här samman-
hanget.

Landstingen är osäkra på 
hur de ska hantera nyheterna. 
Att förskriva en iPad istället 
för en dator med pekfunktion 
ställer höga krav på tillbe-
hören. +

Höga förväntningar på nygammal app

Dasher:
En app som gör det möjligt 
för personer med omfattan-
de funktionsnedsättningar 
att skriva och skicka mail, 
starta upp ett nytt textdoku-
ment, eller tala.
På YouTube finns filmer som 
visar hur appen Dasher 
fungerar.

Predictable:
En app som kan användas 
som ett enkelt AKK-
hjälpmedel, med bland 
annat ordprediktion, bild-
stöd och känslouttryck. Kan 
styras via kontaktknapp.
Läs mer om Predictable på 
Darts hemsida och deras 
sammanställning över 
appar.

Predictable

Mer appar på sidorna 92-95

Kommunikation

Vi arbetar med 
mångsidighet som 
honnörsord. I vår 
skola får konstnärliga 
ämnen som musik, 
dans, teater och bild 
mycket utrymme likaså 
hantverk och ridning. 

Genom en varierad 
dag, där kroppen får 
vara aktiv på många 
olika sätt, uppnår vi 
goda resultat. 
Klasserna arbetar 
ämnesövergripande i 
temaperioder enligt 
waldorfskolans 
kursplan. Individuella 

Välj en särskola som tilltalar hela människan!
Hos oss finns: 
■ Elevhemsboende enl. LSS § 9.8
■ Korttidsvistelse (avlastning) 
enl. LSS § 9.6
■ Korttidstillsyn för barn över 
12 år enl. LSS § 9.7
■ Fristående läkepedagogisk 
grundsärskola med Waldorf-
pedagogisk kursplan för årskurs 
1-9

Kontakt skola: 
Henri Quarfood, rektor. 
Tel: 08-551 53 803, e-post: 
henri.quarfood@solbergaby.se 

Kontakt boende: 
Peter Ericsson, verksamhetschef. 
Tel: 08-551 53 801, e-post: 
peter.ericsson@solbergaby.se

www.solbergaby.se

utvecklingsplaner tas fram i samarbete med vårdnadshavare och 
elever. Elever som har svårt att kommunicera erbjuds alternativ 
kommunikation som bildstöd, pecs, samtalsmatta m.m.

Verksamheten erbjuder även boende, fritids och kort -
tidstillsyn enligt LSS personkrets 1. Vi erbjuder en trygg 
och trivsam livsmiljö med tillgång till vacker natur och ett 
socialt sammanhang. Att våra elever och vårdnadshavare 
är nöjda bekräftas av våra årliga kundundersökningar. 
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C
arol Goossens 
växte upp med 
en lillebror som 
stammade och 
blev tidigt in
tresserad av 
kommunika
tion. Redan i 

åttonde klass visste hon att hon ville bli 
logoped. 

Idag är hon en hyllad logoped och 
specialpedagog inom alternativ kommu
nikation och grundare av pekpratsmeto

den, en teknik där den vuxne pekar på 
symboler samtidigt som hon pratar.

Carol föddes i Kanada men bor sedan 
många år tillbaka i New York där hon ar
betar på Henry Viscardy School med 
barn som har omfattande funktionsned
sättningar.

Pekpratsmetoden
Carol Goossens är känd för sin förmåga 
att på ett levande och engagerande sätt 
förmedla både teori och praktik kring al
ternativ och kompletterande kommuni

kation, AKK. Hennes specialitet är an
vändningen av AKK i klassrummet. 

– Vi jobbar med studenter med olika 
färdigheter och måste anpassa våra me
toder så att de fungerar för alla i klass
rummet. Det är viktigt att ha ett samlat 
och strukturerat tillvägagångssätt, speci
ellt under de första årskurserna. När var
je pedagog har sin egen metod kan det bli 
svårt för eleven vid övergång mellan klas
ser och från pedagog till pedagog. 

– I vår skola har vi försökt att komma 
överens om hur vårt material ska se ut 
från årskurs till årskurs och hur vi ska gö
ra för att använda materialet på ett kon
sekvent sätt. Dessutom träffas hela klass
teamet 45 minuter varje vecka för att pla
nera veckan som kommer.

Pekpratsmetoden används flitigt un
der hela skoldagen, men ser lite olika ut 
beroende på vilken teknik som finns till
gänglig, vilken aktivitet det handlar om 
och vilken utvecklingsnivå barnet befin
ner sig på.

– Pedagogen pekar på bilder, symbo
ler, text och illustrationer samtidigt som 
hon pratar, oavsett om vi läser saga eller 
dikt, sjunger en sång, målar, lagar mat, 
har samling eller gör något annat. Peda
go gen skapar hela tiden kommunika
tionsmöjligheter samtidigt som elevassis
tenterna hjälper eleverna att upptäcka 
och fånga tillfällen att använda sina alter
nativa kommunikationssätt.   

Bakar kakor
Carol tar ett exempel på när klassen ska 
baka kakor. På den interaktiva tavlan finns 
bilder och symboler för denna aktivitet.  
Pedagogen pekar på symbolerna samtidigt 
som hon säger ”Jag behöver hjälp”. Om en 
elev via sin pratapparat ropar ”mjöl”, säger 
pedagogen ”Bra idé!” och vänder sig till 
tavlan för att bygga en mening.

 ”Vi behöver…” 
En annan elev lägger till ”…hälla…”.
Ytterligare en ”…mjöl”.
Alla elever hjälper till på något sätt att 

bygga meningen ”Vi behöver hälla i mjöl 
i skålen”. Pedagogen säger sen ”Vem kan 
hjälpa mig att hälla?”

”Jag!”
”Låt mig!”
”Min tur!”
När uppgiften tilldelats en elev, ber 

hon en av elevassistenterna hjälpa eleven 
att hälla, medan hon återvänder till den 
interaktiva tavlan för att bygga en ny me
ning med de övriga eleverna. 

Carol säger att interaktiva tavlor, så 
kallade smartboards, har haft en avgö
rande betydelse för hur enkelt man nu 
kan tillhandahålla pekpratsmetoden.

– Även om ny teknik kan vara en ut
maning, är den ofta värd ansträngningen. 
Den interaktiva tavlan är fantastisk, den 
ger helt nya möjligheter att kommunice
ra i klassrummet. Just nu funderar vi på 

”Ett andra språk”

Carol Goossens lillebror fick henne att satsa allt på alternativ kommunikation.
Foto: RogeR LeMoine

– Det är viktigt att vara ödmjuk och inse att man aldrig blir fullärd, 
det kommer nya metoder och verktyg hela tiden, och man får inte 
heller glömma att varje barn är unikt, säger Carol Goossens, årets 
 huvudtalare på Kommunikationskarnevalen.

Text: Anna Pella
info@faktapress.se
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hur vi ska använda iPads för att utveckla 
detta ett steg till.

Carols viktigaste erfarenhet är att hitta 
verktyg som fungerar långsiktigt för barn 
med olika behov. 

– Vi lägger för mycket tid på saker vi 
bara gör en gång, saker som tar en halv
timme att förbereda och används i klassen 
en kvart. Jag vill hellre att vi ser till helhe
ten kring hur saker kan användas både nu 
och på lång sikt. Till exempel genom att 
spara allting digitalt, så att det är åtkom
ligt på flera sätt och kan användas av alla, 
vecka efter vecka. På så sätt får eleverna en 
konsekvent och förutsägbar upplevelse.

”Som franska”
Hon jämför alternativ och kompletteran
de kommunikation med hur hon själv, 
som ung i Kanada, läste franska i skolan. 
Trots att hon läste det i fem år kan hon 
inte prata det flytande, till skillnad från 
de som gick i klasser där franska pratades 
genomgående. 

– Att lära sig alternativ och komplette
rande kommunikation är väldigt likt att 
lära sig ett andra språk. Det behöver an
vändas ofta för att det ska flyta, både för 
barnet, pedagogen, och alla andra i bar
nets närhet.

Carol vill också uppmuntra föräldrar 
att fortsätta kämpa för att få det som de 
känner att deras barn behöver, och att sö
ka information på nätet. 

– Internet har gjort att föräldrar kan 
samverka mer med personalen eftersom 
de nu kan vara mer informerade om vil
ka möjligheter som finns. Personal och 
föräldrar kan nu hjälpas åt att finna en 
fungerande kommunikationslösning för 
barnet. +

Kort om Carol  
Gossens
Namn: Carol Gossens
Yrke: Logoped och specialpedagog 
inom alternativ kommu nikation och 
grundare av pekpratsmeto den.
Aktuell: Huvudtalare på 
Kommunkationskarnevalen.
Bor: New York City, USA.
Födelseort: Ontario, Kanada.
Ålder: 59 år.
Familj: Sambo med en fotograf.
Hobby: Vaddstickning.
Husdjur: Två katter, varav en använder 
”a voice output device”.
Musik: Van Morrison, Bruce 
Springsteen, Ray LaMontague, The 
Holmes Brothers.
Läser: Mest skönlitteratur.
Motto: Success is the sum of small 
efforts, repeated day in and day out. 
(Robert Collier)
Carol om Sverige: Jag ser fram emot 
besöket. Senast jag var här var för över 
20 år sedan.

Gunilla Thunberg om 
pekprats
metoden:

Pekprats
metoden 
(Aided 

Language Stimulation, 
ALgS) utvecklades i slutet 
av 80talet och tillsam
mans med några kollegor 
började Carol Gossens 
arbeta praktiskt med 
metoden. Metoden 
innebär att vi som 
kommunikationspart
ners till ett barn med 
kommunikativa svårig
heter använder bilder 
som stöd till vårt talade 
språk. Dels för att 
tydliggöra vårt budskap, 
dels för att visa barnet 

hur det går till att 
använda bilder för att 
kommunicera. Detta har 
varit självklart för oss när 
det gäller teckenkommu
nikation men inte när det 
gäller bildkommunika
tion eller samtalshjälp
medel. 

Man brukar säga att vi 
måste ”bada barnen i 
språk” för att de skall 
börja tala och använda 
språk. Om vi vill att barn 
ska börja använda bilder/
symboler för att kommu
nicera måste vi ”bada 
dem i bilder”. Detta kan 
tyckas självklart, och det 
kom Carol på för många 
år sedan, men vi här i 
Sverige har inte förrän de 
senaste åren börjat förstå 

och ta tag i detta. Men nu 
är vi på gång och i några 
projekt kör vi stenhårt 
med pekpratsmetoden.”

Den 11:e 
Västsvenska kommu
nikationskarnevalen
45 juni
Carol Goossens är 
huvudtalare på årets 
kommunikationskarne
val som har temat 
”Vikten av att skapa 
kommunikativa miljöer”. 
Karnevalen arrangeras av 
Dalheimers hus, Dart, 
Eldorado, Frölunda Data, 
ISAAC Sverige och 
Specialpedagogiska 
skolmyndigheten.

Äntligen!
Så här säger Gunilla Thunberg, logoped och fil dr på 
Dart, Västra Sveriges Kommunikations och datare
surscenter, som under flera år försökt bjuda in Carol 
Goossens till Kommunikationskarnevalen, om att 
Carol äntligen har möjlighet att komma.

