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Sänd beställningen till FaktaPress, Målargatan 7, 111 22  Stockholm. Eller maila till: pren@faktapress.se

”Värdefull” 
Föräldrakraft är tid-
ningen för Dig som är 
förälder eller anhörig 
till barn med funktions-
nedsättning och 
särskilda behov. Varje 
nummer innehåller 
massor med tips och 
praktisk vägledning, 
intervjuer, teman och 
reportage. Beställ en 
helårsprenumeration 
(6 nr) för 363 kr  genom 
att fylla i kupongen 
här intill. Eller ta två år 
direkt (12  nr) för endast 
726 kronor så missar 
du ingenting!

läsning för dig som 
förälder & professionell!

Ja tack, jag beställer:
6 nummer för 363 kronor inkl moms

12 nummer för 726 kronor inkl moms

Information om annonsering

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adress:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postnr & ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-post: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Övrigt meddelande:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FK 1204

Klipp ut & posta kupongen 
i ett kuvert till FaktaPress, 

Målargatan 7, 111 22  Stockholm. 
Eller mejla till:

 pren@faktapress.se
}

För Dig som har barn i behov av särskilt stöd! Ljud- & 
iPad-tidning 

utan extra 
kostnad

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

Har ni valt  
rätt assistansanordnare?

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

Särnmark Assistans – som du vill ha den

08-505 920 00
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F
Ö

R
Ä

L
D

R
A

K
R

A
F

T
 N

U
M

M
E

R
  4

, 2
0

1
2

         T
E

M
A

 H
J

Ä
L

P
M

E
D

E
L

     F
R

I 2
0

1
2

     T
E

M
A

 A
S

S
IS

T
A

N
S

     Y
A

S
M

IN
 J

U
N

G
E

S
T

E
D

T
     R

A
C

E
R

U
N

IN
G

68 kr
INKL MOMS

ÅRGÅNG 7

Om barn och unga i behov av särskilt stöd

Lucas fick stort skadestånd | Idrott: Racerunning

Habilitering:
> Mer än bara en syster

> Intensiv väg tillbaka
 Felix fann 

vorden
13 appar som

hjälper dig 

NR 4 
AUGUSTI

Livet störtdök för Yasmin 
Jungestedt. Tretton år 
senare känner hon sig 

lyckligast i världen.

2012

TEMA ASSISTANS: ”VI VILL BARA VARA VILMAS FÖRÄLDRAR”

 Idrott: Racerunning Idrott: Racerunning

OFF
ICIEL

L 

MÄSSTID
NING FÖ

R

ORÄTTVIST”
SÅ JÄVLA 

”DET VAR

Tema 
Hjälpmedel

> Sex och funktions-
nedsättning

> Mamman som 
aldrig ger sig

> Oskar mår bättre
med elektrodräkten

Tema 
Hjälpmedel

24 sidor 

SÖREN
OLSSON
OM ATT 
INTE FÅ

HJÄLP

FK_1204_s01_omslag_frilagd_v05 CHRISTIAN.indd   1 2012-07-15   16:44

MILJÖMÄRKT

341                            078

Innehåll # 4

42FO
TO

: A
N

N
A

 P
E

LL
A

FO
TO

: D
A

N
 N

Y
G

R
E

N

Nu kan 
Oskar

spela gitarr

Reportage
på sidan

Med CP-dockan vill vi sätta fokus på hur överdriven ”omtanke” och 
”snällhet” bara är ytterligare en form av kränkande särbehandling. 
Gulla med dockan istället för att nedvärdera oss funktionsnedsatta 
var budskapet. Genom att väcka debatt (och i vissa fall anstöt) fick 
vi ut vårt budskap i massmedia. En viktig tankeställare för många. 
Men än är vi inte nöjda. Nu vänder vi oss till er för hjälp. 

Har du utan att be om det fått ett sugrör i kaffet? Fått beröm för 
att du är ”så himla stark” som åker buss själv? Möts av klentrogna 
och förmanande blickar när du beställt en starköl på krogen? Gå in 
på CP-dockans facebook och berätta. Målet är att visa hur vanligt 
detta är. Och hur fel. En cp-skada eller annan funktionsnedsättning 
ger ingen rätt att behandla dig som ”ett riktigt cp”.

BLIR DU BEHANDLAD 
SOM ETT RIKTIGT CP?

Like or Comment @ www.facebook.com/cp-dockan
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lmedalsveckan i Visby blev en lyckad 
avrundning på första halvåret. Vi på 
Föräldrakraft anordnade debatten ”Vägen 
till arbete” för andra gången. Den blev ett 
bevis på att sysselsättning för personer 
med funktionsnedsättning nu prioriteras. 

Men jobbstatistiken pekar fortfarande i fel riktning, så nya 
tag krävs. Kanske till och med kvotering, vilket föreslogs av 
Lena Hallengren under debatten. 

Många säger automatiskt nej till kvotering men om inte 
arbetsmarknadens parter och regeringen snart enas om 
kraftfulla satsningar kan det bli nödvändigt.

Bengt Westerberg säger i detta nummer att han vill utöka 
rätten till daglig verksamhet till personer med svåra fysiska 
funktionsnedsättningar. Så var tanken redan när LSS 
infördes på 90-talet. Refor men skulle fullföljas så snart 
ekonomin tillät. Men tydligen har Sverige alltid kris. Eller 
så har vi medvetet valt att hellre sänka skatter för de som 
redan har jobb. 

Utökad daglig verksamhet ökar 
sysselsättningen till lägre kostnad 
per person än exempelvis sänkt 
restaurangmoms. Det vore en viktig 
förbättring, men just nu ser det 

mörkt ut för en sådan reform. 
Samtidigt innebär nya neddrag-
ningar av assistans och andra 
stöd att fler hindras att jobba.

Under hösten planerar vi frukost-
möten i Stockholm, med intres-
santa talare och debattörer. Första 

gången blir 9 oktober med person-
lig assistans som tema. Det kommer 
mer information om detta på vår 
webb och i nyhetsbrev. +

Ledaren: Kvotering är 
snart enda lösningen?

A

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

)) SVERIGE HAR RÅD MED DAGLIG 
VERKSAMHET FÖR FLER
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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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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

FKjunil_2012.indd   1 6/25/2012   11:17:21 AMFK_1204_s06-7_ledare_v02.indd   7 2012-07-15   18:24
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TEMAN PÅ GÅNG

Missa inte Assistansguiden 
på foraldrakraft.se

NÄSTA NUMMER: 
De nya sätten att lära 
sig läsa och skriva

Arbetsmarknaden är tuffare än på 
länge. Men samtidigt klarnar möjlig-
heterna att få jobb för dig som har en 
funktionsnedsättning. I nästa nummer 
av Föräldrakraft presenterar vi en 
guide som visar vägen för arbets-
sökande, anhöriga, handläggare 
och arbetsgivare. 

1. Läs och skriv. Så funkar de 
alternativa sätten att läsa och skriva. 
Häng med i den snabba utvecklingen!

2. Mitt jobb. Föräldrakrafts nya 
guide till arbete för personer med 
funktionsnedsättningar.

3. Fritid. Ett tema om möjligheterna 
till en rikare fritid genom läger och 
andra aktiviteter året runt.

4. NPF. Premiär för ny artikelserie 
om neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar.

5. Plus. Nytt avsnitt i artikelserie om 
”Nästan men inte helt”. Fasta sektioner 
om Hjälpmedel och Idrott.

Tipsa redaktionen. Mejla ditt tips 
till info@faktapress.se eller ring 
redaktionen på 08-4100 5636.

Utgivningsdag nummer 5, 
2012 är 11 oktober 2012.

Materialdag för annonser 
är 20 september.

ånga människor, inklusi-
ve vi själva, har väldigt 
svårt att be om hjälp. 
Kanske beror det på en 
gammal idé om att man 
tror sig vara påträngande 

eller besvärlig. Kanske är det ovilja att visa 
sig sårbar över att man inte klarar av en 
situation. Ändå hamnar många av oss 
någon gång i livet i ett läge då vi tvingas 
inse att vi behöver hjälp.

VÅR FAMILJ BEFINNER SIG i en sådan 
situation just nu. Men när vi slutligen 
insåg det, så fanns det ingen hjälp att få. 
Varken LSS-enheten eller Försäkrings kas-
san i vår kommun anser att vårt behov av 
hjälp ligger på deras ansvarsområde. 

De medger att vi har behov av stöd, 
men vårt ärende är ovanligt och faller 
utanför ramarna. Därför skickar de oss 
vidare. 

Sådan har situationen 
varit i snart ett år. Det är 
bara att inse att har man ett 
funktionshinder så är 
systemet otroligt fyrkantigt. 
Faller man utanför ramarna 
så finns där ingen förståelse.    

Till sist ringde både vi 
och den jurist, från det 
assistansbolag vi har tagit 
hjälp av, till Örebros socialkontor för att 
provisoriskt försöka lösa vår situation. 
Men under tre månaders tid har social-
kontoret inte ens tagit emot vår ansökan.

DÄRFÖR FÖLJER HÄR en enklare samman-
ställning, som kanske kan vara till hjälp 
för eventuella beslutsfattare som mot all 
förmodan läser den här krönikan.

1. Vi har en son med den allvarliga hjärt- 
och lungsjukdomen Eisenmengers 
syndrom. Sjukdomen leder till döden. 
Ofta sker försämringen i etapper. Det går 
att googla för att ta reda på mer om denna 
livshotande sjukdom. I september 2011 
blev sonen sjukare och rekommenderades 
av sin läkare att inte arbeta mer än halvtid 
eller ännu mindre.

2. Sonen har dessutom Downs syndrom. 
Det innebär att han behöver hjälp med en 
hel del vardagliga sysslor. Men framför 
allt innebär det att han förståndsmässigt 
inte klarar av att ta in sin sjukdomsbild. 
Han kan inte själv be om hjälp utifrån, 
och han förstår inte vilka situationer som 

är livshotande för honom. Men eftersom 
han lever i en fysiskt mycket sjuk kropp 
och har svårt att tolka kroppens signaler, 
skapas en kraftig ångest inom honom. 
Om vi för ett ögonblick skulle hamna i 
hans kropp, skulle vi klättra på väggarna 
av ångest på grund av den dåliga syresätt-
ningen. Han kan därför inte lämnas 
ensam. Han behöver ständig tillsyn av 
någon som han är trygg med och som för-
står hans språk och kan ge stöd och empa-
ti när ångesten blir alltför svår. 

3. Sonen fyllde 21 år i februari 2012. Fram 
till dess kunde en av oss föräldrar vara 
hemma med tillfällig vård av barn, under 
den tid då han behövde vara hemma. 
Efter 21 års ålder är han vuxen och faller 
utanför systemet. Då finns ingen hjälp att 
få. En av oss har fått sluta arbeta. Ingen 
ersättning finns för förlorad arbetsin-
komst. 

4. Inte heller finns någon 
möjlighet att få personlig 
assistans. Sonens primära 
behov anses av LSS-enheten i 
Örebro kommun vara 3,5 
timmar i veckan vilket är för 
lite för att beviljas personlig 
assistans. Att ha en sjukdom 
som innebär stor risk för 

plötslig död anses inte vara ett primärt 
behov. Att smörja in salva på hudutslag 
anses vara det. Minuter adderas genom 
att tidsbestämma hur lång tid man tar på 
sig att duscha, gå på toa eller behöva 
kommunicera med sin omvärld. Det finns 
inte utrymme för att få magsjuka eller 
förvärrade utslag på kroppen för det faller 
utanför ramarna.  

5. En ansökan till socialkontoret om 
personligt utformat stöd går inte att 
lämna in till Örebro kommun. De har 
under de tre senaste månaderna inte tagit 
emot den. Ingen anser att vår situation är 
deras ansvarsområde. Trots att vi har 
laglig rätt att få hjälp. Trots att de är 
skyldiga att åtminstone ta emot ansökan.

DEN SVÅRIGHET SOM från början handlade 
om att samla kraft för att be om hjälp i en 
smärtsam och ohållbar situation, har 
förvandlats till ilska, frustration och 

OM ATT INTE FÅ DEN 
HJÄLP MAN BEHÖVER

Sören och Yvonne Olsson

M

”VI BEHÖVER 
HJÄLP I EN 

SVÅR SITUATION 
SOM INTE BARA 
HANDLAR OM 
ÖVERLEVNAD.”

FORTSÄTTNING PÅ SIDAN 13 >>
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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   16:26

Är du 18 – 30 år, har en funktionsnedsättning  och 
funderar på att flytta hemifrån? På Övergångs- 
och korttidsboendet Rappedalen kan du prova att 
bo själv under en kortare eller längre tid. 

Vi stöttar och utmanar dig till att skapa ett aktivt 
och mer självständigt liv.

Läs mer på www.brackediakoni.se/rappedalen

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

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

personlig assistans och assistansersättning. Vi har specialiserat 

 at en gedigen 

kunskap inom området. Därför kan vi med personligt engagemang 

erbjuda kvalifi cerat juridiskt biträde samt rådgivning, både till 

assistansanordnare och till dig som enskild person.

Så, tveka inte att höra av dig till oss!

www.cjadvokat.se

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

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

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

Rätt ska vara rätt
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– Man kan aldrig acceptera 
att man inte kommer att 
fi nnas där för sina barn, 
säger Elisabeth. 

Cancersjuka Elisabeth Ollas 
Mattsson ägnar sin kvarvarande 
tid åt att planera för sonen Joel 
som har en cp-skada.
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REPORTAGE

Du kanske har läst om henne i 
DN eller sett henne i Sofias 
änglar på Kanal 5 på teve. 
Elisabeth Ollas Mattsson har 

obotlig cancer och ägnar sin sista tid åt 
att förbereda sina söners, och i synnerhet 
sin yngsta sons, framtid.

Under juni månad delar Elisabeth 
med sig av sina tankar kring att inte 
finnas där en dag för sitt barn med 
särskilda behov.

Elisabeth Ollas Mattsson är bosatt på 
Ingarö strax utanför Stockholm tillsam-
mans med sin man och sina tre söner. För 
femton år sedan fick hon bröstcancer. 
Hon opererades och friskförklarades 
därefter, men i september 2008 fick hon 
återfall. Denna gång har cancern spritt 
sig till skelett och lever, och den går inte 
att bota.

Yngste sonen Joel, som idag är sex år, 
föddes tio veckor för tidigt och när han 
var nio månader konstaterades att han 
hade en cp-skada av typen diplegi. 