Därför bjöd 
vi in Carol...

Det finns 
ganska många 
anledningar 

till att vi har bjudit in 
Carol Gossens. Hon kan 
konsten att omsätta 
teoretiska kunskaper 
kring språk och kommu
nikationsutveckling till 
praktik. Carol har också 
en unik kombination av 
att vara både pedagog 
och logoped vilket är 
viktigt. Vi hoppas att hon 
ska inspirera oss i Sverige 
att få in tänket kring 
pekpratsmetoden. 

Vi vill också att hon 
ska visa oss hur hon 
vidareutvecklat sin 
metod till att omfatta 
bilder i digitalt format 
med appar och smart
boards. I Sverige har 

många skolor skaffat 
smartboard men sedan 
måste de själva komma 
på hur dessa skall 
utnyttjas, vilket alla inte 
gör så där med ett 
fingersnäpp. Så förhopp
ningen är att hon kan ge 
oss konkreta tips på hur 
vi kan använda den nya 
tekniken. 

Sist men inte minst är 
Carol en bra föreläsare, 
och vi hoppas att både 
habiliteringspersonal, 
personal på boenden, 
dagliga verksamheter, 
och inte minst föräldrar, 
har mycket att hämta i 
hennes presentationer.”
Gunilla Thunberg,  
Dart

Smartboards i klassrummen har revolutionerat 
användningen av pekpratsmodellen.

”

”

Kommunikation
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A
bilia har 
äntligen gjort 
det möjligt att 
använda 
funktionerna 
från Handifon i 

en vanlig smart mobiltelefon.
”Gamla” Handifon är en 

specialbyggd mobil med extra 
lättanvända funktioner för 
bland annat kalender och 
kontakter.

Den nu lanserade Handi 
Defy+ är en ”vanlig” smart-
phone med de typiska 
funktionerna för e-post, surf, 
spel och mycket annat, men 
telefonen innehåller även 
Handi-funktionerna.

Android
Mobilen använder operativ-
systemet Android och kan 
alltså utnyttja alla de appar 
som finns för Android.

Emilie Gärde, konsulent på 
Abilia, säger att efterfrågan är 
stor.

– Den lanserades för bara 
några dagar sedan men vi 
märker redan ett stort 
intresse. Med en androidbas 
ges fler möjligheter. Det 
många saknat är att man 
utöver de funktioner som 
finns i Handiprogrammet 
även vill kunna nå internet 
och ha möjlighet att ladda ner 
appar.

Anpassa
Det går även att begränsa och 
anpassa Handi Defy+ efter 
användarens behov.

 – Vi har sett att många har 
svårt att hantera den öppna 
marknadens mobiltelefoner. 
Med Handi Defy+ kan man 
med stöd av en förskrivare 
välja ut de handifunktioner 

M
an pratar 
mycket om 
fysisk och 
kognitiv 
tillgänglig-
het. Men 

hur är det med den språkliga 
biten? 

Med lanseringen av 
teckenplanschen, en produkt 
som gör språket tillgängligt 
för alla, bryter Annika Melin 
ny mark.

– Min dotter har Downs 
syndrom och genom åren har 
jag sett att det finns ett stort 
behov av en tillgänglig 
språkmiljö på förskolorna. 
Jag fick 
Almi:s 
innova-
tionsstöd 
för att ta 
fram 
teckenplan-
schen, just 
för att det 
är något 
helt nytt 
som inte 
finns någon 
annanstans, 
säger 
Annika Melin, 
vars företag 
heter 
Språkbussen 
och ligger i Västra Frölunda.

I höstas sade hon upp sig 
från sin anställning som 
projektledare på AstraZeneca 
AB för att satsa på eget 
företagande. Annika Melin 
har stor nytta av sina erfaren-
heter från olika konsultupp-
drag när hon utvecklar 
produkterna.

– Det gäller att kunna 
presentera idén på ett tydligt 
sätt och sedan lyssna in 
synpunkterna från pedago-
gerna, jag älskar att ha den 
kontakten, säger Annika 
Melin.

Bra metod
Tecken i kombination med tal 
har visat sig vara en bra 
metod för att utveckla 
språkförmågan hos barn.

– Barn med språksvårighe-
ter som använder tecken i sin 

kommunikation kan ha ett 
tio gånger så stort ordförråd 
jämfört med andra icketeck-
nare.

Ofta tungrott
Annika Melin har märkt att 
det ofta är tungrott för 
lärarna att börja använda 
tecken i undervisningen. 
Oftast sitter kurspapperen i 
någon pärm som de aldrig 
hinner läsa. Teckenplanschen 
ger en snabb överblick för hur 
man tecknar de vanligaste 
meningarna i en specifik 
miljö. Det finns olika plan-
scher för respektive rum i 

förskolan; 
samlingsrum-
met, matsalen, 
hallen samt 
tvättrummet.

– Chanserna 
för att fortsätta 
använda det 
man lärt sig på 
en teckenkurs 
ökar om det 
sitter en plansch 
uppe på väggen 
som kan guida i 
kommunikatio-
nen, säger Annika 
Melin.  

Illust rationer-
na har hennes 

barndomskompis gjort. 
Många tycker om bilderna för 
att de inte är så barnsliga. 
Samma illustratör ligger även 
bakom känslobilderna till 
känslomattan, som är Annika 
Melins första produkt. Den 
kom ut på marknaden förra 
året och nu är gymnaisesär-
skolan intresserad av att 
utveckla känslomattan för 
tonåringar.

Den första tryckta versio-
nen av teckenplanschen 
levererades hem till Annika 
Melin för bara ett par dagar 
sedan men hon har redan en 
ny idé på gång.

– Det är ett större projekt, 
mer än så vill jag inte avslöja, 
säger Annika Melin. +

Läs mer på
www.sprakbussen.se

                     Kommer snart !! 

                         Teckenplanscher för fyra  
             vardagliga situationer i 
             förskolan / skolan 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 4 Teckenplanscher  –  90 * 50 cm 

 

                              Fyra planscher med meningar anpassade till  
                        olika situationer. 

 Samlingen, hallen, matsituationen, tvättrummet.  

 Teckensatta meningar anpassade till vardagen  
     på förskolan / skolan. 

 Tecken lättillgängliga för alla. 

 Underlättar att skapa en tecknande miljö. 

 Illustrationerna lockar även barnen till att  
     lära sig tecken. 
______________________________________________ 

 

   
 

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

Teckenplanscher 
för kommunikation 
i vardagsnära 
situationer.

Teckenplansch 
lyfter språket

Handifon i ny tuff        stil

Läs fl er reportage, tips och 
nyheter om kommunikation.

Gå till www.foraldrakraft.se
/topics/kommunikation
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D
en stora hjälp- 
medelsmässan 
i Malmö byter 
skepnad i höst. 
Årets upplaga 
får nytt fokus 

på kommunikation och 
kognition och byter namn till 
”FRI 2012”.

Liksom tidigare år är det 
Hjälpmedelsteknik Sverige 
som anordnar mässan, som 
tidigare gick under namnet 
Hjälpmedel Öresund.

När FRI 2012 anordnas 
den 26–27 september blir 
temat bland annat assistans, 
kommunikation och kogni-
tion, med ett innovationstorg.

– Mässan har tema både 
för assistenter till personer 
med kommunikationssvårig-
heter och för brukare med 
olika funktionsnedsättningar 

säger Annette Sandström, 
mässansvarig.

Flera landsting är på väg 
att införa fritt val av hjälpme-
del och Anette Sandström 
menar att mässan fungerar 
som ett bra tillfälle för 
förskrivare att ta del av 
nyheter. 

Innovationstorget ska ge 
inspiration och en uppdate-
ring om det senaste i teknik-
väg. Medverkar gör innovatö-
rer från tävlingen ”Developer 
challenge: Smart support for 
better life”. Syftet var att 
uppmuntra utvecklare att 
skapa intuitiva appar som kan 
fungera som stöd i vardagen 
för personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar. 

Appar som kommer att 
presenteras är bland annat 
”SmartKalender”; en kalen-

der som gör tiden synlig på 
ett konkret sätt, ”Om en bild”, 
ett verktyg för språkutveck-
ling samt ”Aktiv Assist, 
tydliga och konkreta instruk-
tioner för att klara vardags-
sysslor. FRI 2012 pågår den 
26–27 september på 
Stadionmässan i Malmö. +  
Se även www.fri2012.se

Handi Defy+ är namnet på 
den nya produkten från 
Abilia.

och applikationer som kan 
vara till hjälp för användaren, 
säger Emilie Gärde.

Handifunktionerna har 
utvecklats och använts under 
flera år. De Handifunktioner 
som till en början ingår i 
Handi Defy+ är Kalender, 
Kontakter, Formulär och 
Krisplan. +

Handifon i ny tuff        stil

– Vi vill medverka till att fler 
kan leva så fritt som möjligt, 
säger Annette Sandström.

Mässa storsatsar på appar 
för kommunikation

Kommunikation

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

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

MED KOMMUNIKATION I FOKUS

För mer information besök: www.mogard.se eller kontakta oss på tel: 010-471 66 00 eller e-post till: info@mogard.se
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– Utvecklingen går 
verkligen snabbt framåt på 
det här området. Många 
verksamheter har samman
ställt sina egna listor över 
appar men det skulle egentli
gen behövas en nationell 
sammanställning som 
regelbundet uppdateras, säger 
Erika Dahlin på Hjälp
medelsinstitutet. Hon har 
disputerat inom kognitiv 
neurovetenskap och jobbar 
med kognitiva hjälpmedel. 

Med kognition menas 
bland annat hur vi orienterar 
oss i tillvaron, hur vi kan hålla 
och beräkna tid, planera, 
organisera och strukturera. 
För en person med neuropsy
kiatrisk problematik eller 
psykisk funktionsnedsättning 
kan detta innebära svårigheter. 
Då kan appar i en smartphone 
vara ett bra hjälpmedel.

På samma sätt
App, eller applikation som det 
är en förkortning av, är ett 
program som man installerar 
i sin mobiltelefon eller 
surfplatta. Alla fungerar på 
ungefär samma sätt, man 
letar upp den app som känns 

intressant och sedan laddar 
man ner den till mobilen eller 
datorn. Vilka appar som man 
kan använda beror på vilket 
operativsystem mobiltelefo
nen har. De två största 
operativsystemen är 
Android (HTC, 
Sony med flera) 
och iOS 
(iPhone, iPad, 
iPod Touch). 

Olika 
förslag
Hjälp medels
institutet har 
samlat förslag 
på appar som 
kan ge stöd 
inom kategorier 
som minnes
stöd, tidsupp
fattning, 
planering. 

Här kan man exempelvis 
hitta appen Dragon dicta-
tion, som är ett röstigenkän
ningsprogram där man talar 
in en påminnelse som sedan 
omvandlas till text i mobilte
lefonen. Appen fungerar bra 
på engelska och hyfsat på 
svenska. Man kan skicka 

meddelanden som man 
dikterat till någon som 
epost, sms eller till 
Facebook. 

Det finns också en app 
som heter Mina utgifter för 

att få hjälp med att hålla 
koll på ekonomi och 

budget. 
Appen Color 

Note används 
för att göra 
minnesan
teckningar, 
”att göralis
tor”, medde

landen, 
handlingslistor 

med mera. 
Alarm Clock 

Xtreme är en 
väckarklocka 
som förhindrar 
överdrivet 

snoozande. Det går att ställa 
in morgonlarmet så att det 
sakta ökar i volym. Man kan 
även välja att lösa ett mattetal 
för att förhindra att man av 
misstag stänger av alarmet.

Erika Dahlin betonar att 
appar inte är lämpliga för alla. 
Det finns många saker man 
bör vara medveten om. 

– Mobilen är ingen 
mirakelgrej, den behöver 
anpassas för att ge rätt stöd. 
För det behöver man ha 
kunskap. De traditionella 
hjälpmedlen är fortfarande 
nödvändiga eftersom inte alla 
kan få rätt stöd av smartpho
nes och appar. Vi har just nu 
en kurs som tar upp några av 
dessa ”att tänka påsaker”. 

Många hjälpmedelscentra
ler har numera personer som 
ska bevaka detta område.

Activitytimer
En fristående expert på appar 
är frilansjournalisten Tina 
Wiman som föreläser om 
smarta telefoner som kogni
tivt hjälpmedel vid funktions
nedsättningar. Hon är själv 
förälder till barn med ADHD, 
ADD och Aspergers syndrom. 

Hon rekommenderar först 
och främst appen Activity-
timer, en enkel färgkodad 
timer. Färgkodningen innebär 
att urtavlan ändrar färg 
beroende på hur lång tid som 
har gått. 

En annan app är Astrid, i 
vilken man kan tillverka 
attgöralistor, med ett litet 

Erika Dahlin, 
Hjälpmedels- 
institutet. 

Appen 
för  
dagen
Antalet appar har formligen exploderat de senaste åren. Flera kan an-
vändas som kognitivt stöd eller som stöd i kommunikationen för per-
soner med funktionsnedsättningar. Hur hittar man rätt i snårskogen?

”Telefonen 
ger ifrån sig 
ett brusande 
ljud som 
förändras 
beroende 
på din in- och 
utandning.” 

Text: Stina Johansson
stina.johansson@faktapress.se
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monster som påminner. Week 
Calendar är en av de bästa 
kalendrar som Tina Wiman 
har provat. 

– I datorversionen kan man 
färgkoda händelserna som 
man lägger in, men det syns 
inte i mobilversionen. Där kan 
man istället färgkoda genom 
att använda olika kalendrar till 
olika kategorier (jobb, resor, 
med mera) och välja olika 
färger för varje kalender.

Med hjälp av appen 
Educreations har Tina 
Wiman gjort ett seriesam-
tal som heter ”Anna 
vill inte sova”. 
Genom att rita 
sociala 
berättelser 
har hon 
tillsammans 
med sina 
barn kunnat 
reflektera runt 
komplicerade 
ämnen som 
varför man ska sova 
eller om någon 
konflikt som upp-
stått. 

Hungry! är en 
färgkodad inköpslista som kan 
sortera varorna i olika ord-
ningar, exempelvis i bokstavs-
ordning eller efter kategori. 
Tina Wiman har valt att lägga 
kategorierna i samma ordning 
som avdelningarna i matvaru-
butiken. 

Record my call är en app 
som Tina Wiman tycker är bra 
att använda om man har svårt 
att komma ihåg det som sägs 
vid ett telefonsamtal. Den 
spelar in alla inkom-
mande och 
utgående samtal 
och lagrar dem 
i telefonen. 

– På så sätt 
kan man 
lyssna på 
samtalet 
igen, när man 
behöver det.

– I vissa 
länder är detta inte 
tillåtet, men i 
Sverige får man 
spela in telefonsam-
tal så länge den ena parten är 
medveten om det. Men 
naturligtvis kan det vara 
lämpligt att berätta för folk att 
man brukar spela in samtalen, 
säger Tina Wiman. Hon 

berät tar även om appen 
Home Routines, som är en 
hjälpreda i mobilen för att 
sköta både rutiner i hemmet 
och personliga rutiner, bland 
annat att lägga sig i tid och 
göra ärenden. Programmet är 
upplagt så att det är uppgifter 
som ska göras dels varje 
morgon/förmiddag, dels varje 
eftermiddag/kväll. Man kan 
ställa in vilka dagar det gäller 
så byter appen automatiskt till 
rätt uppgifter för varje dag. 
Exempelvis barnens läsläxa 
som ska göras på tisdag och 

torsdag, och gympa-
kläder som ska med 

på fredagar. Det 
finns även 
uppgifter för 
varje vecka, 
månad, år.

– Det finns 
olika zoner för 

hemmet också 
där varje dag har 

en uppgift på 15 
minuter i fokuszonen. 
Man går bara in och 
väljer en av uppgifter-
na, sätter igång timern 
som finns i appen och 

försöker hålla sig till de 15 
minuterna. Många är experter 
på att köra slut på sig själva 
och inte orka mer förrän efter 
ett par veckor. Med 15 minu-
ter vet man att man hinner 
ganska mycket och att man får 
en ny chans nästa dag.

Tina Wiman tipsar även 
om BellyBio Interaktive 
Breathing, som tränar 
andningen och är väldigt 
effektiv mot stress. 

– Appen spelar musik 
beroende på hur du 

andas. Telefonen 
ger ett våglik-
nande brusande 
ljud ifrån sig 
som förändras 
beroende på 
din in- och 
utandning. 

En  lista
Appar för stöd i 
kommunikationen 
har DART i Göte- 
borg tagit fram en 

lista för. Pedagogen Mats 
Lundälv menar att det som 
gör appar till ett bra kommu-
nikationshjälpmedel, är att  
de är så lätt tillgängliga och 
billiga. Problemet är suppor-

Tina Wiman, 
app-expert.

Mats Lundälv, Dart.

Hjälpme delsin-
stitutets lista 
över appar:

www.hi.se/sv-se/
Hjalpmedelstorget/
Kognition/-/Kognition/
Tips-och-ideer/
Mobiltelefon-som-
kognitivt-stod/
Exempel-pa-appar-
som-kognitivt-stod/

Södertälje 
skoldatatek har 
också en lista 

över appar med 
specialpedagogiskt 
fokus:
För iOS operativsys-
tem: 
http://sites.google.
com/site/skoldatate-
ketsodertalje/appar  
För Android operativ-
system: http://sites.
google.com/site/
skoldatateketsodertal-
je/appar-foer-android

DART i Göteborg 
har gjort 
följande 

sammanställning av 
olika kommunikations-
appar:
www.dart-gbg.org/
public/anpassningar/
iOS-Android-appar.pdf

Appar i förskolan:
http://www.
ett-till-ett.se/

index.php/ett-till-ett/
appar-i-forskolan/

Särnät har tagit 
initiativ till ett 
par grupper på 

Facebook som är 
öppna för alla som har 
ett facebook-konto. 
”Appar för särskolan” 

är en grupp och 
”Smartboard-tips för 
särskolan” en annan. 
De är båda så kallade 
öppna grupper vilket 
gör att när du är inne 
på din facebooksida 
kan du söka på ordet 
”appar för särskolan” 
och komma direkt till 
alla inlägg. 
Här är Särnäts lista 
från 
Facebookgruppen: 
www.sarnat.educ.
goteborg.se/appar_
FB_gruppen.htm

Recensioner av 
pedagogiska 
appar finns här:

www.pappasappar.se

Fler tips om 
pedagogiska 
appar:

http://web.me.com/
jessica.paulsson/
iPadpedagogen/
Blogg/Blogg.html

Datateksfören-
ingens sam-
manställning 

över bland annat 
appar samt gratispro-
gram att ladda ner:
http://datateksfo-
reningen.se/?page_
id=6

Här hittar du
experternas
egna favoriter

TIPS: För den som 
har Spotify premium 
kan man nu se 
låttexten när man 
lyssnar på musik 
Appen heter List DJ.

Kommunikation
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ten och att de flesta av 
apparna som är avsedda för 
kommunikation inte är 
anpassade för svenska. 

Proloquo2go är, enligt 
Mats Lundälv, en av de mest 
populära kommunikations-
apparna. En svensk version 
förväntas komma i slutet av 
året. 

Sono Flex från Tobii 
Technology har också stor 
flexibilitet och en svensk 
version kommer inom några 
månader. 

I TapSpeak Choise kan 
man hämta en svensk 
talsyntes. Pictello och 
Stories2Learn stimulerar 
den språkliga utvecklingen på 
en lite lägre nivå. Predictable 
har en svensk version. 

Som ett alternativ till 
Dragon Dictation finns 
appen Dictus, som enligt 
Mats Lundälv är mer träffsä-
ker när det gäller röstigen-
känningsfunktionen.

Grundvokabulär
På DART håller man just nu 
på med att ta fram ett 
grundvokabulär som kan 
laddas ner till vissa appar. 

Bland de första appar som 
blivit förskrivningsbara hittar 
man apparna Premium- och 
Multi Comai, som kan laddas 
ner till Android. Med dessa 
kan man lägga upp kontakter 
med bild, få hjälp av en 
krishandlingsplan med direkt 
uppringning till utvalda 
kontakter, få ett visuellt stöd 
att hantera pengar vid 
betalning, ljudinspelning som 
man kan lyssna på och spara 
som minnesstöd samt få ett 
visuellt tidsstöd. 

Kalendern
Comai-apparnas viktigaste 
funktion är kalendern 
och där kan man 
lägga in foton 
och filmer, till 
exempel en 
instruktion 
för hur 
man 
använder 
tvättmaski-
nen. 
Anhöriga kan 
få bekräftat via 
sms att personen 
tagit sin medicin och 
kan också ha tillgång till en 

webbkalender som synkas 
med kalendern i appen. 
Tillver karen Comai har 

under en tid utvecklat 
appar i samarbete 

med Hjälp-
medels institutet 
för personer 
med kognitiva 
svårigheter. 
Sedan februari 
2012 är 

Premium- och 
Multi Comai 

förskrivningsbar. 
– Fördelen med att 

de är förskrivningsbara är 
att de är väl prövade av 

målgruppen och uppfyller de 
kriterier som kommuner och 
landsting ställer på hjälpme-
del. 

– Vi står för supporten och 
har filmer och manualer på 

svenska. Apparna har en hög 
säkerhet med regelbundna 
versionsuppdateringar, och 
är väldigt intuitiva, säger 
Anna-Karin Bergius på 
Comai. +

En helt ny app för 
afasidrabbade håller på att 
tas fram av ett par studenter 
på Hyper Island i Karlskrona. 
Med hjälp av symboler, ska 
en person med afasi lättare 
kunna kommunicera. 

– Detta har inte gjorts 
tidigare. Till skillnad mot det 
verktyg som redan finns, en 
pärm, är vår lösning digital, 
säger en av upphovsmännen,  

Christoffer Hallkvist.
Appen heter Samtala. 