På frågan om Elisabeth kan tänka sig 
att ställa upp på en intervju för 
Föräldrakraft svarar hon att hon inte 
orkar med fler intervjuer, men att hon 
kan tänka sig att berätta via mejl.

– Jag vill så gärna få ut mitt budskap 
om att ta vara på livet och vill gärna 
hjälpa andra, men det får inte bli på 
bekostnad av så mycket energi längre, om 
du förstår vad jag menar.

ElisabEth ägnar stor del av sin kvarva-
rande tid åt att planera för Joel.

– Just nu ser jag bara till att Joel ska 
komma in på en bra skola och att det ska 
finnas stöd runt honom. Det blir 
Skanskvarnskolan i vanlig klass men med 
full tillgång till habiliteringsenheten. Nu i 
dagarna blir det klart om han kan få med 
sig sin nuvarande resurs som han har haft 
på förskolan.

– Detta skulle vara en stor trygghet. 
Dels om inte jag finns när han börjar 
skolan i höst, dels för att resursen i så fall 
kan åka med i taxin från hemmet. Annars 
så får han åka färdtjänst själv till skolan 
och bli mottagen av resurser på 
Skanskvarn. Skolan är informerad om 
situationen så jag tror de fångar upp 
honom bra.

Kuratorn på habiliteringen har varit 
ett stort stöd för hela familjen och 
kommer att finnas kvar trots att resten av 
habiliteringsverksamheten sköts från 
Skanskvarnskolan.

– Hon är fantastisk och har varit med 
under hela resan även innan jag blev sjuk 
så hon är väl insatt och fixar allt med 
papper och möten. Det har alltid varit jag 
som koordinerar familjen men nu har 
Joels pappa börjat ta över mer och mer, 
för att han verkligen ska slussas in i det, 
som att åka på fler av läkarbesöken och 
fylla i alla assistanstimmar vilket är ett 
”meck”. Den dagen jag inte längre finns 
vet jag att min familj kommer ha stöd 
både från hemsjukvården, från farmor 
och farfar samt mormor och morfar, och 
sedan av alla våra vänner.

UndEr mEjlkonvErsationEn ursäktar sig 
Elisabeth för att hon skriver så snabba 
svar och berättar att hon känner sig 
jagad.

– Jag vill inte ha något hängande. 
Mejlboxen är full jämt och min mobil 
ringer ständigt. Egentligen borde jag inte 
ta på mig något som detta, då det tar mer 
energi än vad det ger mig, men jag vill så 
gärna göra det, för att nå ut till och hjälpa 
andra.

– Jag har också många vänner som 
bryr sig, men även en hel del från 
hemsjukvården och Joels olika instanser. 
Sedan vill ju de flesta väl, men det är 
många i den yttre bekantskapskretsen 
som ringer och vill fika och luncha och 
jag skulle gärna gjort det om jag hade 
mer tid. Men den är begränsad och då 
lägger jag den på närmaste kretsen.

Tanken på att en dag inte finnas kvar 
som stöd för sina barn, och i synnerhet 
för sitt barn med särskilda behov, är 
något Elisabeth inte kan förlika sig med.

– Man kan aldrig acceptera att man 
inte kommer att finnas där för sina barn. 
Klart att man oroar sig mer för Joel, men 
det känns som vi har ett stort nätverk 
runt honom. Så mycket som möjligt har 
vi försökt lägga utanför hemmet vad 
gäller träning med mera. Hemma vill vi 
bara vara mamma och pappa.

– Jag är nog extra noga med att alla i 

Joels närhet läser igenom träningspro-
gram och liknande, och att alla någon 
gång varit på Olmed, så att de hittar och 
vet vad som görs var. Att lämna sina barn 
och den sorg som finns går inte att 
förklara.

hEnnEs tips till andra familjer som har 
barn med funktionsnedsättningar, 
förutom att ta vara på livet, är att ha ett 
bra habiliteringsteam som man kan lita 
på. Ytterligare ett råd är att se möjligheter 
istället för hinder.

– Vi ”släpar” med Joel på det mesta, 
och svär över ställen som inte är handi-
kappanpassade men blir jätteglada de 
gånger han faktiskt kommer fram.

Nyligen lyckades de klara ännu ett 
hinder.

– För att komma in på alla nya 
fotbollsplaner ska man krypa igenom ett 
litet hål, men lyckan var att vi kunde få 
igenom både Joel och hans rulle. Den är 
fortfarande ganska liten, men tyvärr lär 
det inte fungera nästa sommar när rullen 
är större.

Istället för att gnälla så var de glada 
när de kom igenom.

– Alla små framsteg blir stora, när 
barn med speciella behov klarar något 
nytt. För oss är Joel en riktig bonus i livet. 
Han sprider glädje vart han än kommer. 
Och det finns alltid de som har det värre!

Följ Elisabeths familj på
http://joelisacadam.blogspot.se +

Text: Anna Pella
info@faktapress.se
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” Ta vara på livet”

 ”Jag vill få ut 
mitt budskap om 
att ta vara på livet 
och vill gärna 
hJälpa andra.”

Yngste sonen 
Joel föddes 
för tidigt. 
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J ennie Johansson, bröllops- och 
porträttfotograf från Sundsvall, 
läste om Essence Vitae på 
Facebook och gick med för ett år

              sedan. Nu är hon en av ambassa-
dörerna för projektet.

– Jag har själv en systerdotter som är 
svårt sjuk, och kan relatera till att livet är 
skört. Vårt projekt handlar om att göra 
skillnad för dessa familjer. Att fånga 
glädjen hos dem.

HITTILLS HAR UPPEMOT 80 familjer 
fotograferat sig runt om i landet, och fler 
och fler familjer hör av sig hela tiden. 
Många familjer har en familjemedlem 
som drabbats av cancer, men det finns 
också ett antal familjer som har ett barn 
med flera funktionsnedsättningar och en 
oviss framtid. 

Ett 50-tal fotografer är engagerade på 
ideell basis. Fotograferingen är gratis och 

familjerna får de bästa bilderna på en 
skiva, så att de kan göra hur många 
kopior de vill utan att behöva kontakta 
fotografen. Dessutom får de en försto-
ring med sin favoritbild och en fotobok. 
Däremot vill projektet i gengäld kunna 
använda bilderna i sin marknadsföring.

– Familjen binder sig till att bilderna 
får användas på utställningar, böcker, 
artiklar och i projektets marknadsföring, 
men de bestämmer själva om efternamn 
och bostadsort ska finnas med, säger 
Jennie.

FOTOGRAFERNA FÖRSÖKER undvika att ta 
stereotypa porträtt med uppklädda, 

leende familjer – istället försöker de 
skildra glädjen och kärleken som finns i 
vardagen. Det är inte heller vilken 
fotograf som helst som får vara med i 
projektet.

– Att bemöta familjerna på ett 
respektfullt sätt och koncentrera sig på 
kärleken och glädjen, när man vet vilken 
stor sorg som ligger bakom, är inte en 
lätt uppgift. Jag vet aldrig hur jag 
kommer att reagera, men jag är inte 
rädd att möta någon som är sjuk. Att 
veta vad de brottas med gör att man 
bara vill gråta, men man måste fokusera 
på varför man är där.

Jennie tycker att hon får mycket 
tillbaka:

– Familjerna är alltid så positiva, det 
är alltid en rolig stund, oftast är det den 
som är sjuk som även är mest positiv 
och det smittar av sig. När man ser 
kämparglöden och hoppet som finns 
där, och kommer så nära, blir man 
påverkad. +

Text: Anna Pella
info@faktapress.se

Jag vet aldrig hur jag kommer att reagera, 
men jag är inte rädd att möta någon som är 
sjuk, säger Jennie Johansson.

Karolina Ehrenpil (till 
vänster) fotograferade 
Elisabeth Ollas Mattsson 
(till höger) och hennes 
familj för projektet 
Essence Vitae.

Fotoprojektet Essence Vitae, som fotograferat Elisabeth Ollas Matts-
son med familj, erbjuder gratisfotograferingar till familjer i hela landet 
där en familjemedlem har en oviss framtid.

ESSENCE VITAE
Fröet till projektet började växa när 
fotografen Juliana Wiklund år 2003 
fotograferade en mamma som var 

sjuk i cancer. Projektet tog fart 2009 
och idag är ett 50-tal fotografer runt 
om i landet engagerade.

Essence Vitae är ett uttryck som 

projektmedlemmarna själva har 
skapat. Vitae betyder ”livet” på latin 
och essence översätter de till ”det 
som är viktigt”, vilket då blir: Det 

viktigaste i livet. Läs mer om 
projektet och hur man ansöker 
om en fotografering på 
www.essencevitae.com

Fotoprojekt skapar 
MINNEN FÖR LIVET

 ”VÅRT PROJEKT 
HANDLAR OM ATT 
GÖRA SKILLNAD 
FÖR FAMILJERNA.”
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08-514 201 50 
www.oliviapersonligassistans.se
info@oliviapersonligassistans.se

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

Ekeskolan  i Örebro är en statlig specialskola 
för barn med synskada och ytterligare 
funktionsnedsättning. 
I höst och vår bjuder vi in elever och föräldrar som 
vill prova på hur det fungerar i skola, boende och 
fritidsverksamhet hos oss.
Mer information och anmälan hittar du på:  
www.spsm.se/ekeskolan 

Prova på Ekeskolan.
Anmälan hittar du på 

www.spsm.se/ekeskolan

Ekeskolan i Örebro är en statlig specialskola
för barn med synnedsättning och ytterligare
funktionsnedsättning.
Höst och vår bjuder vi in elever och föräldrar som
vill prova på hur det fungerar i skola, boende och
fritidsverksamhet hos oss.
Mer information och anmälan hittar du på:
www.spsm.se/ekeskolan

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

Stockholm       
Skåne                
Uppsala            
Västerås           

www.misa.se   

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

framförallt sorg över att ingen hjälp finns 
att få. Vår son är väldigt sjuk och snart 
finns han inte kvar hos oss. Vi behöver 
hjälp i en svår livssituation som inte bara 
handlar om överlevnad utan också om 
livskvalitet för alla inblandade. Vi 
behöver avlastning av sådan art att den 
blir ett verkligt stöd och en trygghet både 
för vår son och för oss som föräldrar.    

Vad är det som är så svårt att förstå?
En arbetande person i ett hushåll ska 

väl inte behöva sluta arbeta  för att ta 
hand om sitt svårt sjuka och funktions-
hindrade barn, utan någon form av stöd 
eller ersättning? Ett alternativ skulle 
kunna vara att låta hemtjänsten få komma 
in och hjälpa till. Men eftersom det 
innebär att det ständigt dyker upp olika 
personer med varierande grad av förståel-
se för sonens språk, situation och sjuk-
domsbild, så är det en orimlig lösning. 

Var finns rättVisan? Var finns logiken? 
Varför stöder inte systemet de som 
behöver hjälp? Varför tvingas man ta 

hjälp av lagkunniga för att åtminstone ha 
en liten möjlighet att få det man har rätt 
till? Vem står på de svagas sida i vårt 
samhälle? Orkar eller klarar man inte av 
att föra kampen själv, så måste någon 
annan orka det. Hur klarar sig de svagaste 
som inte har någon anhörig, god man 
eller nära vän som hjälper?

Alla föräldrar vill ta hand om sina barn 
– och det gör vi med kärlek. Men efter 21 
år ålder anses man ju inte längre vara ett 
barn och då ska man enligt de rådande 
principerna kunna klara sig själv.

Om vi föräldrar åkte till jobbet varje 
morgon och lämnade vår son ensam 
hemma skulle han sannolikt inte leva 
särskilt länge.

Han klarar inte av vardagen utan hjälp. 
Han kan inte hantera den ångest som 
plötsligt kan överväldiga honom. Han vet 
inte hur han ska bete sig när han får 
yrsel- och svimningsattacker eller när han 
får andnöd. 

Men tydligen tycker Örebro kommun 
att han ska klara av det på egen hand. Att 
leva är inget primärt behov. 

tyVärr så är det här inget unikt fall. Det 
finns många föräldrar ute i landet som 

befinner sig i liknande situationer. 
Föräldrar som kämpar för självklarheter. 
Är det inte tillräckligt tungt att vara 
fången i en kropp som inte fungerar utan 
medicinsk hjälp eller att inte klara sitt 
vardagliga liv utan en medmänniska vid 
sin sida? 

Vi vill alla våra barns bästa. Vi vill 
hjälpa till att ge dem en så hög livskvalité 
som möjligt, för vi anser att de har rätt till 
det. 

Och när vår egen förmåga att göra 
detta av olika anledningar inte räcker till, 
och vi smärtsamt måste inse att vi 
behöver be om hjälp, då finns ingen hjälp 
att få. Åtminstone inte i vår kommun.

är det så Vi Vill att vårt samhälle ska 
vara?

Det är inte den typen av samhälle som 
vi vill att våra barn ska leva i. Det är inte 
det samhälle som vi vill bli gamla i. 

För det är ett samhälle som saknar 
förståelse för de svaga. 

Ett samhälle utan empati. 
Det är Sverige 2012.
Tyvärr.

Sören och Yvonne Olsson

Sören och Yvonne Olsson

<< fortsättning från sidan 8
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D et behövs en nationell 
överenskommelse som gör 
det lättare för familjer i 
liknande situation att få ett 

snabbt och korrekt assistansbeslut. Det 
anser både Oskars mamma Cecilia 
Kellberg och Alette Bagge, specialistsjuk
sköterska på Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus.

På LIVA, Långtidsintensiven för 
teknikberoende barn på Astrid Lind
grens Barnsjukhus, hjälper man barn 
med andningshinder. Hjälpmedel, 
utbildning och assistans ska göra det 
möjligt för barnen att komma hem från 
sjukhuset så fort som möjligt.

Barnen som kommer till LIVA har 

muskelsjukdomar, missbildningar, 
lung sjukdomar eller cpskador som gör 
att de behöver ventilationsbehandling 
med eller utan konstgjord luftväg, en så 
kallad trakeostomi.

Alette BAgge har varit med ända från 
starten 1990. På senare tid har det 
kommit allt fler för tidigt födda barn till 
LIVA.

I takt med att man kan rädda fler för 
tidigt födda barn, som ofta har outveck
lade lungor och kräver respiratorbehand
ling, får en del en skada av tuben och 
behöver en trakeostomi i några år.

– Vi ”ärver” barnen från neonatalen 
och barnintensiven, och de kanske är tre, 

fyra månader när de kommer hit till oss, 
säger Alette Bagge.

På LIVA får de prova ut lämpliga 
andningshjälpmedel och tanken är att de 
så fort som möjligt ska kunna skrivas ut.

– Familjen är ofta i kronisk kris, de har 
träffat så många människor som sagt så 
många olika saker, säger Alette Bagge.

Det vArierAr Dock hur lång tid det tar 
innan familjen kan komma hem.

– Ibland är barnen kvar flera månader 
längre än nödvändigt. Det kan bero på 
att besluten dröjer eller behöver överkla
gas, men det kan också bero på att 
familjen väljer att byta assistansbolag 
mitt under pågående utbildning av 
assistenterna.

Det är också stor skillnad beroende på 
var i landet man bor. Alette säger att i 
Stockholm fungerar det numera utmärkt 
att få assistans, tack vare en överenskom
melse som gjorts mellan Kommun
förbun det, Försäkringskassan och 
landstinget. Överenskommelsen reglerar 
hur stor del av assistansen som omfattar 
sjukvårdande insatser och därmed ska 
betalas av landstinget.

– Ett barn med trakeostomi ska omfat
tas av LSS personkrets 3, och ha rätt till 
assistans dygnet runt. Barnen kan aldrig 
lämnas ensamma, inte ens när assisten
ten behöver gå på toaletten. Det kan 
närsomhelst uppstå en akutsituation, till 
exempel om en slempropp fastnar i 
luftvägarna.

Alette och hennes kollegor på LIVA 
arbetar ständigt med att sprida informa
tion till sjukhusen ute i landet om hur 
man formulerar läkarintyg, så att 
myndigheterna ska förstå hur komplexa 
barnens behov är, men trots detta faller 
familjer mellan stolarna.

– Det händer att barnets läkare vill 
skydda familjen och inte vågar skriva 
rent ut vad barnet har för prognos, och 
då blir svaret ofta nej. Försäkrings kas
sans handläggare har mycket varierande 
kompetens, men de borde kunna vara 
professionella och visa mer respekt. De 
jobbar ju på en myndighet. Det skulle 
vara intressant att jämföra hur olika det 
ser ut i landets regioner, säger Alette. +

Text: Anna Pella
info@faktapress.se

Kampen för att  
få hem sitt barn

Oskar, 5 år, är ett av de 
barn som tvingats bo på 
sjukhus under lång tid 
för att familjen vägrats 
personlig assistans. 

Barn med andningshandikapp tvingas bo på sjukhus under lång tid i 
onödan, för att de inte får personlig assistans. oskar kellberg, 5, 
fick vara kvar på sjukhuset i fyra månader trots att han var färdig-
behandlad. När familjen sökte personlig assistans svarade kommunen 
att det var föräldrarnas ansvar.
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De efterlyser snabba och korrekta beslut om personlig assistans – Oskars mamma Cecilia Kellberg och
specialistsjuksköterskan Alette Bagge. 

FAKTA
LIVA på Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus är ett nationellt 
resurscentrum som tar emot 
barn med behov av andnings-
understöd från hela landet. En 
överenskommelse som gjorts 
mellan Kommunförbundet i 
Stockholms län, KSL, 
Försäkringskassan och 
Stockholms läns landsting, 
reglerar hur stor del av 
assistansen som omfattar 
sjukvårdande insatser och 
därmed ska betalas av 
landstinget.

Så här hittar du dokumentet 
om överenskommelsen för 
Stockholms län: Gå till www.
ksl.se. I sökrutan skriver du in 
följande sökord: ”overenskom-
melse_andningshjalp.pdf”

O skar föddes i vecka 27 och 
fick en trakeostomi när 
han var sju månader 
gammal. Familjen ville att 

Oskar skulle få komma hem så fort som 
möjligt, och även förbereda för att hans 
tvillingbror, som var mer skör och 
behövde syrgas dygnet runt, skulle få 
komma hem.

De bad sjukhuskuratorn om hjälp att 
ansöka om assistans till båda pojkarna. 
Till det första mötet dök Försäkrings
kassan inte upp. Mamma Cecilia 
Kellberg berättar:

 – De ansåg att det ”inte låg på deras 
bord”. LSShandläggaren från kommu
nen kom i alla fall, men sa att våra barn 
inte tillhörde personkrets 3, utan att det 
var ”föräldraansvar” det handlade om. 
Efter diskussion gick handläggaren med 
på att vi skulle få 17 timmars avlösning i 
veckan. Det kändes hopplöst.

TillsAmmAns med TeAmeT på sjukhuset 
fick de till ett nytt möte, men beslutet 
dröjde och inte förrän fyra månader 
senare kunde de åka hem med personlig 
assistans till Oskar. Tvillingbrodern Erik 
försämrades och avled på sjukhuset, 16 
månader gammal.

 – Oskar mådde jättedåligt under den 
här tiden, han låg och var nästan 
apatisk. Hans storasyster som då var tre 
år, regredierade av att vi ständigt var 
uppdelade och åkte in och ut på sjuk

hus. Hela familjen hade ”ups and 
downs”, vi hann inte bearbeta det som 
hände.

Oskar har under åren genomgått 
många ingrepp för att han ska klara sig 
utan trakeostomin, och den sista maj i 
år blev han till slut av med den. Det tar 
dock lång tid innan familjen kan vara 
helt säker på att allt fungerar som det 
ska.

 – Nu har vi andats ut lite, det känns 
som att det kommer att gå bra, stäm
ningen är mer positiv hemma.

Cecilia har under sina år som 
mamma till ett barn med ”andningshan
dikapp” mött familjer, framför allt ute i 
landet, som inte får den hjälp som de 
har rätt till.

 – Om familjerna bara får avlastning 
ett par timmar har de inte möjlighet att 
återgå till jobb om de skulle vilja det.

Hon menAr ATT Försäkringskassan ger 
avslag på ansökningarna på grund av att 

läkarintygen från behandlande läkare 
inte är tillräckligt tuffa.

 – Läkarna vill vara ”snälla” mot 
familjerna och förskönar texten vilket 
gör att ansökan avslås. Det är verkligen 
inte lätt för dessa familjer som inte vet 
vad de ska ta sig till. Tack vare att vi fick 
assistans kan vi leva ett normalt liv med 
jobb och skola och allt det där. Trots det 
är det ändå inte lätt att få ihop livet, men 
det förstår inte de som bestämmer.

ViA FAcebooK HAr Cecilia fått kontakt 
med några familjer som hon försökt 
hjälpa genom att dela med sig av sina 
erfarenheter. Bland annat fick hon 
kontakt med en familj i Mjölby som nu 
fått assistans, men hon har också 
kontakt med en familj i Falun och en i 
Västerås, som tvingas låta sina barn sova 
på sjukhuset i väntan på assistans.

 – Även om det var trögt för oss, så är 
det ingenting mot vad de andra famil
jerna får stå ut med. Att behöva kämpa 
för att barnen ska få komma hem så att 
man kan få vara en hel familj, dygnet 
runt. Personlig assistans till dessa barn 
är ett måste och det måste bli rikstäck
ande. Det ska inte vara någon skillnad 
om du bor i Haparanda eller Åmål eller 
Stockholm, säger Cecilia Kellberg. +

Text och foto: Anna Pella
info@faktapress.se

”Om familjerna bara 
får avlastning ett 
par timmar har de 
inte möjlighet att 
återgå till jObb Om 
de skulle vilja det.”

Oskar fick vänta fyra månader
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 – När jag började här så tänkte jag att det 
borde vara självklart att dessa barn ska få 
24 timmars assistans. Men jag fick ofta 
höra från handläggarna att ”de är så små, 
och då har man ju som förälder tillsyn 
24 timmar ändå, det ingår i föräldraan-
svaret”.

Det blev ofta avslag och Anette fick 
hjälpa familjerna att överklaga för att få 
rätt. De sista åren har det däremot gått 
lättare för familjerna hemmahörande i 
Stockholm.

 – Vi har för det mesta ett bra samarbe-
te med Försäkringskassan här. I höstas 
hade vi också en informationsträff för 
handläggare och beslutsfattare.

Så fort ett barN med trakeostomi eller 
behov av annan andningsteknisk hjälp får 
ett preliminärt datum för utskrivning 
kallar hon Försäkringskassan, kommun 
och hälso- och sjukvårdsförvaltning till 
ett möte med föräldrar och vårdpersonal.

 – Ibland säger Försäkringskassans 
representant redan vid mötet att barnet 
tillhör personkrets 3 eftersom det 
behöver hjälp med sin andning, och att 
det handlar om 24 timmars assistans.

Varje extra vårddygn kostar mycket, 
både samhällsekonomiskt och psykiskt 
för familjen. Som extra påtryckningsme-
tod finns det en regel som säger att 
kommunen kan debiteras för en del av 
vårdkostnaden när personen egentligen 
skulle kunna vistas i hemmet.

det häNder att familjer åker hem innan 
assistenterna är på plats, de orkar helt 
enkelt inte vänta.

 – Det går ofta fortare att komma igång 
med assistenter när det är kommunens 
assistansutförare som tar vid, då kan 
LSS-handläggaren kontakta dem innan 
beslutet är fattat, men när det är en privat 
utförare vill de vänta på beslutet innan 
rekryteringen av assistenter kan påbörjas.

Det snabbaste Anette varit med om är 
att hon fick till ett möte redan efter en 
vecka, och bara ett par dagar senare kom 
den första assistenten till LIVA för att 
börja sin utbildning.

Oftast tar det mycket längre tid. 
Speciellt om det blir avslag och beslutet 
måste överklagas. Det har dock alltid 
slutat på samma sätt, att barnet får rätt till 
assistans. På vissa håll går landstinget in 
och betalar hela assistansen och på andra 
håll gör Försäkringkassan det.

– Att man gör så olika runt om i landet 
visar hur otydligt det är. Det bästa vore 
om överenskommelsen som finns i 
Stockholm gällde hela landet, säger 
Anette Sandell.  +

Kuratorn: Det är självklart att dessa  
barn behöver assistans dygnet runt

Försäkringskassan: 
Föräldraansvaret  
behöver förtydligas
tomaS SuNdberg, Försäkrings-
kassans verksamhetsutvecklare 
inom funktionshinderområdet, är 
medveten om att bedömningarna 
varierar i landet, och välkomnar 
också en nationell överenskom-
melse.

 – Det är en mycket bra tanke. 
Överenskommelsen är en tradi-
tion i Stockholms län, av praktisk 
karaktär, som hjälper oss i brist på 
annat. Försäkringskassan har 
såklart ett ansvar för att det ska 
fungera, men jag har inget klart 
svar på vem som ska driva en 
sådan fråga.

Det största upphovet till 
missförstånd är att Försäkrings-
kassan inte betalar ut assistans för 
sjukvårdande insatser.

 – Det är inte alltid så lätt att 
bedöma vad som är sjukvård och 
egenvård. Vi följer Socialsty rel-
sens föreskrifter SFS 2009:6.

När det gäller frågan om 
föräldraansvar och enskilda 
handläggares hänvisning till att 
”alla små barn behöver tillsyn 
dygnet runt”, är Tomas Sundberg 
tydlig med att behoven som 
teknisk andningshjälp medför, 
kan vara något annat än föräldra-
ansvar.

 – Det finns ett inslag av 
föräldraansvar i det,  men det 

anette Sandell är kurator för 
familjerna som vistas på LIVA. 
I en flera centimeter tjock mapp 
har hon samlat domslut från över-
klaganden om rätten till assistans.

Ofta tar lång tid att få beslut om personlig 
assistans. Efter överklaganden det det dock 
alltid slutat på samma sätt, att barnet får 
rätt till assistans, berättar Anette Sandell.
Foto: AnnA peLLA 
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hindrar inte  att man kan bevilja 
assistans även om barnet är litet. 
Mycket små barn behöver ändå 
hjälp med sina grundläggande 
behov och därför är det kanske 
inte troligt att hjälpbehovet med 
grundläggande behov överstiger 
20 timmar i veckan som är kravet 
för att man ska beviljas assistans-
ersättning av Försäkringskassan.

– Begreppet föräldraansvar 
kan behöva förtydligas. Idag sker 
det en bedömning som kan 
variera, det är vi medvetna om, 
och det är inte bra. Men vi är 
också måna om att alltid se till de 
individuella förhållandena.

Enligt tomas sundbErg behöver 
man inte vänta med att ansöka 
om assistans tills barnet är 
medicinskt färdigbehandlat.

 – Vi vill underlätta hemkom-
sten och hemgången och kan i 
förväg fatta ett tillfälligt beslut 
som börjar gälla från den dagen 
man kommer hem, om vi har 
sannolika skäl att tro att assistan-
sen är varaktig och kommer att 
uppgå till minst 20 timmar i 
veckan.

Målet för Försäkringskassan 
att ge alla ”kunder” runt om i 
Sverige ett så likvärdigt bemötan-
de som möjligt.

 – Vi kommer under hösten att 
utbilda alla våra handläggare i 
vårt nya behovsbedömningsstöd, 
så att alla har ett likartat sätt att 
utreda. Det blir ett stort steg på 
vägen, säger Tomas Sundberg. +

Text: Anna Pella
info@faktapress.se

Vi bygger framtidens personliga assistans. 
Välkommen du också!

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_12-06-17.indd   1 12-06-17   15.10.41

– Vi är medvetna om att bedömningar-
na av föräldraansvar varierar idag och 
det är inte bra, säger Tomas Sundberg, 
Försäkringskassan.

Oväntat utspel om jobben från Lena Hallengren.  Foto: LINNEA BENgtssoN
>> Se filmen från 
debatten ”Vägen 
till arbete”.

>> Nej till utökad 
daglig verksam-
het.

>> CP-dockan: 
Vi måste provo-
cera för att nå ut.

>> Så vill 
Social styrel sen 
förbättra boen-
det för unga.

>> Försäkrings-
kassan vill satsa 
mer på barn 
med vårdbidrag.

>> 15 höjdpunk-
ter från 
Hjultorget.

>> Assistans för 
barn rena 
lotteriet.

>> Plugga eller 
jobba utan att 
riskera aktivitets-
ersättningen.

>> Myndigheter  
fortfarande 
dåliga på  
att anställa.

+ De senaste 
nyheterna om 
skolan, jobben 
och vården! 