Med den kan man bland 
annat skriva text, rita och 
använda sig av en karta. Det 
smarta är att det går att 
skapa meningar genom att 
dra ut och släppa uttrycks-
brickor, eller symboler, på 
iPaden. Sedan kan man även 
lägga till egna symboler med 
hjälp av kameran.

Studentprojektet har 
genomförts i samarbete med 
Hjälpmedelsinstitutet i syfte 
att bygga en applikation för 
personer med kognitiva 
svårigheter. Just nu letar de 
efter ytterligare en samar-
betspartner som kan hjälpa 
dem att slutföra appen. 
Därefter  planerar de att 
marknadsföra Samtala på 
Appstore. +

Tina Wimans 
blogg (där du 
kan beställa 
hennes nyhets-
brev om appar) 
finns på: www.
munderbar.

wordpress.com
Tina Wiman har 
även startat ett 
app-forum. 
Sajten kommer 
att innehålla en 
hel del matnyt-

tigt för yrkes-
verksamma 
men forumet är 
öppet för alla. 
www.assistapp.
se/forum 

Tina har ett eget app-forum

Ny app för afasidrabbade

Studenter på Hyper Island i Karlskrona bryter ny mark med en app för personer som har 
afasi. Christoffer Hallkvist är en av skaparna.
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10 appar att lägga på minnet
Här har vi samlat några av 
de appar, med bild och 
webblänk, som nämns på 
föregående sidor.

Proloquo2go. iOS.
www.assistiveware.com/
product/proloquo2go

Home Routines. iOS.
www.homeroutines.com

Record my call.
Android.
http://nathanielkh.word-
press.com/android-app/
record-my-call

Astrid. Android.
www.astrid.com

Pictello. iOS.
www.assistiveware.com/
product/pictello

Alarm Clock Xtreme.
Android.
www.anglelabs.com/
products/alarm-clock-xtreme

Dragon dictation. iOS.  
www.nuancemobilelife.com/
apps/dragon-dictation

Educreations. iOS. 
www.educreations.com

BellyBio Interaktive 
breathing. iOS.  
www.bellybio.com

Dictus. Android. 
www.pdc.dk/dictus 
/android_uk

RecordMyCall. 
Android. 
http://nathanielkh.word-
press.com/contact-me

Color Note. Android. http://
socialnmobile.blogspot.se/

Sono Flex, iPhone.  
www.tobii.com/sonoflex 

Kommunikation

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

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

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

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

Vill du veta mer?
Hör av dig till

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

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

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

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

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

www.gryning.se

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

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

Välkommen till

mora park fk 1106.indd   4 2011-11-15   11.08

Vi tar emot barn med 
särskilda behov.
Individanpassad helhets
plan utifrån den antro
posofiska människosynen.
Elevhem 3-18 år.
Korttidshem 3-13 år.
Förskola, grund- 
och särskola F-9.
Vi finns i Järna i Sörmland.

Telefon: 08-551 700 34
Mejl: info@morapark.se
www.morapark.se
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Det kommer bli sjukt spännande 
att gå in på arenan, inför kanske 
80 000 personer. ”

Jeffrey Ige under ett träningspass i Sätrahallen. Foto: Martin nauclér
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en sju kilo tunga kulan lan
dar i sanden med en dov 
duns. Jeffrey Ige tar ett djupt 
andetag innan han går och 
hämtar den. På vägen tillba
ka ger tränaren Hans ”Plut
ten” Almström instruktio
ner, och sedan är det dags 
igen. Jeffrey koncentrerar sig 

djupt innan han med ett stön stöter iväg kulan till an
dra sidan av den långa sandplanen. Proceduren upp
repas gång på gång utan att han ger ifrån sig det 
minsta trötthetstecken. 

Vi befinner oss i Sätrahallen utanför Stockholm, 
och runt om tränar spjutkastare, häcklöpare och 

sprinters. Men Jeffrey har full fokus på 
sin egen träning. I sommar väntar hans 
största utmaning hittills – Paralympics i 
London, en tävling som han har sett fram 
emot i över åtta år – och ingenting läm
nas åt slumpen i förberedelserna.

– Nu när inomhussäsongen är slut så 
kan jag öka träningsdosen. Så nu kör jag 
oftast sex pass i veckan, med en vilodag. 

Fördelningen är ungefär femtiofemtio mellan styrka 
och teknik, säger Jeffrey Ige, när han tar en paus efter 
en timmes teknikträning.

En stor succé
Inomhussäsongen blev en stor succé med både SM 
och VMguld. När han vann SMguld inomhus i fe
bruari så gjorde han det dessutom genom att sätta 
nytt världsrekord för tredje gången i år. Vinnarstöten 
landade på drömgränsen 15 meter blankt.

 – Det var en häftig känsla. Framförallt att få göra 
det på en så pass stor tävling, med massa publik och 
andra duktiga kulstötare på plats. Och att jag kunde 
prestera som bäst i en stor tävling känns inspirerande 
inför Paralympics i London.

D

Text: Tomas Tirén
info@faktapress.se

Från inomhussäsongen tar han med sig SM-guld, 
VM-guld, och inte mindre än tre världsrekord i kul-
stötning. Vi har träffat ett av Sveriges största guld-
hopp i sommarens Paralympics under ett av många 
träningspass i Sätrahallen utanför Stockholm.

Namn: Jeffrey Ige
Klubb: Huddinge AIS
Född: 1983
Bor: Spånga 
Familj: Mamma och fyra 
systrar

Aktuell: Klar för Paralympics
Meriter: Har vunnit SM, EM, 
VM och Global Games i 
klassen F20. Det enda som 
egentligen saknas är 
Paralympics.

Tar sats 
mot guld 

Idrott
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Men trots det nya rekordet var han in-
te helt nöjd med vinnarstöten.

– Nej, man kan aldrig vara riktigt nöjd. 
Och jag känner vad det finns för längder i 
kroppen. Man måste hela tiden fortsätta 
att pusha sig för att bli ännu bättre. 

Just viljan att utvecklas är en av Jeffreys 
stora drivkrafter, och även något som ru-
tinerade tränaren Hans Almström näm-
ner som en av hans starkaste sidor.

– Men framförallt så tycker jag att det 
är otroligt roligt att träna tillsammans 
med mina kompisar här. Att känna att jag 
blir bättre och bättre på det jag håller på 
med gör att det blir roligare för varje dag 
man går hit.

Sedan barnsben
Han berättar att han har idrottat sedan 
han var liten. Redan i åttaårsåldern pro-
vade han friidrott för första gången.

– Särskolan jag gick i ordnade tävling-
ar på Stockholms Stadion, för de som 
gick i första till femte klass. Där fick vi 
prova allt från 60 meter och höjdhopp till 
kulstötning. Men i tioårsåldern var det 
framför allt fotboll som gällde.

Men han fortsatte hela tiden med frii-
drotten, även om det mest var på kul. 
Den riktiga satsningen på kulstötning 
kom först när Jeffrey skulle börja gymna-
siet. Scouter från Idrottsgymnasiet i 

Bollnäs såg att han hade talang och und-
rade om han inte ville komma upp och 
provträna.

– Jag började på skolan 2000, och där 
tränade vi varje dag. Man bodde där i 
veckorna och åkte bara hem på helgerna. 

Tog studenten
2004 tog han studenten, och hade siktet 
inställt på sitt första Paralympics. Men 
en jätteskandal i turneringen fyra år ti-
digare satte stopp för Jeffreys planer. Det 
hela började med att Spaniens basketlag, 
som tog guld i Paralympics i Sydney 
2000, avslöjades för fusk. Hela tio av la-
gets tolv spelare saknade den mentala 
funktionsnedsättning som var en förut-
sättning för att få deltaga – ett medvetet 
drag från Spaniens ledarstab för att vin-
na fördelar.

På grund av skandalen uteslöts alla 
discipliner för mentalt funktionsnedsatta 
under både 2004 och 2008 års spel. Först 
i sommar återinförs grenarna. Och efter 
åtta års väntan är Jeffrey, som redan har 
vunnit allt annat, extra taggad på att få ta 
sitt första Paralympics-guld.

– Nu vill jag bevisa att alla de här åren, 
och all den här träningen har gjort mig 
till en bättre kulstötare. Men det känns li-
te pirrigt i och med att det är första gång-
en jag kommer att få uppleva en så stor 

98 FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2012

Laddar  
med 50 Cent
Förebild: Polacken Tomasz 
Majewsk, som vann OS 2008.
Lyssnar helst på: Hiphop, 
rap och r’n’b. När jag värmer 
upp brukar jag lyssna på 50 
Cent i lurarna. Det får mig att 
fokusera och glömma bort allt 
omkring.
Bästa tips till ungdo-
mar som vill bli bra på 
kulstötning: Framförallt att 
ha roligt. Man ska inte börja ta 
det på allvar för tidigt. Så 
länge man tycker att det är 
roligt så är allting möjligt. 
 

Glädje: Att känna att jag blir         bättre
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tävling. Det kommer bli sjukt spännande 
att gå in på arenan, inför kanske 80 000 
personer. 

Just förmågan att fokusera och preste
ra när det verkligen gäller är något Jeffrey 
tycker sig själv ha blivit bättre på. Han 
menar att det är en stor anledning till att 
det har gått så bra i vinter.

– Tidigare spände jag mig lätt när jag 
kände favorittrycket. Men jag har blivit 
mycket bättre på att hantera det, säger 
Jeffrey Ige.

Trots segrar i VM, EM, SM och Global 
Games, så är han mycket ödmjuk när jag 
frågar om hans guldchanser i London. 

– Eftersom det här är mitt första 
Paralympics så kan jag inte ha så jättesto
ra förväntningar. Mitt mål är att göra en 
bra tävling så att jag kan känna att jag är 
nöjd med min prestation.

Vaktmästarsysslor
När han inte tränar jobbar Jeffrey, fyra 
dagar i veckan, med vaktmästarsysslor i 
Solnahallen. Han plockar och fixar, lagar 
saker som har gått sönder.

– Det är roligt och jag trivs jättebra. De 
andra som jobbar där följer mina resultat 
och är glada åt mina framgångar. Dess
utom kan jag passa på att träna där, vilket 
är skönt med tanke på att jag bor på den 
sidan stan. +

Idrott
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Jeffrey Ige har en 
mycket rutine
rad tränare i 
Hans 

”Plutten” 
Almström. Med 
SMguld 1973 och 
1980, och erfaren
heter från OS i 
Montreal 1976 vet 
han vad som krävs 
för att nå toppen 
inom kulstötning.

Vad är Jeffreys 
starkaste sidor, som 
idrottsman och som 
person?

– Han är stor, snabb 
och har bra koordina
tion. Dessutom är han 
mycket träningsvillig. 
Men framförallt är han 
väldigt positiv. 

Finns det något han 
behöver jobba extra 
hårt på?

– Styrkan. Skulle han 
göra 200 i bänkpress och 
250 i knäböj, rycka 130 
och frivända 170, så 
skulle han vara i den 
absoluta svensktoppen 

och kanske till och med 
ha chans på vanliga 
landslaget.