>> Socialdemokrater öppnar 
för kvotering av jobben
socialdEmokratErna vill undersöka om kvotering på arbets-
marknaden kan minska utanförskapet för personer med funktionsned-
sättningar. – Vi måste bestämma oss för att ta ett gemensamt ansvar. 
Det räcker inte att säga att det är upp till den goda viljan, sa Lena 
Hallengren (S) under debatten ”Vägen till arbete” i Almedalen i juli.

Läs mer på www.foraldrakraft.se

aktuellt just nu på 
foraldrakraft.se
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Å sbackaskolan är en statlig 
specialskola för elever som är 
döva eller hörselskadade och 
har en utvecklingsstörning.

Tidigare i sommar meddelade SPSM, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, att 
de statliga specialskolorna, som tar emot 
elever från hela riket, måste göra ned-
dragningar. Skälet uppges vara minskat 
elevantal.

Allvarligast är läget på Åsbackaskolan i 
Gnesta. Huvudförslaget är att flytta 
verksamheten till Birgittaskolan i Örebro, 
enligt Anders Nordin, avdelningschef på 
SPSM.

En plan som inte gillas av föräldrarna.
– Ett uppbrott och flytt är något som 

dessa barn absolut inte mår bra av. Jag vet 
att vår son trivs och har utvecklats enormt 
på Åsbacka och jag vet inte vad vi skulle 
gjort utan den skolan, säger Anna 
Werner, mamma till Jesper som går i 
årskurs 7 på Åsbackaskolan.

Hon tror inte att det blir någon enkel 
flytt utan befarar att eleverna kommer att 
integreras i skolor i hemkommunerna.

– Kommuner som Örebro och Kumla 
kommer inte att klara det. På skolloven 
har det inte alls fungerat med fritidsplats 
för vår son. Kommunen har utlovat 
teckenspråkig personal och framförallt 
samma personal från skollov till skollov, 
men så har det inte blivit.

Måste man inte acceptera föränd-

ringar av det här slaget om elevantalet 
minskar?

– Jo, men samtidigt har både personal 
och föräldrar under lång tid kommit med 
förslag hur man ska få fler barn till skolan. 
Det har gjorts alldeles för lite reklam för 
skolan runt om i landet. Samtidigt vet jag 
att det finns föräldrar därute som skulle 
ha valt Åsbackaskolan om de känt till den.

Kan det inte bli lika bra med en 
annan skola?

– Nej, Åsbackaskolan är utformad så 
att den passar alla typer av funktionsned-
sättningar och personalen är ovärderlig. 
Deras engagemang och brinnande 
jobbintresse är guld värt. Det är något 

som våra barn och personal gemensamt 
jobbat fram. Pendlande barn och barn 
som bor i Gnesta kommer bli erbjudna att 
gå på Manillaskolan, men den skolan har 
inte kompetens för utvecklingsstörning.

Vad gör ni föräldrar för att påverka?
– Det har framförts åsikter via föräld-

rarådet på skolan, men vem lyssnar? Det 
verkar som att detta varit bestämt sedan 
länge fast ingen fått veta något. Vår 

facebookgrupp är ett sista desperat försök 
att få någon, någonstans att kanske kunna 
göra skillnad. Jag vet att vår son trivs och 
har utvecklats enormt på Åsbacka och jag 
vet inte vad vi skulle gjort utan den 
skolan, säger Anna Werner.

Anders nordin är ställföreträdande 
generaldirektör på SPSM som ansva rar 
för specialskolorna. Han ser det som 
”högst sannolikt” att Åsbackaskolan 
försvinner i sin nuvarande form, även om 
beslut ännu inte är fattat.

Han räknar med att skolornas kvalitet 
ska kunna behållas trots de neddragning-
ar som görs.

– Förslaget är att vi ska fatta beslut i 

” Jag vet inte vad vi skulle ha 
gjort utan Åsbackaskolan”

– Kompetensen hos personalen på 
Åsbacka skolan har varit ovärderlig för min 
son Jesper, säger Anna Werner. Nu försöker 
hon stoppa nedläggningen genom att starta 
en facebookgrupp.

 

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

  

För mer inspiration och information besök   www.värna.nu

Förbundet för antroposo�sk läkepedagogik & socialterapi 
- boende, utbildning & arbete.

Föräldrar protesterar mot att 
statlig specialskola försvinner
– Vi är förtvivlade, Åsbackaskolan i Gnesta har inte sin like någon 
annanstans, säger Anna Werner som startat en facebookgrupp 
i ett desperat försök att rädda sonens skola.

 ”ett uppbrott och 
Flytt är något som 
dessa barn absolut 
inte mår bra av.”
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NYHETER
Elektrodress

Inerventionsmetoden
- en unik behandling mot 

spasticitet och muskelstelhet

Vi kan utan biverkningar se 
förbättrad rörlighet, avslappning 

och minskad spasticitet för 
Cerebral Pares, Parkinsons 

sjukdom, ALS, spasticitet efter 
stroke, förvärvade hjärnskador 

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

Inerventions AB erbjuder terapi-
starter och assistansutbild-

ningar i Inerventionsmetoden

Intresserad?

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

”Samhället raserar 
möjligheterna för döva”
Jag är starkt kritiskt mot SPSM:s planer 
för skolorna i framtiden. De följer enbart på 
medicinskt perspektiv.

Barnplantorna ligger också bakom i 
förändringsprocessen genom att påverka 
föräldrar till döva och hörselskadade barn 
som har fått cochlea-implantat välja andra 
kommunala skolor, och inte dövskolor.

Talspråket prioriteras först före 
teckenspråk. Det bryter mot FN-
konventionen, och det är helt underligt att 
politikerna inte agerade.

Men nu har det kommit några rapporter 
som visar sig att cochlea-implantat inte 
fungerar som förespråkarna hoppas. Det är 
en utvärdering hos döva och hörselskada-
de som fått cochlea-implantat för 20-25 år 
sedan och har nått vuxenlivet. De har 
hamnat i en kläm mellan stora grupper och 
hänger inte med i samhällets utveckling. 
Det är alarmerande!

Det är beklämmande av SPSM att 
påskyndar processen. Låt dövskolorna 
ligga kvar, och satsa mer på teckenspråk 
och tvåspråkigheten. Titta på unga döva 
som gått i dövskolan på 80 och 90-talet 
och som har utvecklats starkt med stort 
självförtroendet.

Nu har samhället raserat möjligheterna 
för döva och hörselskadade. Man undrar 
varför väljer samhället lyssna på 
Barnplantorna och deras kontroversiella 
visioner?

Lyssna mer på dövorganisationerna 
som vet mer!

Oskar Fredrik

”Skolor med tecken-
språk ger unga en 
rättvis chans”
Håller med om att cochlea-implantat 
påskyndar en utveckling mot talad 
svenska. Samhället verkar ha glömt den 
debatt om tvåspråkighet med svenska 
och teckenspråk som fördes under 
80-talet. Nu är det tal som gäller. 

Föräldrarna får det bekvämt, men 
barnen lämnas i sticket. Att se hörsel-
skadan ur ett livsperspektiv tycks vara 
glömt, många får sämre hörsel med åren. 
Teckenspråk ger trygghet i alla situatio-
ner, speciellt om tekniken inte fungerar.

Teckenspråket är en brygga som 
hjälper till att skapa mer jämlika förutsätt-
ningar för kommunikation.

Tekniken löser inte alla problem som det 
innebär att vara hörselskadad! Och när 
tekniken inte fungerar så är man utanför 
gemenskapen om inget alternativ finns.

Skolan är mer än bara kunskap! Social 
gemenskap och utveckling av personlig-
heten.

Som hörselskadad kan man vinna mycket 
på att ha sin skolgång i segregerad miljö. 
Då hinner man bygga upp självkänsla och 
stärka sin självkänsla så man klarar av att 
vara vuxen i samhällsgemenskapen. Det 
vinner hela samhället på!

Det klagas på att så många hörsel-
skadade ungdomar har problem med att 
komma in i vuxenvärlden med arbete och 
allt vad det innebär att vara en i gemen-
skapen i samhället. De studerar inte i 
samma utsträckning som andra ungdomar, 
de får inte jobb och de mår generellt sett 
dåligt i jämförelse med andra ungdomar.

Låt dem få ha sina skolor och få 
teckenspråk med i bagaget så att de får en 
rättvis chans!

Detta är speciellt viktigt om barnet har 
dubbla funktionshinder! Den kompetens 
som samhället (SPSM) raserar kommer 
aldrig att komma tillbaka!

Cornelia

Skolministern besökte Åsbackaskolan i 
oktober 2009. Från Sörmlands nyheter –
http://sn.se/nyheter/gnesta/1.510639

Skolministern besökte Åsbackaskolan i 

KOMMENTERAT AV LÄSARE PÅ WEBBEN
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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. 

solberga fk 1203.indd   4 2012-03-19   15:03

höst och sedan ha två års omställningstid 
fram till hösten 2014. Under den tiden 
kommer vi att säkerställa att vi har bra 
medarbetare och kan erbjuda lika hög 
kvalitet 2014 som idag, säger han till 
Föräldrakraft.

– Om vi skulle behålla Åsbacka skolan 
måste vi säga upp medarbetare eftersom 
elevantalet minskar så kraftigt. Skolan 
hade 60 elever för 10-15 år sedan och har 
nu mindre än hälften och minskningen 
fortsätter, säger Anders Nordin.

Enligt föräldrar beror minskningen på 
att det har varit för lite reklam för skolan 

och att många föräldrar inte känner till 
den.

– Det är en kritik vi har fått kring alla 
våra specialskolor. Vi kan bli bättre på att 
informera men det finns också en allmän 
trend att föräldrar vill ha barnen så nära 
hemmet som möjligt. Hemkommunerna 
har också blivit bättre på att möta beho-
ven med kompetens och anpassade 
lokaler.

– Vår bedömning är att vi är bra på att 
nå ut till berörda föräldrar och att man 
har god kännedom om oss inom skola 
och landsting. Men vi måste hela tiden 

säkerställa att föräldrar, habiliteringar och 
andra berörda får den information de 
behöver, säger Anders Nordin.

Det är inte bara Åsbackaskolan som 
hotas. Även Hällsboskolans enhet i Umeå 
föreslås försvinna.

– Intresset för Hällsboskolan i Umeå 
har inte varit så stort som vi räknade med 
och nu föreslår vi att verksamheten 
koncentreras till den andra skolenheten i 
Sigtuna. Eleverna i Umeå erbjuds i så fall 
plats antingen i Sigtuna eller i Härnösand.

Även för elever i Lund och Stockholm 
väntar stora förändringar.

I Lund föreslås Östervångskolan 
samlokaliseras med den kommunala 
grundskolan Tunaskolan.

Manillaskolans verksamhet föreslås 
flyttas från Djurgården till Kungs -
holmen, där de tidigare lokalerna för 
Lärarhögskolan på Rålambsvägen är 
aktuella.

Är inte allt detta stora och oväntade 
förändringar?

– Njae, det ligger i tiden. Det mest 
dramatiska är flytten av Åsbackaskolan, 
men även den frågan har varit ”i luften” 
under ett par år, även på föräldramöten, 
säger Anders Nordin. +

– Beslut ska fattas i höst och sedan får 
vi två års omställningstid, säger Anders 
Nordin, SPSM.

– Jesper trivs och har utvecklats enormt 
på Åsbacka, säger Anna Werner.
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NYHETER

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

Rätt svar: 0 kronor

Personlig assistans och politisk påverkan.

www.stil.se

Besök oss på Fri 2012 i Malmö den 26-27 
september! Vi kan berätta mer om personlig 
assistans utan vinstintresse, men med hög 
kvalitet och engagemang för dina frågor. 

Personlig assistans och politisk påverkan.

Välkommen 
till STILs 
monter C2!

Familjen Frank från 
Göteborg åkte till 
Rumänien för att jobba i 
tre månader. När de kom 
tillbaka fick dottern 
Viktoria inte gå kvar i sin 
skola. En anmälan gjordes 
till Skolinspektionen som 
gav familjen rätt. Trots 
detta får skolans felaktiga 
agerande ingen påföljd.

– Eftersom Viktoria inte 
går kvar på skolan längre 
går det inte att göra något, 
lagen är fruktansvärt 
uddlös, säger Vikto rias mamma Maja 
Frank.

Hon berättar att kommunala Haga-
sko lan redan från början motarbetade 
dem och att allt bottnar i att de inte vill 
bekosta det extra stöd som Viktoria 
behöver.

– De sparar pengar på att Viktoria 
slutar och passade på när vi åkte utom-
lands, säger Maja Frank.

Skolinspektionen uppger att man 

som tillsynsmyndighet 
inte kan straffa skolan.

Viktoria har en ovanlig 
led- och muskelsjukdom 
som heter Artrogryphosis 
Multiplex Cognita, AMC. 

Lars Frank, pappa till 
Viktoria, arbetar som 
läkare och när han fick ett 
erbjudande om att jobba 
ett par månader i 
Rumänien beslutade sig 
familjen för att resa iväg. 

De kontaktade rektorn 
på Hagaskolan för att diskutera Viktorias 
hemstudier. Då fick man veta att 
Viktoria skulle skrivas ut från skolan 
men sedan var hon naturligtvis välkom-
men tillbaka.

– Vi frågade om det fanns risk för att 
vi skulle bli av med platsen, men rektorn 
försäkrade att så inte var fallet, och att vi 
skulle ta det när vi kom tillbaka, säger 
Lars Frank.

När familjen väl var hemma igen, fick 

de beskedet att det inte fanns någon plats 
för Viktoria på skolan längre. Att hitta en 
ny skola blev inte det enklaste, men sent i 
september 2011 lyckades det, Viktoria 
kunde fortsätta sin skolgång

Det tog ett år för Skolinspektionen att 
behandla familjens anmälan.

– Nu när beslutet har kommit och vi 
har fått rätt, skulle vi egentligen kunna 
låta Viktoria gå tillbaka men det vore ju 
fruktansvärt mot henne, nu när hon 
kommit i ordning på den nya skolan, 
säger Maja Frank.

I Skolinspektionens beslut står det att 
Hagaskolan har skyldighet att ”se till att 
alla elever på skolan fullgör sin skol-
gång”. Senast den 24:e augusti 2012 ska 
skolan redovisa åtgärderna.

Föräldrakraft har utan framgång bett 
ansvarig rektor för Hagaskolan, Eva 
Nilsson, om en kommentar. Hagaskolan 
drivs av Göte borgs stad. +

STINA JOHANSSON
Läs en längre version av 
artikeln på foraldrakraft.se

Fick rätt när det var för sent

– Lagen är fruktansvärt 
uddlös, säger Maja Frank.
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H on möter upp på stationen i 
en röd Toyota. Under 
bilfärden varnar hon för 
röran hemma. Det var därför 

hon blev lite sen. För att hon kände sig 
tvungen att skura köksgolvet i alla fall. 
Familjen har nyligen flyttat till en 
enplansvilla och renoveringen pågår 
fortfarande. Det är många trådar att 
hålla i.

– Min man har tidigare arbetat som 
snickare vilket kommer väl till pass nu. 
Men det är mycket annat som ska klaffa 
också, med assistans och skola och 
habilitering, säger Åsa Garding som är 
assistent på heltid åt sonen Lucas.

Knappt har hon hunnit avsluta 
meningen innan färdtjänstbussen 
svänger in framför villan. Det är Lucas 
som kommer hem från skolan i sällskap 
av farmor Pia. Han går i Råsunda skolas 
RH-enhet, Pilen, med särskilda under-

visningsgrupper och landstingets 
habiliteringsenhet. Farmor Pia hjälper 
Lucas av med skorna och berömmer 
honom när han steg för steg lämnar 
hallen bakom sig.

– När man har en cp-skada måste 
man alltid med tanken aktivera en 
rörelse, det går inte med samma automa-
tik som för oss andra, väldigt arbetsamt 
med andra ord.

Åsa GardinG kommer på att hon missat 
ringa till Lucas läkare. Och rusar upp 
och slår numret. Samtidigt som mellis 
förbereds. Storasyster Josefin, 10, 
kommer springande och vill ha hjälp att 
koppla in musikspelaren så att hon kan 
lyssna på Justin Bieber när hon hoppar 
på studsmattan. I telefonen får Åsa 
beskedet att läkaren inte längre har 
telefontid och hon hänvisas till mottag-
ningen.

– Varför göra något enkelt när man 
kan göra det komplicerat? säger Åsa 
Garding med ett leende och skakar på 
huvudet.

Vi övergår till att prata om den 
omfattande rättsprocessen. Åsa Garding 
bläddrar i den uppslagna pärmen där 
alla dokument i Lucas förlossningsska-
deärende är samlade. Journalkopior, 
avslag, överklaganden, avslag på nytt, ny 
överklagan. Och så fortsätter det, sida 
upp och sida ner. Även dokumentatio-
nen från förlossningen av Lucas stora-
syster Josefin har varit av betydelse.

– När jag var gravid med Josefin gick 
jag över tiden med nästan tre veckor. 
Hon låg bara och snurrade inne i magen 
och kom inte ut. Efter 37 timmar fick 
man göra ett akut kejsarsnitt. I Lucas 

Till slut fick Lucas skadestånd för förlossningsskadan

Efter sex års kamp ger Patientskade nämnden familjen Garding från 
Upplands Väsby rätt. Cp-skadade Lucas Garding, 7, beviljas ersätt-
ning för sin förlossningsskada.

– Jag kan nästan inte tro att det är sant, utbrister mamma Åsa 
Garding.

Seger efter sex år! 

 ”Jag bad om aTT få 
göra keJsarsniTT 
men Läkaren viLLe 
heLLre försöka 
få uT Lucas med 
hJäLp av sugkLocka.”
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journal står det att hon kom i vecka 38, 
vilket är helt fel, hon kom i vecka 42 plus 
fem dagar. Det var ju viktig information 
inför förlossningen av Lucas och att det 
med stor sannolikhet skulle behövas ett 
kejsarsnitt även med honom. Man börjar 
ju undra hur säkra de där journalan-
teckningarna egentligen är, hur vet man 
att det inte begås fler misstag?

Med de svåra erfarenheterna som Åsa 
Garding hade med sig i bagaget från 
första förlossningen, garanterades hon 
ett kejsarsnitt omgående om något 
verkade konstigt och om hon gick över 
tiden. Men förlossningsläkaren läste 
förmodligen inte journalen ordentligt. 
Efter 30 timmar började Lucas hjärtljud 
att försvagas.

– Jag bad då om att få göra ett kejsar-
snitt men läkaren ville hellre försöka få 
ut Lucas med hjälp av sugklocka.

I stället för att prova bara en gång så 
försökte läkaren fem gånger med 
sugklockan. Vilket var tre gånger för 
mycket, enligt överläkaren. Lucas fick 
akut syrebrist och en dyskinetisk cp-ska-
da vilket innebär att han inte kan 
kontrollera sina muskler och rörelser. 
Även Åsa Garding fick svåra skador på 

inre organ som brast av det ovarsamma 
ingreppet.

En anmälan gjordes i början av 2006, 
till dåvarande HSAN, och efter en tid 
fick familjen kontakt med en advokatby-
rå. År 2008 fick Lucas sin skada klassad 
till 50 procent skada. Nu efter sex år har 
de fått skadan klassad som förlossnings-
skada till 100 procent. Landstingens 
ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF, 
sköter utbetalningar av ersättning för 
patientskador. Till Lucas utgår en 
summa för sveda och värk, för invalidi-
tet och  merkostnader, samt ett tillägg 
för livränta om Lucas inte kan jobba i 
framtiden. Det börjar gälla när han 
fyller 19 år. För Åsa Gardings egna 
skador har inget belopp beviljats.

– Vi kanske ska överklaga på nytt, nu 
när Lucas cp-skada i alla fall blivit 
godkänd till 100 procent. Läkaren blev 
inte prickad men nu, när vi är i ett annat 
läge rent juridiskt, kanske det är läge att 
göra en ny anmälan. Det hjälper ju inte 
oss men det kan rädda andra familjer 
från att råka ut för samma sak.

Flera Möjligheter öppnar sig i och med 
skadeståndet, men samtidigt täcker det 
långt ifrån den totala kostnaden för 

skadan som Lucas åsamkats. Sedan är 
sex års rättsprocessande inte gratis.

– En del av advokatkostnaden betalas 
med skadeståndet eftersom den lång-
dragna processen gjorde att bidraget 
från rättsskyddet inte räckte, säger Åsa.

Åsa Gardings tips till andra som vill 
anmäla en förlossningsskada, är att ta 
hjälp och inte ge upp.

– Överklaga, överklaga och överklaga, 
ge er inte, det är mitt råd.

Familjen har fått kämpa mycket i 
motvind genom åren som gått, först för 
att få assistans till Lucas och sedan för 
att få vissa habiliteringsinsatser.

– Kommunen ville först inte bekosta 
en plats på Stadshagens habilitering, 
men deras insatser har verkligen hjälpt 
Lucas. Där har barnet rätt att gå upp till 
6 års ålder.

– Det känns som att de vill komma så 
billigt undan som möjligt, det är bara 
ekonomin som styr.

Farmor Pia håller med.
– Ju mer samhället satsar i början 

desto mer vinner man ju i slutänden, 
säger hon. +

Text och foto: Stina Johansson
stina.johansson@faktapress.se

aBr (advanced BioMechanical 
rehaBilitation) 
ABR är en ny träningsmetod för barn med 
cp-skada, läs mer på hemsidan.

I ett samarbete mellan ABR Danmark och 
Hjärnstyrkan Assistans, kommer ABR-teamet 
till Östersund två gånger om året för att hålla 
kurser och seminarier, läs mer här:
www.hjarnstyrkan.se/abr

Ett rejält skadestånd för Lucas, 7 år, blev resultatet av många års juridisk kamp. ”Ge aldrig 
upp – överklaga, överklaga, överklaga”, är det råd som mamma Åsa ger andra familjer.

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

Tel. 0281-59 51 60www.kompisassistans.se
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www.furuboda.se

Mötas  Lära  Växa
 

 På väg...igen kurs för personer 
med en förvärvad hjärnskada 

 

Läs mer om våra kurser på

    ”Vara en mötesplats för människor i olika 
     situationer och med olika förutsättningar”

         Ett av våra uppdrag

Nya träningsmetoden ABR 
sätter fart på Lucas muskler
Lucas GardinG har stor nytta av en helt ny träningsmetod som  
kallas Advanced Biomechanical Rehabilitation (ABR). Metoden 
kommer ursprungligen från Danmark. Lucas har nyligen börjat 
med deras träningsprogram.

– Det är som bindvävsmassage, säger farmor Pia och fortsätter:
– Bindväv finns ju äverallt i kroppen, tänk på de vita senorna i 

en köttbit, det är bindväv. När inte kroppen kan jobba som 
vanligt gör det att bindväven släpper här och var. Genom träning 
binds detta ihop igen och muskler kan byggas upp. Det hela 
började som träning för strokepatienter.

Två GånGer om året kommer ABR-teamet till Östersund för att 
hålla kurs och, i mån av intresse, kostnadsfria seminarier. 
Metoden har bara funnits sedan september 2000, då biomekani-
ker Leonid Blyum påbörjade arbetet med att utveckla en metod 
för att hjälpa bland annat barn med speciella behov.

Åsa Garding demonstrerar hur det går till och håller en hand 
över Lucas bröstkorg och tänjer lite lätt. Samtidigt som hon 
sjunger en sång om en tokrolig hund. Lucas skrattar så han 
nästan kiknar.

– Träningen gör det lättare för Lucas att äta. Sedan vi började 
med ABR i februari, har Lucas gått upp två kilo, något han inte 
lyckats med under ett helt år.

– Det är en träningsmodell för dem som inte kan röra sig som 
andra. Alla behöver träna och bygga upp muskler för att kroppen 
ska må bra, säger Åsa Garding. +

Lucas skrattar glatt när 
mamma Åsa demonstrerar 
hur träningen går till.
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Varje år tar LÖF, Landstingens ömsesidiga 
försäkringsbolag, emot närmare 50 
anmälningar från familjer vars barn har råkat 
ut för en allvarlig förlossningsskada med 
syrebrist som följd. Många av barnen har 
skadats helt i onödan.

FöräldrakraFt har pratat med Aj 
Personskador AB, ett företag med 
mångårig erfarenhet av att driva sådana 
ärenden.

– Anmäl alltid en skada som uppstår 
inom vården till patientförsäkringen, 
även om den tycks liten, så blir orsaken 
till skadan utredd, säger juristen Marie 
Nilsson. 

Hennes erfarenheter av att i många 
års tid ha utrett förlossningsskadeären-
den, visar att symtomen på skadan i 
vissa fall inte kommer förrän efter ett 
par år.

– Skaderegleringen är ofta långdragen 
och tålamodskrävande. I snitt tar det 
fyra år att driva ett sådant mål och med 
ett omfattande arbete. Det krävs en 
juridisk kompetent person som kan 
utreda möjligheten till statlig rättshjälp 
eller hjälp från rättsskyddet i den egna 
hemförsäkringen.

Familjen i fråga måste lägga ner 
oändligt många timmar på utredning-
en. Många timmar ligger också på 
samarbetet mellan ombudet och 
familjen.

– Efter att en skada väl har blivit 
godkänd kvarstår också många tim-
mars arbete med den fortsatta skadereg-
leringen, säger Marie Nilsson.

Det kan handla om att skicka in 
verifikationer på saker som köpts in för 
kanske tiotals år sedan för att LÖF, 
Landstingens ömsesidiga försäkrings-
bolag, eventuellt ska ersätta kostnaden. 
Marie Nilsson menar att risken finns att 
man då oftast redan slängt kvittot.

det kan också handla om att motivera 
varför en kostnad är skaderelaterad, 
som till exempel en handikappanpassad 
gunga, eller andra anpassade leksaker. 
När Aj Personskador så småningom 
avslutar ett ärende kommer föräldrarna 
själva att få fortsätta kämpa för sina 
barns rättigheter, framför allt för att få 
en rehabilitering som är så oerhört 
viktig för att få förbättrade funktioner.

– Det gäller att få sjukvården och 
försäkringskassan intresserade, säger 
Marie Nilsson.

när barnet som frisk skulle ha kommit 
ut i arbetslivet är blir det dags för en 
inkomstlivränta. Utgångspunkten för 
detta detta är den skadade har rätt till 
ett belopp som ska kompensera för 
bortfall av arbetsinkomst och som 
utbetalas varje månad.

Att driva ett försäkringsskadeärende 
som orsakats av en förlossning kräver 
ett mycket stort arbete. 

Man får vara beredd på att få avslag 
och överklaga ett flertal gånger. 

– Men är man envis så kan det gå 
vägen, säger Marie Nilsson. +

misstänker du  
Förlossningsskada?

Ge inte upp: 
Överklaga!

Aj Personskador AB har många års erfarenhet av att driva förlossningsskadeärenden. 
Christer Nyström och Marie Nilsson rekommenderar att alltid anmäla en skada som uppstår 
inom vården, även om den kan tyckas liten.

10 tips Från aj 
personskador och 
lindstedts advokater:
1. Vänta inte för länge med att 
anmäla skadan – tänk på att det 
finns en preskriptionstid.
2. Använd en pärm med register 
för att hålla ordning på papper.
3. Spara alla kvitton.
4. Om du är osäker på om det 
ska anmälas eller ej rådfråga en 

jurist som är specialist på 
personskador.
5. Ta hjälp av t ex kurator på 
sjukhuset, du kanske kan få hjälp 
med att fylla i skadeanmälan.
6. Om både mamma och barn 
har skadats glöm då inte att 
göra två anmälningar.
7. Tänk igenom alla aktuella 
försäkringar, glöm i de de som 
går via skola och fackförbund.

8. Ta hjälp av internet och sök 
på aktuell diagnos eller skada 
för att se om det är normalt 
eller inte, om möjligt läs din 
journal.
9. Ta reda på vilken hjälp du kan 
få från kommun, landsting och 
Försäkringskassan.
10. Gör egna noteringar. Efter 
flera år kan det vara svårt att 
komma ihåg allt.

Åsa Garding och hennes familj gjorde 2006 en anmälan till dåvarande HSAN och nu efter 
sex år har de fått skadan klassad som förlossningsskada till 100 procent.
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Bengt westerBerg
Ålder: 69 år.
Bor: Bostadsrätt på 
Södermalm i Stockholm.
Familj: Är tillsammans 
med Bonnie, tre barn, sex 
barnbarn. 
Bakgrund: Socialminister 
1991–94. Partiledare för 
Folkpartiet 1983–95.
Gör idag: Utrednings- 
och styrelseuppdrag. 
Fritidsintressen: Stor 
kulturkonsument: bio, 
teater, konserter, böcker. 
Favoritförfattare: P-O 
Enqvist.
Favoritmusik: Allätare 
men mest jazz. Monica 
Zetterlund stor favorit.
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intervju

S
om partiledare för Folkpartiet och 
socialminister blev Bengt Westerberg i 
början av 90-talet ”pappa” till LSS, 
lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, och LASS, lagen 

om assistansersättning.
Hur ser du på dagens debatt om reformerna?