Har han möjlighet 
att bli så stark?

– Ja, men det tar tid. 
Att bli stark handlar om 
att vara en duktig 
arbetare. Och det gäller 
att bibehålla smidighe
ten, rörligheten och 
koordinationen.

Vad kan hindra 
Jeffrey från att ta guld i 
Paralympics?

– Det skulle vara om 
han åker på någon skada 
eller sjukdom. Fortsätter 

han att jobba på som vi 
gör nu kommer han 
att bli mycket 
svårslagen.

När blir nästa 
rekord?

– Jag tippar att det 
blir under försomma

ren. Då ska vi droppa 
ner träningsmängden 
och se till att han får en 
formtopp inför tävling
arna.

Vad är den viktigaste 
erfarenheten du kan 
dela med dig av inför 
Paralympics?

– Jag vet hur det var 
när jag själv åkte till OS i 
Montreal. Anspänningen 
med journalister och folk 
runt omkring en hela 
tiden. Det och den egna 
ambitionen. Det gäller att 
hålla koll på situationen. 
Det får inte heller bli för 
mycket eller för tung 
träning, utan man måste 
träna smart. +

Tränaren Hans Almström om Jeffrey Ige

Hans Almström.

Tror på nya rekord
Glädje: Att känna att jag blir         bättre
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Så bra skrivet. Som förälder 
till ett svårt sjukt barn känner 
jag precis igen mig. Lyckas 
precis hålla huvudet ovan 
ytan, men hela tiden är det 
någon som försöker dra ner 
mig och jag bara undrar hur 
länge jag orkar hålla mig 
flytande... /Anonym

Vi behöver kraft och det får vi 
på Anhörigcenter i Göteborg 
Centrum. Vi är några som har 
startat Anhörig föreningen. 
Hos oss får du vara som du är 
och vi försöker alla ge 
varandra stöd, råd och 
uppmuntran. Kom som du 
är! Vi tillhör också AHR, 
Anhörigas riksförbund. Vi 
har mail: agcentrum@
hotmail.se. Vi behöver 
varandra för att orka!
Anhörigföreningen 
Göteborg

Finns inga 
alternativ ibland
Som ensam mamma till två 
helt olika barn med särskilda 
behov är det inte så lätt.

Man kan inte sänka garden 
för då blir de oroliga och mår 
så dåligt.

Men det finns inga andra 
alternativ ibland. /Tina

Tack för alla 
härliga ord! 
Man behöver 
få höra det 
ibland :)

Helen

Så kloka ord
Att få tid och plats att få egen 
tid är viktigt, det vet jag – i 
teorin. Men hur får man in 
den tiden när man som jag är 

ensam mamma utan stöd? 
Natten är då jag bryter ihop, 
gråter och svär över min 
otillräcklighet, över samhäl-
lets otillräcklighet och 
svaghet och oförmåga att 
våga, kunna, vilja ge hjälp.

Det känns som att jag 
”måste” sätta plåster på 
varningslamporna, för jag har 
inget annat val.

Blir att kämpa tills det inte 
längre orkas kämpa mer sen 
är valet enkelt.
Ensam mamma

 
Tack! Ja, så är 
det. /Mamma

Tack! Detta behöver sägas. 
Få som inte är i denna sits 
förstår vad som krävs. Men 
vi klarar det.

Mamma

Underbart! Ville bara säga att 
din krönika var helt under-
bart bra – känner igen mig 
och den berörde verkligen!

TACK för att jag fick börja 
dagen med att läsa dina ord:)
Jessica Söderlund

Lärt mig att våga 
Det är så sant som du skriver. 
Jag har till slut lärt mig att 
våga be om hjälp från de 
fantastiska människor vi har 
runt oss men ibland kan jag 
ändå känna skuld över att vi 
”borde” kunna klara av vårt 
liv utan stöd från dem. 
Välmenande eller ogenom-
tänkta, överslätande kom-
mentarer från andra gjorde 
ibland att jag kände mig 
fullständigt värdelös.

 /Olsson

Tack! Man inser det alltid för 
sent... att orken bara tar slut 
helt plötsligt! Men stort tack 
för dina ord... jag lovar vara 
mer uppmärksam nästa 
gång! :) /Annett Malm

Tack för en helt fantastisk 
skildring av hur det kan vara 
när livet är hårt och tufft. 
Skulle kunnat vara en beskriv-
ning av mitt liv för ett år 
sedan. Lampan hade blinkat 
länge men jag klistrade bara 
över fler och fler plåster. Till 
slut havererade motorn och 
vägen tillbaks är lång och 
knölig. Men också kantad av 
blåsippor och fågelkvitter och 
busiga barn. Det är en kamp 
att våga se sitt eget värde, och 
en gåva att börja känna att det 
verkligen är sant. Tankar jag 
mig själv med bra saker kan 
jag också ge så mycket mer. 
Linda Lavesson

Sören! Du skriver alltid bra, 
oavsett om det är krönikor 
eller barnböcker. Men detta 
var nog det viktigaste, 
uppriktigaste och mest 
berörande jag läst av dig. 
Tack! /Anneli Khayati

Sören Olsson svarar våra 
läsare på webben: Tack för att 
ni finns! ta hand om er!

@ Fler kommentarer från 
läsarna och från Sören 
Olsson på foraldrakraft.se

Föräldrakraft nr 2, 2012.

Sören Olsson väcker känslor.                 FOTO: LINNEA BENGTSSON
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i står ut. Till sista droppen 
energi så försöker vi alltid 
att orka med allt som sker 
i våra liv. Men vad händer 
när orken ändå tar slut?

Att leva med ett svårt 
sjukt eller handikappat 
barn innebär att man 
mellan varven fullständigt 
dräneras på energi. Det är 

ofrånkomligt. Även om man till synes har oändliga 
reserver att ta från så sinar även de lagren och vi 
behöver fylla på med ny kraft och ork.

Tänk er att man sitter i en bil och kör på en sträcka 
mellan Ystad och Haparanda. Vi har inte hunnit 
halvvägs innan bensinlampan börjar blinka oroväck-
ande. Men vi tycker att det är så viktigt att skynda 
fram så fort som möjligt, så vi väljer att sätta en 
plåsterlapp över lampan och då slipper se den. Vi kör 
vidare ett tag till.

Plötsligt stannar bilen.
Och då är det för sent att välja annorlunda.

Det hjälper inte att vi då ska försöka åka lite 
långsammare och kanske stanna till vid nästa 
bensinmack. Bilen har redan fått nog. Den står stilla 
och orörlig och vägrar att flytta sig en enda meter 
till.

Vi människor fungerar på samma sätt. 
Vi sätter plåsterlappar på våra varningslampor och 

försöker lite till.
Men en dag väljer kroppen att stanna. Och då 

spelar det ingen roll att vi väljer ett långsammare 
tempo. Då är det redan för sent. 

Jag tror att vi individer behöver lära oss att oftare ta 
hand om oss själva. 

Vi behöver se våra personliga behov och ta dem på 
allvar. För den människa som inte har någon energi 
kan heller inte ge något till någon annan. 

På det sättet blir det faktiskt rent egoistiskt att 
försöka mer än vad vi orkar. I slutändan blir alla 
lidande av att vi försöker spela fullkomliga. De som 
behöver hjälp kan då inte längre få den, för vi som 
skulle ge den orkar plötsligt inte. 

Detta fenomen har drabbat mig då och då genom 
åren. Orken tar slut. Nu när det sker så försöker jag 
vara uppmärksam och se vad som håller på att hända 
innan det är för sent.

Men jag skulle ljuga om jag sa att det är enkelt.
Signalen att ta det lite varsamt med sig själv 

undviks genom att försöka stå ut lite till. Orka lite 
mer.

Och plötsligt befinner man sig i en situation när 
kraften redan tagit slut.

Och hur fyller man på ett lager som redan har tagit 
slut?

Det är ju naturligtvis olika för alla människor. 
Unika individer har olika sätt att fylla på sina lager av 
ny kraft och energi. Hur fyller just du på i dina 
förråd?

En inte alltför ovanlig känsla som drabbar många 

när man plötsligt känner behovet av att ta hand om 
sig själv är skam.

Att erkänna att man behöver ta hand om sig själv 
ibland kan kännas skamligt, eftersom man som 
förälder tror att man borde ha all ork i världen att ta 
hand om sina egna barn. Funktions hindra de eller ej. 

Det jag menar är att det inte finns något dåligt eller 
skamligt i att ta hand om sig själv mellan varven. 
Tvärtom så är den en förutsättning att kunna vara en 
fortsatt god förälder till sina barn. Att älska sitt barn 
är att även kunna älska sig själv. 

Jag tror helt enkelt inte att det är möjligt att vara en 
bra förälder, lika lite som att vara en god partner eller 
medmänniska utan att någonsin fylla på med ny 
energi och kraft.

Vi behöver det för att kunna orka igen. Och köra 
vidare på livets krokiga vägar.

Det som är extra svårt för oss med handikappade 
barn och ungdomar är att låta oss själva få vara 
viktigast i våra liv, om än så bara för en liten stund.

För vi ”borde” vara så mycket mer. Vi ”borde” vara 
tillräckligt starka för att klara av vad som helst, för 
våra barns skull.

Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är för 
föräldrar av både utvecklingsstörda och normalstörda 
att få chans att vila från allt ansvar någon stund. Att få 
fylla på med energi på det sätt som bäst passar den 
unika föräldern. 

Alla är olika – även föräldrar.
En del behöver socialt umgänge. Andra total 

ensamhet. Dessutom är behoven olika beroende på 
var man befinner sig i livet.

Men utan något bränsle alls så stannar ditt fordon. 
Din kropp säger plötsligt stopp – och då behövs 
betydligt större insatser än bara en liten stund för sig 
själv.

Då är det redan för sent med den typen av kraft-
samling.

Då behövs starkare redskap.

Under vissa perioder i vårt liv med vår fantastiska 
prins annorlunda så har behovet av att fylla på kraft 
varit stort.

Då behövs medmänniskor. Då behövs resurser på 
fritids, kortis, kollo och avlastning av olika slag.

Då behövs förståelse från omvärlden. Inte förakt-
fulla blickar och åsikter om att det skulle vara en brist 
på kärlek eller vilja att ta hand om sitt barn.

Ibland behöver man bara få bryta ihop.
För att därefter samla ihop bitarna och sätta dem 

på plats igen.
Med ny kraft.
Ny energi.
Och med viljan och orken 

att möta framtiden med sina 
annorlunda prinsar och 
prinsessor.

Det är de värda.
Det är du värd.
Ta hand om dig.

Sören Olsson

NÄR ORKEN TAR SLUT

V

Teman på gångSören Olsson

Att älska sitt 
barn är att 

även kunna 
älska sig själv.

”

Pär 
Johansson
– om Glada 
Hudiks nya 
utmaningar 
ett halvår 
efter 
choc ken. 
Möt honom 
i Föräldra-
kraft nr 3.

Nästa 
nummer:
En tjock 
sommar-
utgåva som 
är ute hos 
läsarna den 
16 maj 2012.