– Det är en kluven upplevelse. Å ena sidan har 
lagen betytt otroligt mycket för många människor. 
Fler personer får stöd och man får mer stöd per 
person. På så sätt fungerar lagen väl.

– Problemet är att man aldrig kommer ifrån att 
några faller utanför när det görs behovsprövningar. 
Det är uppseendeväckande att man dragit in stöd för 
personer som först beviljats stöd. Man har ändrat 
bedömningen. Även om det görs borde det inte 
drabba enskilda.  

– Jag är tveksam till om man alls ska kunna dra in 
stödet, om situationen är oförändrad.  
Idag känner många nästan skräck för att deras assis-
tans ska dras in vid kommande omprövningar.

– Det tror jag är lite överdrivet. Politi kerna har 
understrukit att det finns en bred enighet om att 
reformen ska finnas kvar. Det är viktigt att komma 
ihåg att man lägger mer resurser än någonsin på 
personlig assistans nu. 
Kan man verkligen ha så komplicerade behovsbe-
dömningar för personlig assistans att nästan ingen 
förstår hur de fungerar?

– Nej, jag tycker behovsbedömningarna känns 
väldigt komplicerade. För vanliga människor är det 
svårt att förstå att vissa avskilda moment i en måltid 
är grundläggande behov, men inte andra. 

– Jag vill minnas att jag och mina medarbetare 
skrev, i propositionen, att man bör se till helheten 
när man bedömer behov. Den metod man idag 
använder känns främmande, men jag kan för lite om 
detaljerna. Om konsekvenserna blir orimliga i 
förhållande till de politiska intentionerna återstår 
bara att skriva om lagen. Vi får se var vi landar.
Hur kommer det sig att du fortfarande är så 
engagerad i dessa frågor och bland annat ställer 
upp som moderator i debatter om assistans?

– Väldigt många är engagerade av personliga skäl, 
de har någon i familjen som har funktionsnedsätt-
ning eller har det själva. Jag tycker det är viktigt att 
även andra engagerar sig, inte bara de som är  
intressenter.

– Som politiker kände jag att det finns grupper 
som mer än andra är beroende av politiska insatser. 

Det är väldigt tydligt att personer med allvarliga 
funktionsnedsättningar är en sådan grupp.
Tycker du att personer med funktionsnedsättning-
ar får tillräcklig uppmärksamhet i politiken?

– Jag upplevde att det fanns en välvilja men att den 
inte alltid räckte så långt att man fick stöd när 
konkreta förslag skulle diskuteras. Lars Ohly talade 
häromåret  om en ”välviljans våta filt”. Ibland är det 
svårt att inte möta motstånd för då blir det inte heller 
någon ordentlig debatt. Man kan lätt tro att alla är 
med på det som föreslås, men när det kommer till 
kritan finns motståndet i alla fall. 

– Det finns en välvilja, men också ett tyst mot-
stånd, som ingen uttalar, för man drar sig för att säga  
rakt ut att ”de får mer än de behöver”. Man vaktar sin 
tunga, men när det gäller avgörande beslut får man 
inte alltid stöd för de insatser som behövs.
Hur kan man hantera det tysta motståndet?

– Det finns inget annat sätt än att resa frågorna, 
exempelvis genom att ordna paneldebatter som RBU 
gör. Det som är slående är att det är samma politiker 
som kommer varje gång. Nu senast [på RBU:s debatt 
om assistans i slutet av maj] var det Kenneth 
Johansson (C) och Lennart Axelsson (S) och de har 
varit med flera gånger tidigare. Det finns en liten 
grupp politiker som är engagerade men jag tror att 
de har svårt att nå ut i sina egna led. 

– Jag har aldrig mött Maria Larsson, som ändå är 
minister, på ett sådant här arrangemang. Om det 
beror på bristande engagemang eller andra saker vet 
jag inte. Men det är slående att det inte är hon som 
kommer. Eller kan det vara så att hon ofta ställer upp 
men inte just när jag är där?

E
tt sätt att få uppmärksamhet för frågorna är 
att konkretisera dem, menar Westerberg. 
För honom själv var det en viktig upplevelse  

när han fick träffa föräldrar från RBU.
– När jag var nybliven partiledare på 80-talet och 

vandrade runt bland handikapporganisationer fick 
jag ofta ganska tråkiga presentationer. När jag kom 
till RBU hade deras marknadschef Anders Lewander 
bestämt att man skulle hoppa över organisationsbil-
derna. ”Du ska få träffa tre föräldrar istället.” Det 
blev en väldigt stark upplevelse. Agnetha Mbu yamba 
var en av de tre. Jag vet att några av mina medarbeta-
re, som inte hade så starkt engagemang, då plötsligt 
förstod vad det handlade om. 

”Bjud ut politikerna i verkligheten”, uppmanar 
Bengt Westerberg. Det var på Stil som han själv 

” Det är hög tid att utöka 
sysselsättningsgarantin”

– Det finns ett tyst motstånd. De flesta är positiva i princip, men när 
det gäller avgörande beslut i handikappfrågor får man inte alltid stöd 
för insatser som behövs. Det säger Bengt Westerberg i denna 
intervju där han ger sin syn på striderna kring LSS.
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första gången mötte idén om personlig assistans, när 
han träffade bland annat Adolf Ratzka och Bengt 
Elmén. 

– Stil hade fått ett avtal med Stockholm att förfoga 
över de pengar som staden eller landstinget ändå 
satsade på dem och så fick de bestämma själva hur 
pengarna skulle användas. Det var grundtanken med 
personlig assistans. Några veckor senare höll jag ett 
anförande i Riksdagen och talade om vilket starkt 
intryck besöket hade gjort på mig. Jag målade också 
upp visionen av personlig assistans för alla i motsva-
rande situation, en vision som jag sedan fick möjlig-
het att förverkliga som socialminister några år 
senare.

När Westerberg träffade RBU-för äl dern Agnetha 
Mbuyamba berättade hon på ett levande sätt hur hon 
gick upp och vände på sin son Fredrik fem gånger 
varje natt. 

– När hon bad om hjälp fick hon veta att det var 
”en normal föräldrauppgift”. Jag hade själv små barn 
så jag visste hur trött man kan bli av att vagga ett 
barn en natt. Att hålla på med det natt efter natt, år 
efter år är tufft, så när någon säger att det är en 
normal föräldrauppgift vet de inte vad de pratar om.

Som nyvald partiledare på 80-talet reste Bengt 
Westerberg runt i landet och förberedde sig för att 
bli socialminister i en framtida borgerlig regering.

– När vi gick till val 1991 var mitt enda löfte att 
genomföra en stor handikapp-
reform.

”Det glömda Sverige” var ett 
slagord som han då formulera-
de. Det avspeglade Westerbergs 
eget engagemang för utsatta 
grupper.

– Vi politiker har ett extra 
ansvar för det glömda Sverige, 
medan många andra männis-
kor klarar sig bra utan våra 
insatser. 

Hur reagerar du nu inför 
rapporter om att personlig assistans dragits in, 
trots uppenbara behov?

– Det kan ju bli en katastrof om man blir av med 
sin assistans. Om det finns behov ska den situatio-
nen inte kunna uppkomma, det säger både SKL 
(Sveriges kommuner och landsting) och 
Försäkrings kas san. Att det ändå sker är ett exempel 
på att människor ibland hamnar mellan stolarna.

I
sådana lägen kommer enskilda personer i 
kläm. Och som styrelseledamot i personal-
kooperativet Bosse Råd Stöd & Kom pe-

tenscenter upplever Bengt Westerberg andra 
högaktuella exempel på att utsatta kommer i kläm. 

Tjänstemän inom Stockholms stad vill inte 
fortsätta samarbeta med Bosse utan anser att 
landstinget kan ta hela det ekonomiska ansvaret för 
de personer som vänder sig till centret. Detta gör 
Bengt Westerberg upprörd.

– När kommunaliseringen gjordes 1995 överför-
des pengar från landstinget till Stockholms stad för 
att staden skulle ha råd att ta över ansvaret, men nu 
vill tjänstemännen ändå dra sig ur, säger Bengt 
Westerberg.

De personer som kommer till Bosse har rätt till 
stöd både enligt socialtjänstlagen (vilket är kommu-

nens ansvar) och HSL, hälso- och sjukvårdslagen 
(landstingets ansvar). 

– När besökarna sitter där under en timme är det 
inte så att man först pratar 30 minuter Socialtjänstlag 
och sedan 30 minuter HSL. Människor är inte 
indelade efter lagar, människor är helheter. 

– Om kommunen verkligen drar sig ur hamnar 
enskilda i kläm. Då måste Bosse avstå från visst råd 
och stöd. Men kan man  verkligen  säga att ”nu 
upphör samtalet” när man kommer in på social-
tjänstfrågor? Det är jättesvårt i praktiken.

– Flera politiker i Stockholms stad  ger oss rätt, 
men tjänstemännen har varit väldigt kallsinniga och 
en del politiker har lyssnat på dem. Nu tror jag dock 
att de politiker som vill att staden ska fullfölja sitt 
löfte kommer att forma det slutliga beslutet. Och då 
blir det bra för dem som berörs.

S
triden kring Bosse är inget unikt fall. Det är 
tvärtom vanligt att enskilda hamnar mellan 
stolarna när myndigheter, kommuner och 

landsting försöker få någon annan att ta kostnaderna.  
Vad ska den enskilde göra när så sker? Bengt 

Westerberg säger att det inte finns  något enkelt svar 
– det som krävs är att politikerna tar ett helhetsan-
svar.

– Det finns kommuner i Stockholms län som 
redan har dragit sig ur ansvaret för klienterna hos 

Bosse. När de ändå kommer till 
Bosse sitter man i ett dilemma, 
ska man prata om allting eller 
begränsa till vissa frågor? 

– Kommunen säger kanske 
att ”vi kan själva se till att 
människor får bra råd” men då 
säger man till personen med 
allvarliga funktionsnedsätt-
ningar att han måste springa 
runt till olika instanser. Det var 
precis det man ville undvika 
genom att starta Bosse.
Det är tråkigt att höra att 

Bosses verksamhet är hotad, den borde ju snarare 
spridas över hela landet?

– Bosse är en förebild för hur det skulle kunna 
fungera överallt. Verksamheten har nu funnits i mer 
än 25 år, det har gjorts upprepade utvärderingar, alla 
är nöjda och Bosse har fått flera kvalitetsutmärkelser. 

– Det är trist att man ska behöva lägga mycket 
energi på att övertyga om något som är ganska 
självklart. Om du frågar någon från Stockholms stad 
säger de inte att stödet ska tas bort, utan de utgår 
från att landstinget ska ta över. Det blir en kamp 
mellan offentliga organ och risken är att det går ut 
över de berörda. 

– Återigen möter vi ”välviljan”. Ingen säger att de 
vill dra ned på stödet eller halvera verksamheten. 
Det är bara ett fräckt försök från kommunen att 
övervältra kostnaderna på landstinget. 
Om du skulle skriva dina memoarer som politiker, 
vilka milstolpar skulle du lyfta fram?

– Jag kommer inte att skriva memoarer men 
möjligen vill jag någon gång i livet sammanfatta 
frågor som engagerat mig och det är klart att 
handikappfrågor är ett sådant område. Handikapp-
re for men är ett viktigt bidrag. Vi var många engage-
rade och det var ingen fråga som delade Riksdagen 
men det är ändå många som förknippar mig med 

”Ingen säger att 
de vIll dra ned på 
stödet. det är 
ett fräckt för-
sök att övervält-
ra kostnaderna.”
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CAREMA
ANNONS HALVSIDA

180 x 132

Carema Care erbjuder en stor variation av individanpassade 
verksamheter för personer med diagnos inom autismspek-
trat. Vi fokuserar på trivsel, kommunikation och självstän-
dighet.

Vi ”skräddarsyr” utifrån ditt behov, dina speciella styrkor 
och förmågor för att stärka din självkänsla och låta dig ut-
vecklas i din takt. 
Ingen kan allt, men alla kan något!

Vilka behov 
            har du?

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

Hur väljer man rätt skola 
för barn med autism?

Det går inte att säga vad som 
är viktigast, målet eller resan. 
Under resan utvecklas barnet 
vilket gör att nya mål kan 
formuleras.
På Svedenskolan i Bergshamra 
i Solna välkomnar vi elever 
redan från sex år eftersom 
vi vet att ju tidigare ett barn 
med autism får en individuellt 
anpassad utbildning desto 
snabbare blir utvecklingen. 
Ansökan om plats på skolan 
hämtar du på 
www.svedenskolan.se.

Särskild pedagogik för elever med särskilda behov.

2
Du är välkommen att ringa 

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

ASSISTANSPOOLEN

Personlig assistans ska utgå från varje enskild individs dröm-
mar, talanger och önskemål. Vårt jobb bygger på omtanke 
och värme, spetsat med en stor portion nyfikenhet och en 
drivkraft att motarbeta fördomar i samhället.
Bakom företaget Assistanspoolen står Carina och Christer 
Ryder, som själva har personlig erfarenhet av vad bra person-
lig assistans betyder för en person med funktionsnedsättning. 

Vem har sagt att 
havet är blått? 

Vem har sagt att en diskhandske ska vara gul? 
Vem vill inte styra över sin egen vardag? 

Vad är viktigt för dig?

www.assistanspoolen.se

NORD 0920-550 150    SYD 042-442 27 40    ÖST 0485-303 77
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reformen. Det viktiga var att kunna driva igenom 
reformen trots kostnaderna. Det var ändå några 
miljarder redan från början.
Du längtar inte till politiska hetluften? 

– Nej, jag är alldeles för gammal för det. 
Vem ska då driva frågorna lika kraftfullt som du 
gjorde?

– Jag vet inte, men detta är något jag saknar: En 
politiker i framskjuten 
ställning som engagerar sig. 
Lars Ohly gjorde det som 
partiledare. Han deltog i 
debatten och kunde frågorna. 
Men han har varit rätt ensam 
på den nivån.
Kommer det någon?

– Det skulle behövas. Det 
räcker inte med en person, 
men någon måste vara beredd 
att satsa på att driva frågorna. 

– Det finns ett stort 
reformsteg kvar och som var 
aktuellt redan när jag var 
minister. Det är sysselsätt-
ningsgarantin [daglig verksamhet]. Då trodde man 
att det skulle komma efter några år, när man fått 
ordning på statsfinanserna. 

Än så länge har daglig verksamhet bara införts 
som en rättighet för personer med utvecklingsstör-
ning, men ursprungstanken var att den skulle gälla 
även personer med fysiska och psyksiska funktions-
nedsättningar (personkrets 3 enligt LSS).
Är det din största besvikelse?

– Ja, det får jag säga. Det behövs verkligen. Det 
skulle naturligtvis kosta pengar men skulle tillgodo-
se ett stort behov. 
Vilka möjligheter finns det att sysselsättnings
garantin genomförs?

– Det krävs att det dyker upp någon på den 
centrala politiska arenan som verkligen driver de här 
frågorna. 

– Maria Larsson är vice partiledare och handi-

kappminister, det naturliga vore att hon drev frågan. 
Till att börja med i alla fall, sen kan hon få stöd av 
andra. Hon sitter på nyckelposten.
Men du har inte så höga förväntningar på Maria 
Larsson?

– Förväntningar har jag men hon har inte infriat 
dem än. Regeringen talar om arbetslinjen och det 
tycker jag är jättebra och det borde gälla även de här 

grupperna. Arbetslinjen 
måste också ses som en 
förståelse för att det är viktigt 
för människor att ha en 
struktur i sina liv. Det är 
precis vad dessa behöver. 

– Det finns redan en 
sysselsättningsgaranti för en 
del av LSS-kretsen, så det är 
bara att utvidga den. 
Och det vore billigare än en 
sänkning av restaurang
momsen?

– Jag vill inte peka ut just 
restaurangmomsen men vi 
har haft råd med så enormt 

mycket annat de senaste åren i form av skattesänk-
ningar med mera så det hade funnits utrymme även 
för denna viktiga sociala reform. Och det är klart att 
det även framåt kommer att finnas utrymme för 
detta.
Skulle detta kunna bli en fråga för nästa val?

– Absolut, bara någon politiker vill driva frågan. 
Men de här frågorna är aldrig vinnarfrågor. Jag vann 
inte röster på att driva handikappfrågor. Det är trots 
allt en rätt liten grupp bland väljarna som är direkt 
berörd. Det handlar istället om hur man ser på 
politikens uppgifter, att vi måste ta tillvara på de 
grupper som har svårt att göra sig hörda, säger Bengt 
Westerberg.  +

Text och foto: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

” regeringen 
talar om arbets-
linjen och det 
är jättebra. 
men det borde 
gälla även de 
här grupperna.”

Det är hög tid att utvidga rätten till daglig verksamhet, anser Bengt Westerberg: Det skulle tillgodose ett 
mycket stort behov.
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intervju

D
et stormar ofta kring 
LSS, lagen om stöd 
och service till vissa 

funktionshindrade, som 
trädde i kraft i januari 1994.

Socialchefer i många 
kommuner hävdar att de inte 
har råd att följa lagen, enligt 
undersökningar från 
fackförbundet Vision.

Och SKL har i olika 
sammanhang uttryckt ökad 
oro för kostnaderna.

Bengt Westerberg har 
indirekt fått kritik för att 
kostnaderna underskattades. 
Men den kritiken håller han 
inte med om:

– Det var omöjligt att 
förutse kostnadsutveckling

en. Utredningen som 
föregick reformen utgick 
från hur mycket stöd 
personerna fick av kommu
nerna på den tiden. Hur 
skulle den kunna veta att 
kommunerna så kraftigt 
underskattade de verkliga 
behoven?
Var det tur att man inte 
visste hur mycket det skulle 
komma att kosta?

– På sätt och vis var det 
kanske det. Om man då hade 
sett alla konsekvenser är det 
tveksamt om det hade gått 
att få igenom reformen. Det 
var en tid då vi hade svag 
ekonomi. Men kostnads
explosionen kom inte direkt 

utan det har varit en succes
siv utveckling under 20 år 
och en del av ökningen beror 
på medvetna politiska beslut.
Förstod inte du själv att 
kostnaderna skulle öka 
kraftigt?

– Nej, jag hade ingen 
annan information än 
utredningen. Det är klart 
man skulle kunnat ana att 
kostnaderna skulle öka, men 
jag hade aldrig kunnat 
föreställa mig en så kraftig 
ökning.
Håller du med om att 
kostnadsutvecklingen kan 
ses som ett bevis på att 
viktiga behov faktiskt 
tillgodoses?

– Absolut. Det är ju inte 
bra att kostnader ökar men 
det är bra att behov tillgodo
ses och det kostar att 
tillgodose behov. Även om 
dessa personer får mycket 
hjälp är de i en svår situation. 
Vi trollar inte bort deras 
funktionsnedsättning, men 
försöker i viss mån kompen
sera den. 

– Vi gör en massa annat 
för att rädda livet på exem
pelvis för tidigt födda barn. 
En del av dessa barn får svåra 
funktionsnedsättningar. Om 
det är rimligt att rädda liv 
måste man också försöka 
hjälpa dem när de växer upp, 
säger Bengt Westerberg. +

”Det var nog bra att vi inte  
visste hur dyrt det skulle bli”

Bengt Westerberg om kostnaderna för LSS:

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

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

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

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

Vill du veta mer?
Hör av dig till

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

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

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

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

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

www.gryning.se

Vi satsar på unga!

gryning_fk1002.indd   4 2010-03-02   15.20
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>  Möt Agneta Fager, föräldern som 
aldrig ger upp när det gäller att 
kämpa för sin dotter. 

>  Läs om Madeleine Månsson som 
blev testpilot för sexhjälpmedel. 

>  Få koll på vad som är på gång  
inom Fritt val och personlig  
hjälpmedelsbudget.

Hjälp- 
medel

Tema:

s. 46

s. 38
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s. 34

s. 42

s. 48
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u åker vi kana nedför 
regnbågen! Yiieehhaa!

Fnissanden, frustan-
den och rena tjut av 
skratt fyller lägenheten 
som är belägen två 

trappor upp i ett av hyreshusen i 
centrala Karlstad. Yra av glädje vältrar 
sig den spexande kvartetten över 
utklädningsgrejerna. Ett par lustiga 
figurer lösgör sig ur kaoset: en clown, en 
pirat, en häxa och en crazy-spiderwo-
man.

– Humor och lek är det allra bästa 
hjälpmedlet, bubblar Agneta Fager, 
mamma till Christina, 12 år. 

– Och kärlek och gemenskap, 
tillägger hon. 

Familjen har samlat långa, långa 
listor över alla de hjälpmedel som 
dottern Christina har behövt genom 
åren på grund av sin flerfunktionsned-
sättning. 

Förutom autism och epilepsi har 
Christina en intellektuell funktionsned-
sättning samt adhd. Ett tag när det var 
som värst kom kramperna varje sekund. 
Efter den senaste hjärnoperationen 
skedde dock ett mirakel, från att ha 
varit en av de fyra i Sverige med svårast 
epilepsi och helt sängliggande, kan 
Christina nu gå och även delta i många 
vardagliga sysslor. 

– Men det medför ju mer jobb för oss 
andra och det förstår inte 

Försäkringskassan. De tycker att bara 
för att Christina nu kan gå så behöver 
hon inte lika mycket assistans. Vi väntar 
på att ett nytt beslut ska komma när 
som helst. 

Agneta Fager berättar hur fel 
Försäkringskassans syn på ”föräldraan-
svar” kan slå och att hon som ensamstå-
ende förälder periodvis får mycket litet 
sömn på flera dygn. 

– Aldrig kunde jag för tolv år sedan 
tro att mitt liv skulle bli så här. Och att 
myndigheterna, som sägs stå på med-
borgarnas sida, inte bryr sig. 

Den svarta gummispindeln som 
hänger i hennes högra öra hoppar fram 
och tillbaka av de energiska gesterna. 
Agneta Fager är en organisatör av sällan 
skådat slag. I nio år arbetade hon helt 
ensam som assistent åt Christina innan 
bemanningen utökades till åtta perso-
ner och Christina fick korttidsboende 
beviljat sju dagar i månaden. 

De personliga assistenterna Stella och 
Anette, idag med alias ”häxan” och 
”clownen”, skakar båda på huvudet och 
tycker att föräldrar till funktionsnedsat-
ta barn blir väldigt utelämnade till att 
själva ansvara för allt. Periodvis har 
Agneta Fager varit sjukskriven för 
utbrändhet men hon tycker att det är en 
stor hjälp att de nu kan jobba två och 
två. 

– Det autistiska hos Christina är mer 
framträdande nu och hon har väldigt 

lätt för att fastna i sitt beteende. På 
morgnarna och på nätterna vill hon 
alltid komma till mig, hon förstår inte 
att jag behöver sova, så även om jag inte 
jobbar får jag ingen sömn. 

Men trots den arbetsbelastningen har 
hon ändå hittat kraft till att driva 
igenom flera förbättringar för 

Mamman som

aldrig 
    ger sig
Hon får stå ut med suckar och muttranden för att hon ifrågasätter 
myndighetsbeslut, men hon tänker inte ge sig. agneta Fager är 
alltid beredd att kriga för sin dotters sak. 

– Man får aldrig låta sig nedslås, man måste ta vara på det 
positiva, säger hon. 

”alDrig kunDe jag För 
tolv år seDan tro att 
mitt liv skulle bli så 
här. och att mynDighe-
terna, som sägs stå på 
meDborgarnas siDa, inte 
bryr sig.” 

n
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Hjälpmedel

Christina. Förutom assistans och 
korttidsboende har Agneta Fager 
kämpat, i motvind, för att få en trapp-
hiss installerad i huset, och för att få 
olika hjälpmedel beviljade. 

– Jag är inte rädd för något, som tur 
är. Man måste våga göra saker och vara 
lite besvärlig. Jag tänker ju bara på mitt 
barns bästa och tror på en förändring. 
Då måste man ge järnet från början – 
ända in i kaklet om så behövs. 

AgnetA FAger är nöjd med assistentfö-
retaget Frösunda. Superlativen haglar på 
bred värmländska.

– De är jävligt bra! Chefen är fantas-
tisk på att lyssna, hon är uppsökande 
mot mig, jag behöver inte ringa henne 

utan hon kollar regelbundet av med mig 
hur det är. 

Till andra i liknande situation vill 
hon ge rådet att våga släppa fram ilskan 
och att säga vad man tycker och tänker. 
Utan pardon.

– Det tog flera månader innan 
Christinas gåstol levererades. Man ska 
inte behöva vänta så länge som från 
oktober till januari innan ett livsviktigt 
hjälpmedel kommer. Sedan tycker jag 
att habiliteringen borde vara en uppsö-
kande verksamhet precis som tandvår-
den som regelbundet skickar ut kallel-
ser. Nu måste man som förälder själv 
ansvara för och hålla i kontakten och 
det är inte alltid man orkar, även om 
man då behöver dem mer än någonsin.

– Fler och fler börjar gå ut och 
berätta om sin situation i pressen och 
det ger ju resultat. Vilket samtidigt är 
lite sorgligt. Många har det så jävligt att 
de inte vet vilka rättigheter de har eller 
var de kan få stöd och hjälp. 

en AnnAn lärdom Agneta Fager dragit 
är att humor, uppmuntran och positiv 
inställning är de allra bästa verktygen 
för att  få vardagen att fungera.

– Vi har länge använt utklädnings-
kläder för att motivera Christina att 
använda sina hjälpmedel eller för att 
förklara saker. Vi hänger spindlar i 
öronen, skojar med ansiktsmasker, 
bygger koja och leker skeppsbrott i 
hennes rum, applåderar, hurrar och ger 

Humor och lek är det allra bästa 
hjälpmedlet, tycker Agneta Fager. 

Från vänster Agneta, Anette, 
Christina och Stella.
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belöning i form av teater- eller restau-
rangbesök, ja, allt för att göra saker mer 
lustfyllda. 

När Christina skulle opereras fick 
ankan Anki förklara vad som skulle 
hända. Agneta Fager håller upp en vit 
tyganka med gul näbb och gula fötter 
framför Christina som direkt pekar på 
ankans huvud och vill berätta om sin 
operation. Även Kalle kanin, en röd-
randig tygkanin få rycka in ibland när 
Christina ska borsta tänderna. Hon har 
en epilepsimedicin som gör att tandköt-
tet ömmar. 

– När Kalle kanin visar hur man 
gapar stort så går det lättare. 

EngagEmangEt på FacEbook är också ett 
slags hjälpmedel för Agneta Fager. Hon 
får enormt mycket positiv feedback där. 
Det betyder mycket i och med att hon 
inte har så stort socialt umgänge. 

– När jag sa att jag skulle få besök av 
Föräldrakraft fick jag direkt tusen 
gilla-markeringar. Lars Ohly med flera 
politiker följer mig, det är roligt. 

Alla väntar nu på att höra hur det går 
för Christina med Försäkringskassan. 

Hon säger att det gäller att kunna 
bjuda på sig själv och detsamma förstås 
för de assistenter som anställs. Men hon 
har också egna ”genvägar”.

– Om något inte funkar eller tar för 
lång tid ringer jag direkt till chefen för 
barnhabiliteringen, eller om något 
måste repareras, då ringer jag direkt till 
verkstan istället för att först kontakta 
förskrivaren. De flesta går med på det. 
Kanske tycker de bara att det är roligt 
att kunna hjälpa till. 

Andra hjälpmedel är EP-scheman, 
portabel DVD, antihalk i duschen, 
toalettstol, rullstol, ortopediska skor, 
skena höger sida, förhöjning i höger sko, 
vagusstimulator, portacat och en 
pet-mask mot allergi.

– Christina får så lätt lunginflamma-
tion, hon använder pet-masken helt 
själv nu, trots att det är lite läskigt, men 
det gäller att göra det roligt! Humor och 
skratt är det bästa! Tyvärr har Ingen på 
haben någonsin använt sig av sådana 
metoder, där är det tråkigt och strikt.

annars är agnEta Fager ganska nöjd 
med barnhaben i Karlstad. Förutom att 
det är så stor personalomsättning vilket 

Agneta Fager inte tycker är bra för 
barnen. Saker faller lätt mellan stolarna. 