Tema 
Kom-
muni-
kation: 
Så ger du 
ditt barn 
ett språk.

Tema: 
Den nya 
habilite-
ringen.

Special-
sidor inför 
Hjul torget om 
fordon, 
boende och 
anpassningar.

Ny artikel-
serie om 
ungdomar i 
gråzonen.

Plus 
intervjuer, 
reportage, 
krönikor och 
tips inför 
Almedalen!
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Här är orden som förlöste alla reaktioner:
”Vi står ut. Till sista droppen energi så försöker vi alltid att orka med allt som 
sker i våra liv. Men vad händer när orken ändå tar slut?” skrev författaren 
Sören Olsson i en krönika i förra numret av Föräldrakraft. Den har fått många 
kommentarer på vår webb.

Många känner igen 
sig i Sörens ord
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om vanligt 
varje månad 
läser jag 
Föräldra kraft, 
denna gången 
blev jag dock 

gladare än vanligt när jag läste 
artikeln om Annie Lööf.

 Otroligt kul att Sveriges 
näringsminister och Centerns 
partiledare går ut och säger 
att hon har inspirerats i frågor 
som dessa på grund av 
”ungdomarna i Jönköping”.

De här ungdomarna är med i 
ett ungdomsprojekt som 
heter ”Agera mera” och som 

drivs av HSO i Jönköpings 
län. Tanken är att ungdomar 
som har någon form av 
funktionsnedsättning ska 
träffas och påverka politiker 
och beslutsfattare i frågor 
som rör handikappområdet. 
Vi försöker tänka nytt och 
roligt, anordnar evenemang, 
bjuder in föreläsare, träffa 
idoler och politiker, alla som 
kan informera och inspirera.

 
Ungdomarna bär på så 
mycket kunskap och engage-
rar sig för att förändra till det 
bättre, att de sedan får ett 
kvitto på att det faktiskt går 

att påverka är fantastiskt.
Unga röster måste höras 

mer inom handikapprörelsen 
så att just deras behov inte 
glöms bort samtidigt som det 
är viktigt att hänga med i 
utvecklingen. Att ungdomar 
med olika funktionsnedsätt-
ningar samlas och jobbar mot 
ett och samma mål samtidigt 
som de lär sig av varandra.

Tack för en bra tidning och 
artikel!
Fredrika Fong
Projektledare 
AGERA MERA
HSO Jönköping
www.hso.jonkopingslan.se
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artiledaren och näringsmi
nistern ser Centern som en 
garant mot nedddragning
ar inom assistans och an
nat stöd.

Några ungdomar med 
funktionsnedsättningar i 
Jön köping har inspirerat 
henne att ta sig an dessa 

frågor. För några år sedan var Annie Lööf mentor åt 
ungdomarna och träffade dem för att diskutera deras 
funderingar kring utbildning och jobb.

Kontakterna lever vidare via sociala medier. Ung
domarnas berättelser har bidragit till att Annie Lööf 
lyfter upp frågorna gång på gång i tal och debatter.

– När jag höll mitt installationstal som nyvald par
tiledare sa jag att vår politik har tre viktiga områden: 
miljöfrågorna, företagandet och, som tredje område, 
att värna de mest utsatta. 

– De senaste åren har vi inte varit tillräckligt tydli
ga på denna sista del. Här behöver vi stärka vår profil 

och vår empati. Därför har jag under mina första 
hundra dagar som partiledare besökt väldigt många 
människor med funktionsnedsättningar, för att för
stå vad vi kan göra bättre.

Få personer har varit så mycket i farten som Annie 
Lööf de senaste månaderna, vilket har resulterat i 
många intervjuer. Föräldrakraft tog också kontakt för 
att känna Annie Lööf på pulsen: Kan hon bli den po
litiker som slår vakt om stödet till personer som har 
funktionsnedsättningar?

I arbetsrummet 
Vi möter ministern i arbetsrummet på Mäster 
Samuels gatan. Några timmar tidigare har det varit 
partiledardebatt i Riksdagen. Annie Lööf tog då upp 
flera frågor om funktionsnedsättningar, men är lite 
besviken över att det inte blev mycket till debatt i just 
de frågorna.

Desto gladare var hon för besöket från organisa
tionen JAG som, strax före Föräldrakraft, fått en in
tervju för den egna tidningen Jagaren.

”Sänk 
trösklarna 
så att fler 
kan få jobb”

Annie Lööf vill kliva fram för de mest 
utsatta grupperna

Annie Lööf vill göra det billigare och 
enklare att anställa personer som har 
funktionsnedsättningar.
– Vi behöver göra något för de grupper 
som hårdast får ta stryk när det är tuffa 
tider, säger hon.
För att lyckas vill hon se över ingångs-
löner, arbetsrätt och stödet till sociala 
företag.

Text & foto: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

P

Med förflutet  
som barista
Namn: Annie Lööf
Ålder: 28 år.
Bakgrund: riksdags
ledamot, juridikstuderan
de, affärsbiträde, barista.
Bor: Stockholm och 
Värnamo.
Familj: Man.
Fritid: Promenader, 
resor och träning.
I min spellista: Varierat. 
Mycket Robyn.
Detta gör jag om 10 år: 
Har en dröm om att bli 
åklagare. När det sker får 
framtiden utvisa.

FK_1202_s30-33_annieloof_v04.indd   30 2012-02-28   14:22

# 2, 2012 FÖRÄLDRAKRAFT 31     

Annie Lööf strålar av engagemang och arbetslust 
trots att det har varit en hektiskt dag. Det gör mötet 
med henne avkopplande, trots att hon är en av landets 
mäktigaste och trots att vi har tänkt ställa några kritis-
ka frågor. Till exempel vill vi veta hur det går med 
skärpningen av diskrimineringslagen, som tycks drö-
ja hur länge som helst.

– Centerpartiets åsikt är glasklar. Vi tycker att bris-
tande tillgänglighet ska ingå i diskrimineringslagen, 
säger Annie Lööf utan betänketid. 

Däremot vill hon inte uttala sig om när lagen blir 
verklighet. Hon vill hellre prata om andra initiativ 
från regeringen. Till exempel strategin för funktions-
hinderspolitiken. Eller utredningen som ser över 
möjligheterna på arbetsmarknaden för människor 
med funktionsnedsättningar.

Har inte varit passivt
Hon tycker inte att näringsdepartementet har varit 
passivt i diskrimineringsfrågan. Åtminstone inte un-
der de månader hon själv varit statsråd. Annie Lööf 

betonar att hon upprepade gånger tagit upp frågor 
som rör funktionsnedsättningar, bland annat beho-
vet av att stärka den sociala ekonomin.

– Jag har varit ute och träffat många dagverksam-
heter och sociala företag som haft fokus på funk-
tionsnedsattas möjligheter till företagande och me-
ningsfull sysselsättning.

Ofta har Annie Lööf upplevt att människor är nöj-
da med regeringens initiativ, till exempel satsningar-
na på Samhall och fler lönebidragsplatser. Men hon 
medger att det finns mycket kvar att göra.

– Framför allt måste det offentliga matcha nä-
ringslivet när det gäller att erbjuda arbetsplatser. Där 
ligger det offentliga långt efter.

”Centerpartiets åsikt är glasklar. 
Bristande tillgänglighet ska ingå 
i diskrimineringslagen.”

Annie Lööf  
vill stärka 
Centerns 
arbete för 
de mest 
utsatta.

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

www.handikappidrott.se
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”Otroligt kul 
att Annie inspirerats 
av ungdomarna 
i Jönköping”

S
Föräldrakraft nr 2, 2012.

”Ungdomarna 
bär på så 
mycket och 
engagerar sig. 
Att de sedan 
får ett kvitto på 
att det går att 
påverka är fan-
tastiskt.”
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För Dig som har barn i behov av särskilt stöd! Ljud- & 
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om barn och unga i behov av särskilt stöd

bLandrashUnden Fixi hjäLper marie

habilitering: 

> Mer än bara en syster 

> Intensiv väg tillbaka

 Felix fann  
orden

13 appar som 
hjälper dig 

nr 3  

2012
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Jeffrey Ige är ett av Sveriges största 

medaljhopp i Paralympics. Vi följde  

med på ett tränings pass.

Vanja visar vägen | Rättegång utan vinnare 

Felplacerad pojke tar strid | hårda tag hyllas 

skola ber om ursäkt | Hetast i Almedalen

sören  

olsson:  

Jag hör dig!

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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JAG ÄR mormor till 
Kalle, 10 år, som har diagno-
serna Aspergers syndrom och 
selektiv mutism. Han har haft 
så mycket krångel på sin väg 
mot skolan och tonåren, 
speciellt med skolan. Som 
mormor har det varit svårt att 
inte kunna göra något, inte 
veta vad jag skulle kunna 
göra. Jag har haft svårt att 
förstå. 

Första gången han kom till 
Barn- och ungdomspsykiatrin 
var han tre år. Det var efter att 
dagis gjort föräldrarna 
upp märksamma på att Kalle 
var avvikande. Han fungerade 
inte i större grupper. Han ville 
inte prata, hans storebror 
talade för honom, och han ville 

inte göra saker när någon 
tittade på. 

Kalle fick sina diagnoser vid 
sex års ålder. Det här är väldigt 
jobbiga diagnoser för samspe-
let med andra människor.

De första åren av Kalles liv 
minns jag mest därför att han 
och storebror hela tiden 
bråkade med varandra. Skulle 
vi sitta i soffan så låg de och 
sparkade och slog på varan-
dra. Och skrek så jag blev 
halvdöv resten av dagen. Kalle 
började tala sent och inte 
begripligt för oss som inte 
träffade honom så ofta.

Det som förvånar mig i dag 
är den dåliga insikt som 
sjukhus, skola och barnavårds-
centralen hade, och har, om 
Kalles sjukdom. De ”brakade” 

bara på. Därför tycker jag att 
han inte fått den start som han 
förtjänar. Kalles intelligens är 
det inget fel på. Hemma 
fungerar tal och lek. Där 
känner han sig trygg.

Ett exempel från dagis: Vid 
en sångsamling deltog Kalle 
inte, men sjöng sedan sånger-
na hemma. Han lärde sig 
genom att lyssna. Likadant när 
barnen skulle skriva sina 
namn, Kalle vägrade också där 
men skrev namnet hemma.

Min dotters familj bor på 
en gård, de har många djur, 
inte stora djurbesättningar 
utan olika slags djur. Alla är 
utegångsdjur och går i samma 
hage, de trivs tillsammans. De 
kommer springande när 
någon ropar.

Inomhus har de hundar 
och katter, en sköldpadda och 
vita möss. De vita mössen får 
barnen inte ta fram när jag 
hälsar på, fast det vill de så 
gärna. De lurar mig nog en 

dag, hoppas hjärtat håller.
Kalle tycker om djur så 

hans hem är en idealisk plats 
för honom. På sommaren 
cyklar familjen och badar, 
ibland har de hundarna med 
sig. De har en egen liten 
badplats. Kalle känner sig 
trygg hemma, men ändå får 
han ofta utbrott och blir 
oregerlig. Han möblerar om 
och förstör. Oftast är det när 
något gått snett, i skolan eller 
vid någon konflikt med 
kamrater.

Vid sex års ålder skulle 
Kalle besöka habiliteringen 
första gången. Det gick inte 
bra. Hans besök hos olika 
institutioner har verkligen inte 
fungerat. Vem beror det på? 
Barnet, föräldrarna eller de 
lärde? 

Ja, sen var det dags för 
skolan, jag minns ännu hur 
spännande och nervöst det var 
att börja skolan, och förstår 
hur viktigt det är att få en bra 

En mormors 
frustration
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Klaffar ……….. okej.
Bränsle ………..okej.

Landningsställ .okej.

Glasögon … okej.

Kalle flyger sitt JAS 
i över 2000 km/tim.

Fullastat med missiler 
flyger det lågt över 

marken!

Över nästa 
kulle dyker hans 
mål upp! Kalle 

SKJUTER!

Uppdraget är slutfört! En 
rykande krafter är allt som 
återstår av Kalles skola!

Raket efter raket far iväg och 
detonerar med exakt precision!

SUCK 
…

SKOLA

start. Kalle trivdes inte med 
skolan, det hände ofta att han 
gick ut i trädgården och 
gömde sig bakom några 
buskar. I tvåan skulle Kalle få 
gå i en liten grupp om 5-6 
barn, alla med diagnoser. 
Gruppen hade en fröken och 
en manlig resurs. Det tog 
ungefär ett halvår innan Kalle 
litade på resurspersonen. 
Sedan var det åter dags för 
nedläggning, gruppen fick 
bara finnas i ett år. Jag fattar 
inte att man kan få hålla på 
och ändra och styra hur som 
helst med barn.                     

Nu i trean skulle de här 
barnen byta fröken inte till en 
utan två. De skulle gå i mindre 
grupp på förmiddagen med ny 
fröken, sedan storklass på 
eftermiddagen med ännu en 
ny fröken. Jag har aldrig varit 
skrytig med att jag är eller har 
varit smartare än andra, men 
det här övergår allt förnuft. 
Hur i hela världen kan man 
tro att barn med diagnoserna 

jag beskrivit ska kunna 
fungera i detta upplägg. 

Jag blir så förfärad ju mer 
jag lär mig om Kalles diagno-
ser och sen får höra hur han 
bemöts i skolan. Jag svär 
inombords för jag blir så 
frustrerad. Måste ofta lägga 
bort det jag skriver nu, för jag 
blir så ledsen. Hela tiden sägs 
det att det inte finns pengar. 
Men jag tycker att de som 
jobbar i skolan borde vara 
insatta i problem med barn 
som har diagnoser, oavsett om 
det finns pengar eller inte. Om 
du jobbar i skola ska du kunna 
ta till vara allas rätt till 
undervisning, oavsett om 
eleverna har diagnos eller inte. 
Det måste väl finnas fortbild-
ning för lärare på detta 
område, även om det nu inte 
ingår i grundutbildningen.

Ett hjälpmedel som Kalle 
fått heter timstock, det är en 
liten fyrkantig dosa med röda 
prickar som blinkar, och den 
kan ställas in på olika tider. På 

det viset kan han lära sig hur 
lång ”en stund” är. Kalle har 
även haft den till hjälp med att 
få toalettbesök att fungera, och 
att få morgonrutinerna 
smidiga.      

Kalles skolgång har inte 
blivit bättre med åren, och 
oförstående lärare som tror att 
han djävlas med dem gör inte 
saken bättre. Kan man inte 
sitta stilla längre stunder är det 
väl inte konstigt om man 
behöver resa sig och gå runt en 
stund? Nu när Kalle blivit 
äldre har raseriutbrotten blivit 
färre – han använder i stället 
fula ord. Medicinen har hjälpt 
honom att känna ånger och att 
ha ett samvete, det är ju en del 
som annars inte fungerar med 
hans diagnoser. Men varje 
förälders fasa måste vara när 
ens eget barn säger att det 
”hade varit bättre om jag inte 
fanns”. Då är livet bra sorgligt 
för en 10-årig pojke och hans 
föräldrar.

Mormor

”Jag blir 
så förfärad 
ju mer jag 
lär mig om 
Kalles diag-
noser och 
sen får höra 
hur han 
bemöts i 
skolan.”
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Mot väggen

”Det viktiga är att vi får 
personer med funktions
nedsättning i rörelse. Det 
handlar om integrering och 
inklusion. Klyschor, javisst, 
och vår utmaning är att 
omsätta dem i praktiken”.

Det säger Annika af 
Winklerfelt, generalsekre
terare på Svenska handi
kappidrottsförbundet och 
Sveriges Paralympiska 
kommitté, SHIF/SPK, 
 se  dan mitten av november 
förra året.

om generalsekreterare för 
SHIF/SPK har hon i upp-
drag att utveckla handi-
kappidrotten, inte bara 
de 19 idrotter som sorte-
rar under förbundet utan 

även idrotter som finns i verksamheten på 
både elitnivå (paralympisk verksamhet) 
och den breddidrott som bedrivs inom 
Special Olympics. Det handlar om att ge 
bästa möjliga förutsättningar för elitakti-
va. Med dem som förebilder och inspira-
tion kan vi samtidigt öka bredden, att få 
fler att börja idrotta.

Inget recept
Annika af Winklerfelt har dock inget 
färdigt recept med sig från sina tidigare 
erfarenheter från ledarroller inom IT-
branschen eller som ordförande för en 
av Sveriges största ridklubbar, Djurs-
holms Ridklubb. 

– Vi måste fortsätta att skapa förståelse 
och sprida kunskap på alla nivåer i sam-
hället om möjligheter för personer med 
funktionsnedsättningar, såväl att vara ak-
tiva elitidrottare på högsta nivå som att 
idrott verkligen är till för alla. Det ska vara 
möjligt att leva ett aktivt idrottsliv oavsett 
funktionshinder – det finns många fantas-
tiska exempel i vår rörelse! 

Tillgänglighet är ett ofta använt ord, 
men enligt Annika af Winklerfelt är det 
inte alltid klart vad det står för och hur 
det används. I värsta fall används det 
slentrianmässigt, varpå dess innehåll ur-
holkas.

Måste definiera
– Vi måste definiera begreppet tillgäng-
lighet. Vad innebär det egentligen i en 
betydelse som är så vidgad att det ger 
förutsättningar även för vår målgrupp 
att utöva idrott? Det handlar inte bara 
om att till exempel en idrottsanläggning 
är anpassad för rullstolsburna personer, 
det räcker ju inte ifall det inte finns möj-
ligheter att ta sig dit eller att dörren till 

hissen är låst på kvällen när vaktmästa-
ren gått hem. En annan aspekt kan vara 
att få en möjlighet att utöva ”sin” idrott 
utan att behöva åka tiotals mil till trä-
ning. Det finns många aspekter att hän-
syn till och frågor att knäcka.

Föreningslivet centralt
Under samtalet med Annika af Wink-
lerfelt står det klart att i den värld som 
hon vill se och kämpa för har förenings-
livet en central roll. Det är föreningen 
som kan göra skillnad, inte minst på ett 
socialt plan.

– Varför är dator- och tv-spel den 
enklaste utvägen för många? Jag tror att 
det är viktigt att jobba för och förstå 
före ningslivets betydelse och vilken ef-
fekt det kan ha, inte minst socialt. Det är 
en stor skillnad att vara del av en fören-
ing mot att bara gå på ett gym. 

Men för att föreningslivet ska attra-
hera, och bli en alternativ utväg för de 
många unga människor som hamnar i 
tv-soffan och vid datorspelet, måste ut-
budet och, jo vi är tillbaka där, tillgäng-
ligheten förbättras och garanteras.

– Det handlar om en mångfald. Om 
du vill spela basket för att du sett dina 
jämnåriga på gatan spela basket, så ska 
du också kunna göra det. Du ska inte 
hänvisas till till exempel innebandy, om 
det inte är vad du vill syssla med.

Ett resonemang som kräver stor för-
ståelse, inte minst i de rum där budgetar 
spikas och följs upp.

– Vi måste kanske acceptera att till-
gängligheten måste få kosta mer, säger 
Annika af Winklerfelt. +

Hon vill återupprätta 
föreningslivets roll

S
Vill ha klarhet Annika af Winklerfelt, 
här på sitt kontor i Stockholm, ser ett 
behov av att klargöra begrepp som 
tillgänglighet. Foto: VAlter BengtSSon

Bor: Täby, norr om 
Stockholm
Familj: Man och vuxna 
tvillingdöttrar
När jag inte är på 

jobbet: Mycket tid i 
stallet, trädgården, på 
golfbanan eller sjön
Förebild: Många 
duktiga ledare som kan 

motivera och inspirera 
till stordåd
Motto: Det finns alltid 
en lösning.
Lyssnar på: Blues, R&B

AnnIkA: det FInns AlltId en lösnIng

Text: Mikael J Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

”det är en stor skill-
nad att vara del av 
en förening mot att 
bara gå på ett gym.”
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är föräldrar till barn 
med funktionshinder 
söker hjälp enligt LSS 
(Lagen om särskilt 
stöd), kommer ofta 
uttrycket föräldra

ansvar på tal. Vad myndigheterna vill 
mena med det uttrycket är att alla 
föräldrar har ett föräldraansvar gente
mot sina barn, och att man därför är 
skyldig att själv vårda sitt barn med 
funktionshinder.

Men vad myndigheterna inte talar om 
är att det begreppet enligt lagen betyder 
något helt annat än vad som går att läsa i 
alla dessa avslag.

Ingenstans i Föräldrabalken står det att 
man som förälder per automatik är 
skyldig att arbeta med sitt funktionshin
drade barn. Vad man däremot är skyldig 
till, vad som ligger i föräldraansvaret, är 
att se till att barnet får den hjälp det 
behöver, till exempel i form av samhälls
insatser.

Jag blir alltid lika ledsen av att höra 
från andra föräldrar till funktionshin
drade barn, att de har fått avslag i sina 
ansökningar om hjälp och stöd från 
kommuner och Försäkringskassan med 
hänvisning till föräldraansvaret. Det 
gör att många föräldrar drar sig för att 
söka hjälp. Många känner redan på 
förhand att det här är ett förlorat slag 
och att det inte är värt att ens försöka 
ansöka om hjälp.

Det finns ett stort mörkertal som aldrig 
ansöker om avlastning, pengar eller 
timmar. Vem för deras talan?

Det obetalda fantastiska arbete som 
många föräldrar lägger ner på sina barn 
är slitsamt. Att ta hand om ett barn med 
funktionshinder är som att driva ett 
helt företag. Det är bara att föreställa sig 
när det vänder, när man väl får assistans 
och någon annan är med och hjälper 

till. Assistansbolag är ju företag, som 
gör det som föräldrarna gör utan lön 
eller andra förmåner.

Som förälder ska man vara personlig 
assistent och dessutom chef, ekonomian
svarig, pedagog, spindeln i nätet (själv 
har jag räknat ut att jag under en period 
hade 22 ytterligare telefonkontakter att 
ta hand om per månad, utöver de jag 
skulle haft om mitt eget barn med 
funktionshinder hade varit “normal
stört”) och inte minst ska man vara 
förälder till sitt barn, med den kraft som 
blir över.

Är man tillräckligt cynisk kan man 
tänka sig att myndigheterna i själva 
verket tycker att det här är toppen.

För skulle alla barn som faktiskt har 
rätt att få del av samhällets insatser 
ansöka om dessa skulle det kosta otroliga 
summor.

Men det är inte gratis, någon betalar 
för detta arbete. Det gör föräldrarna.

Det finns många rapporter om hur 
dåligt föräldrar till barn med funktions
hinder mår, hur ofta och hur länge de 
måste vara sjukskrivna för att orka med. 
Det finns beskrivningar om skiljsmässo
frekvens, om att gå ner i arbetstid, om att 
inte kunna gå till jobbet alls, om raserade 
ekonomier, om depressioner, om fetma, 
om sömnsvårigheter, om ångest och om 
isolering.

Detta sker i skuggan av allt prat om 
fusk, i skuggan av alla rapporter och 
förändringar av LSSlagen och hur man 
tolkar den.

Ingen talar om alla gratisarbetande 
föräldrar. Ingen tar upp hur de bokstavli
gen vänder ut och in på sig själva, hur de 
sliter ut sig för sina barn utan att någon
sin få någon form av cred för det.

Är det något man borde utreda så är 
det just detta, för att sedan redovisa hur 
mycket pengar man ”sparar” på alla 
dessa föräldrar som arbetar gratis. +  

HUR MYCKET SPARAR 
SAMHÄLLET PÅ ATT 
FÖRÄLDRAR SLITS UT?

Susanna Lalanda Rydh blir ledsen för att så 
många föräldrar får avslag när de söker hjälp.

N
”Många känner  
redan på förhand  
att det här är ett  
förlorat slag och  
att det inte är värt  
att ens försöka  
be om hjälp.”

Susanna Lalanda Rydh har bloggat 
sedan snart sex år tillbaka om sitt liv  
som förälder till ett barn med funk-
tionsnedsättning. Bloggen finns på
www.lalandakid.webblogg.se
En längre version av krönikan finns 
på foraldrakraft.se, där det också finns 
många kommentarer från läsarna.

Susanna Lalanda Rydh

Krönika
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22-23 maj 2012
Hjultorget, mässa i Kista.

4-5 juni 2012
Kommunikationskarnevalen 
i Göteborg.

5 juni 2012
Special Olympics 
Stockholm. Stockholm 
Stadion. Deltagare är 
gymnasieungdomar från 
Stockholms särskolor som 
under en dag tävlar i 
friidrott.

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.

@ Se mer på 
foraldrakraft.se/events

13 augusti  2012
Föräldrakraft nr 4 utkommer.

24-25 september  2012
Intradagar. Två studiedagar 
om stöd och service till 
personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar. 

26-27 september  2012
FRI 2012, hjälpmedelsmässa 
i Malmö.

1-2 oktober 2012
Nordisk konferens om barn 
med cochleaimplantat. 
Göteborg.

17-18 oktober 2012
Fokus Hjälpmedel. 
Bombardier Arena,
Västerås.

12-15 november 2012
Funktionshinder i tiden, 
konferens anordnad av SKL

Aktuellt under 2012 Lina årets stipendiat
Hyllad på Sällsynta dagen

Hon är en inspiratör för 
andra och en engagerad 
medmänniska. 
Malmötjejen Lina 
Wadenheim upp
märksammades på 
onsdagen den 29 
februari av Riks
förbundet Sällsynta 
diagnoser när hon utsågs 
till 2012 års David Lega 
stipendiat.

En hedersam utmär
kelse till en stark och 
självständig person, 
enligt juryn. Lina 
Wadenheim är bärare av 
den sällsynta diagnosen 
Noonans syndrom och 
döv. Med sina tydliga 
åsikter och raka kom
munikation är hon en 
drivande kraft inom 
Svenska Noonan
föreningen.

– Den här utmärkel
sen känns otroligt 
glädjande och det är ett 
väldigt fint pris att få, 
säger Lina.

Hon är utbildad undersköterska och arbetar på ett äldre
boende.

– Att ställa upp och göra saker för andra är något jag tycker 
om. Alla behöver få en ökad livskvalitet.

Planer finns på att skriva en bok.
– Jag vill dela med mig av mina erfarenheter och stötta 

andra.
Drömmen är att i framtiden kunna åka runt och föreläsa 

om den sällsynta diagnosen Noonans syndrom. /SJ 

– Otroligt glädjande, utbrast 
Lina Wadenheim sedan hon 
tilldelats stipendiet av socialmi-
nister Göran Hägglund och 
David Lega.                   Foto: StinA 

JohAnSSon

Scott Sjölander hade 
trevligt med pappa Henrik 
och mamma Helena.

Ge inte upp dina mål. 
Jag kämpar för att hålla 
på med musik, sa Geir 
Rönning.

För mig är sällsynta dagen ett 
tillfälle att skapa en stolthet för 
alla oss som har en sällsynt 
diagnos, sa David Lega.

Många stannade upp när 
Sällsynta dagen firades på 
Stockholms Centralstation.

NPF Forum i Uppsala 1920 
april blev en stor succé med 
många nyheter om stöd i nya 
former till unga med ADHD 
och andra neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. 
Attentions ordförande 
AnnKristin Sandberg gladde 
sig åt föreläsningar av Sven 
Bölte (lilla bilden, till vänster, 

chef för KIND på Karolinska 
Institu tet) och David Coghill 
från Skottland som talade om 
hur man kan leva ett bra liv 
med ADHD. 

På programmet stod även en 
modevisning av Funki models, 
som på stora bilden här ovan 
ses förebereda sig för sitt 
framträdande. /VB

Så var det...

Lina Wadenheim tittar 
gärna på fotboll
Favoritfilm: Nawals hemlighet
Favoritförfattare: Sara Natt 
och Dag och boken Livet kan 
inte vänta
Fritidsintressen: Träffa vänner, 
besöka caféer, titta på fotboll
Favoritlag: Malmö FF
Favoritspelare: Daniel Larsson 
i Malmö FF
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Annonsörer i detta nummer:
A-Assistans Leimir AB.........................................................................15
Anatomic SITT AB ..............................................................................12
Attendo LSS .........................................................................................22
Autoadapt AB ......................................................................................65
Bam Språkteknik ...............................................................................107
Barncancerfonden ...............................................................................20
BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter................................................14
Bräcke Diakoni ....................................................................................51
Carema Care AB ....................................................................................9
Comai AB ............................................................................................85
Device Fordonsanpassning .................................................................77
Din Förlängda Arm AB .................................................................bilaga
Ekens Assistansservice AB ...................................................................33
Enigma Education AB  ........................................................................50
Etac Sverige AB ....................................................................................77
Frösunda LSS AB ......................................................................baksidan
Föreningen Furuboda  ........................................................................23
Föreningen JAG  ..................................................................................13
Försäkringskassan .........................................................................bilaga
GIL, Göteborgskooperativet för Independent Living ..........................5
Gryning Vård AB .................................................................................95
Handikappanpassning i Trestad AB ...................................................74
Hedemora Anpassning AB ..................................................................75
Heldagsskolan Rullen AB ..................................................................107
Hjälpmedelsteknik Sverige AB..............................................................6
Humana AB ................................................................................. 1, 7, 25
Inerventions ........................................................................................11 Boka annons i nästa utgåva senast 21 juni 2012

Annonsen till Foraldrakraft 1203

heldagsskolan rullen fk1105.indd   4 2011-09-27   14.21

heldagsskolan rullen fk1203.indd   4 2012-04-18   13:21

Lina årets stipendiat

Jeltec AB ...............................................................................................35
Jump & Joy AB .....................................................................................74
Lilla TL-Förlag .....................................................................................86
Ludvika Gymnasiesärskola / Pekkartan .............................................86 
Made for Movement AB ........................................................................6
Misa .....................................................................................................16
Neurologiskt Handikappades Förbund, NHR ...................................19 
Olivia Personlig Assistans AB .............................................................16
Paro, Privata assistansanordnares riksorganisation ...........................21
Permobil  AB .......................................................................................68
Resurscenter Mo Gård AB...................................................................91
Sinus AB ...............................................................................................17
Sirius Humanum AB ...........................................................................18
Smart Assistans ....................................................................................17
Solberga by ..........................................................................................87
Solhagagruppen AB ............................................................................19
Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut ................................95
STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige .................................42
Svensk Personlig Assistans   ..................................................................9
Svenska Handikappidrottsförbundet, SHIF.....................................101
Sveriges kommuner och landsting, SKL .............................................47
Särnmark Assistans AB .........................................................................3
Time2View   .......................................................................................107
UPAB Utvecklingspedagogik AB ..........................................................2
Woxzia, Myndighetslots AB  ...............................................................12
Ågrenska ........................................................................................ 15, 43

www.time2view.se

Sedan vi började samarbetet med Time2View har vi höjt kvalitén och 
dessutom har vi full koll på verksamheten. Systemet är mycket 
användarvänligt och tidsbesparande! Vi sparar tid och pengar – varje 
månad!”

“

ROBERT KLARQUIST, Libra Assistans

Tidrapportering och månadsavslut

e-signering mot
Försäkringskassan

Export till 
löne-/ekonomisystem

Schemahantering

Titta på Tecken – videosekvenser
Innehåller flera nya tecken!
Introduktionspris: 300:- + moms

Läs mer på:  www.bam-sprakteknik.se

Titta på Tecken – videosekvenserTitta på Tecken – videosekvenserTitta på Tecken – videosekvenser

Produktionsstöd har erhållits från  
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Nyhet!

Teckenkommunikation Teckenkommunikation 
Grundordbok  Pris: 275 + moms
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Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

Team Frösunda hjälper dig så att du kan fokusera till 
100% på din idrott. I centrum står den personliga 
assistansen med fokus på trygghet och möjlighet 
att utvecklas.

Vi erbjuder personliga assistenter som vi 
utbildar till engagerade tränare. Den egna 
agenten hjälper till med personlig planering 
och ger stöd. Allt för att du ska få rätt för-
utsättningar och kunna bli bäst i världen. 

KONTAKTA OSS.

Fredrik Finnmark
fredrik.finnmark@frosunda.se
0770-93 31 89

frosunda.se/teamfrosunda

BÄST I VÄRLDEN. 
OAVSETT.

TÄVLA MED FRÖSUNDA!TÄVLA MED FRÖSUNDA!TÄVLA MED FRÖSUNDA!
Sommaren är på gång och nu kan man golfa, spela Sommaren är på gång och nu kan man golfa, spela Sommaren är på gång och nu kan man golfa, spela 
tennis och fotboll! Men vad är sant och vad är falskt tennis och fotboll! Men vad är sant och vad är falskt tennis och fotboll! Men vad är sant och vad är falskt 
om dessa idrotter? Gör vårt quiz och ha chans att om dessa idrotter? Gör vårt quiz och ha chans att 
vinna fina priser! → frosunda.se/tavlingsantfalskt
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