– Man måste som förälder hela tiden 
ligga ett steg före. Även när det gäller 
medicineringen. Jag har ju så mycket 
annat med Christina så när inte de 
professionella kan sköta sina åtaganden 
blir det väldigt jobbigt. När Christina 
opererades var det ju mycket sorg och 
oro som tog kraft och energi, men jag 
var tvungen att ha stenkoll på allt. 

En bra kuratorskontakt har hjälpt 
Agneta Fager med fonder, stiftelser och 
försäkringsbolag. 

– Hon hjälpte mig att få merkost-
nadsvårdbidrag och att räkna ut olika 
merkostnader som vad tvättmaskinen 
kostar per månad i el, slitage på kläder 
och möbler, laddning av mobilen med 
mera. 

Agneta Fager tipsar om försäkrings-
bolaget ACE Europe, där man kan 
försäkra barnet trots att det har en 
funktionsnedsättning. 

– Jag fick tipset av en förälder på 
Ågrenska utanför Göteborg. Ågrenska 

är för övrigt jättebra. Man träffar andra 
föräldrar och kan ösa ur sig saker som 
man kanske inte vill tjata om med 
vänner som inte har samma erfarenhe-
ter. 

IntErvjun har nått sitt slut och det är 
dags att bege sig hemåt. När Agneta 
Fager mötte upp vid tågstationen för 
någon timme sedan var det regnjacka 
och paraply som gällde som skydd mot 
det stormande ovädret. Men att ”solá  i 
Karlstá ” lyser med sin frånvaro just 
idag gör inte så mycket eftersom alla i 
lägenheten strålar av glada miner. 
Precis innan Agneta Fager drar igen 
dörren hinner hon inflika sin favorit-
diktrad. 

”Krama och älska mig då jag är liten, 
då blir jag en som kan krama och älska 
då jag blir stor.” +

Text och foto: Stina Johansson
stina.johansson@faktapress.se

Förutom assistans och korttidsboende har 
Agneta Fager även kämpat för att få en 
trapphiss installerad i huset, och för att få 
vissa hjälpmedel beviljade.

Christina använder ortopediska skor och har en skena på höger sida. Sängen är höj- och 
sänkbar. Tidigare hade hon långa listor på olika hjälpmedel.

Från att ha varit en av de fyra i Sverige med 
svårast epilepsi och helt sängliggande, kan 
Christina nu gå och även delta i många 
vardagliga sysslor.

”när jag sa att jag 
skullE Få bEsök av 
FöräldrakraFt FIck 
jag dIrEkt tusEn 
gIlla-markErIngar. 
lars ohly mEd FlEra 
polItIkEr FöljEr mIg.” 
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et är landstingen och 
kommunerna som 
ansvarar för hjälpmedel 
som ska användas i 
hemmet, närmiljön och 
skolan för att underlätta 

det dagliga livet eller för vård och 
behandling. Fritidshjälpmedel får man 
oftast köpa själv. 

Den närmaste vårdcentralen eller 
hjälpmedelscentralen kan ge information 
om vad som gäller i det egna landstinget. 
Svenska Handikappidrottsförbundet kan 
upplysa om vilka hjälpmedel för idrott 
som går att hyra.

Ett fritidshjälpmEdEl möjliggör för en 
person med funktionsnedsättning att 
utöva olika fritidsaktiviteter som till 
exempel innebandy, skidåkning eller 
paddling. Fritidshjälpmedel kan vara 
enkla produkter, men även specialbygg-
da, som till exempel kälke för ishockey, 
sit-ski för utförsåkning, särskilda stolar 
och styranordningar för segling, med 
mera.

Landstinget och kommunen kan 
informera och ge råd om vilka möjlighe-
ter som finns att få bidrag till fritidshjälp-

medel och var man kan hyra, köpa eller 
låna sådana.

– Vad som förskrivs som fritidshjälp-
medel varierar stort i landet. Många 
landsting förskriver cyklar, exempelvis 
trehjuliga cyklar och tandemcyklar i 
träningssyfte. Vissa landsting lånar ut 
fritidshjälpmedel. Olika avgifter och 
åldersgränser förekommer, säger Gunilla 
Hammarskiöld.

Daniel Nygårdh Johnsson går på 
RH-gymnasiet i Stockholm och han 
tycker att det vore bra om förskrivarna 
kunde tipsa mer om hjälpmedel som inte 
finns i sortiment. 

– Allt ska ju vara så himla praktiskt 
hela tiden, det ska vara kul också, fritids-
hjälpmedel är jätteviktigt. Segway ser 
häftigt ut, en sån skulle jag vilja testa, det 
skulle kunna vara något att använda om 
något år. Men den finns ju inte i vanliga 
sortimentet, säger Daniel Nygårdh 
Johnsson.

Om intE hjälpmEdlEt finns i sortimentet 
tycker Gunilla Hammarskiöld att man än-
då ska ta kontakt med sin förskrivare eller 
hjälpmedelscentralen och beskriva 
behovet.

– Var inte rädd för att köpslå, föreslå 
att du kan avstå från en elrullstol för att 
hellre använda exempelvis en terränggå-
ende elrullstol, eller betala en del själv. 
Sedan kan man ju skriva till hjälpmedels-
chefen och påpeka ens önskemål. Beskriv 
din dag och motivera varför, det är väldigt 
viktigt. De flesta hjälpmedelverksamheter 
kan ju fatta beslut i enskilda ärenden och 
det går via förskrivaren som gör ansökan 
och motiverar behovet. Om man inte är 
nöjd med hur behovsbedömningen är 
gjord kan man gå vidare till patientnämn-
den.

Gunilla Hammarskiöld säger att man 
inte kan värdera ett behov i pengar.

– Det är det medicinska behovet som 
är avgörande men enligt Hälso- och 
Sjukvårdslagen ska också kostnad sättas i 
relation till mervärdet. Om en stor 
merkostnad skulle ge en liten effekt 
måste sjukvårdshuvudmannen tänka till. 
Det kan hända att hjälpmedelscentralen 
har ett budgetansvar men det ska ej gå ut 
över brukarens behov. Det är barnen man 
måste satsa på. 

YttErst få landsting förskriver hjälpme-
del för fritiden vilket innebär att man får 
bekosta sitt eget hjälpmedel själv. 
Produkterna är speciellt utformade för 
personer med funktionsnedsättning och 
tillverkade i små serier. Hjälpmedlen blir 
därför avsevärt mycket dyrare än vanliga 
produkter.

– Men en cykel borde alla kunna få 
låna. Att kunna cykla som alla andra är 
viktigt. Att cykla ger så mycket mervärde, 

Stora orättvisor kring 

fritidshjälpmedel
– här är tipsEn sOm kan gE dig rätt

Vill du ha tips på 
fritidsaktiVitEtEr Och 
anpassningar?
På Hjälpmedelsinstitutets 
hemsida under 
”Hjälpmedelstorget” kan man 
läsa om olika tips på fritidsakti
viteter och anpassningar som 
ridning, fiske, kajaking.  
www.hjalpmedelstorget.se

Vart VändEr man sig?
> Hjälpmedelscentralen eller 
vårdcentralen kan upplysa om 

vad som gäller i det egna 
landstinget.
> Svenska Handikappidrotts
förbundets distriktsidrottsför
bund, SDF, kan upplysa om vad 
som gäller i det egna länet. 
www.handikappidrott.se

De flesta distrikten tillhanda
håller idrottshjälpmedel. 
Klicka på det län som du tillhör 
för att hitta kontaktuppgifter. 
Exempel på fritidshjälpmedel 
är bocciaspel, goalball eller 

skidkälke. Priset varierar, en 
skidkälke kan man till exempel 
hyra för cirka 60 kronor per 
dygn eller 150 kronor för en 
vecka. 

Var kan man köpa 
fritids hjälpmEdEl?
Hjälpmedelsinstitutet har en 
förteckning över leverantörer för 
frititidshjälpmedel på www.hi.
se/sv-se/hjalpmedelstorget/
aktivfritid/-/Sok-redskap-och-
hjalpmedel/Leverantorer

En aktiv och meningsfull fritid ska alla kunna ha. Men har man en 
funktionsnedsättning är det vanligaste att man själv får bekosta de 
extra hjälpmedel och anpassningar som behövs för fritid och motion. 
Föräldrakraft har pratat med gunilla hammarskiöld för Hjälpmedels
institutet som ger många tips om hur du kan övertyga ditt eget lands
ting om att få hjälp.

d

Daniel Nygårdh Johnsson tycker att det 
vore bra om förskrivarna kunde tipsa mer 
om hjälpmedel som inte finns i sortiment. 
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HJÄLPMEDEL

Följande landsting tillhanda-
håller fritidshjälpmedel och 
förskriver cyklar till barn upp 
till 18-20 år:
■ Halland
■ Kronoberg

Följande landsting tillhanda-
håller INTE fritidshjälpmedel 
men förskriver cyklar till 
barn upp till 18-20 år
■ Örebro
■ Blekinge

■ Stockholm
■ Västernorrland
■ Sörmland
■ Region Skåne
■ Norrbotten
■ Jämtland
■ Dalarna 
(en avgift för cyklar)
■ Västmanland
■ Värmland
■ Jönköping 
(avgift för cyklar)

Följande landsting tillhanda-
håller varken fritidshjälpme-
del eller cyklar:
■ Gävleborg
■ Östergötland
■ Kalmar

Följande landsting svarade 
inte
■ Västerbotten
■ Gotland
■ Västra Götaland
■ Uppland

det är träning, förflyttning  och en 
möjlighet att ta sig fram tillsammans med 
familjen  eller kompisar, säger Gunilla 
Hammarskiöld.

Flera landsting som exempelvis 
Örebro, Blekinge och Stockholm förskri-
ver cyklar till barn under 18 år, men inte 
som fritidshjälpmedel utan som förflytt-
ningshjälpmedel. 

Hallands landsting förskriver hjälp-
medel för lek och fritid som gungsits och 
sandlådestol. De lånar även ut fritids-
hjälpmedel som exempelvis tandem-
cyklar, parcykel, Duet rullstolscykel samt 
Hippocampe-vagnen som är lämplig för 
bad och terräng. Kronobergs landsting 
lånar också ut fritidshjälpmedel. 

LANDSTINGET HAR DET sjukvårdande och 
rehabiliterande ansvaret, vad som är friskt 
och vad som är sjukt är svårt att dra 
gränsen vid när det gäller fritidshjälpme-
del. Gunilla Hammarskiöld menar att det 
finns en rädsla för att skapa prejudikat, 
det vill säga att om man gör ett undantag 
för en person kan det bli vägledande för 
en annan.

– Det är inte bra att det är så olika. Det 
skulle underlätta om det var mer enhetligt 
oavsett var i landet man bor. Föräldrar 
har så mycket att fixa med, de borde ha 
medalj, jag önskar att man kunde tillgo-
dose föräldrarnas behov mer.

I Dalarna planerar man att införa fritt 
val av hjälpmedel och där kan man även 
som vuxen få en cykel förskriven med 
hänvisning till att det är ”hälsoekono-
miskt”. 

GUNILLA HAMMARSKIÖLD MENAR att det är 
viktigt att hälsoekonomi används som ett 
argument för att få låna ett hjälpmedel. 
Det handlar om att kostnader och 
hälsoeffekter ställs mot varandra och att 
det högre priset för ett hjälpmedel 
motiveras av förbättrade hälsoeffekter 
och minskade sjukvårdskostnader. 

– Det är ett bra argument som jag 
tycker att man som hjälpmedelsanvända-
re eller anhörig kan använda, säger 
Gunilla Hammarskiöld. +

Text och foto: Stina Johansson
stina.johansson@faktapress.se  

Alla borde få möjlighet att låna cykel, anser 
Gunilla Hammarskiöld.

KARTLÄGGNINGEN: BARA 
TVÅ LANDSTING FÖRSKRIVER 
FRITIDSHJÄLPMEDEL
VID EN RUNDFRÅGNING bland landstingen 
visar det sig att det bara är Hallands och 
Kronobergs landsting som tillhandahåller 
fritidshjälpmedel. Tre landsting förskriver 
varken cyklar eller fritidshjälpmedel. Tolv 
landsting förskriver cyklar men inte 
fritidshjälpmedel. 

Av landets 21 landsting och regioner 
har 17 svarat på enkäten.
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– Det är bäst att vända sig direkt till den 
verksamhet som man har kontakt med i 
kommunen, landstinget,  arbetsgivare 
eller skola, säger Jeanette Adolfsson som 
jobbar på Hjälpmedelsinstitutet.

På webbsidor på nätet kan man se vad 
som gäller för det län där man bor. Ofta 
är förskrivarna arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster. Eller audionomer för 
hörselhjälpmedel, synpedagoger för 
synhjälpmedel eller logopeder för 
kommunikationshjälpmedel. 

Sjukvårdshuvudmannen – landstinget 
eller kommunen – har huvudansvaret 
för hjälpmedel i hemmet. 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
står det att sjukvårdshuvudmannen ska 
erbjuda hjälpmedel till personer med 
funktionsnedsättningar.

Arbetshjälpmedel, som bara används 
på arbetet, står arbetsgivaren eller 
arbetsförmedlingen för, men om man 
har hjälpmedlet även hemma ansvarar 
landstinget eller kommunen för det. 

AgnetA byström från Torsby är mamma 
till Niklas, 31, och hon är frustrerad över 
att inte veta vart man ska vända sig när 
det gäller hjälpmedel eller vad det finns 
att välja på. 

– När barnen är små får man hur 
mycket som helst men när Niklas fyllde 
20 blev det svårt. Då blev vi tvungna att 
hålla koll själva på vad som finns. 

Hon tycker att det borde finnas någon 
sorts lots inom landstinget som kan 
hjälpa till och tipsa var man får tag på 
saker och ting. 

– Som det nu är vet jag inte vart man 
ska vända sig och då blir det ju inte av att 
Niklas får nya hjälpmedel. Man märker 
att det blir tuffare och tuffare att få 
hjälpmedel. Sedan har varken kommun 
eller landsting ett hjälpmedelssortiment 
som är uppdaterat på det senaste. 

Även Rosa Axelsson från Enköping 
och mamma till Victor, 7, är starkt 
kritisk till att hon som förälder själv 
måste hålla koll på nyheter. 

– Victor har en väldigt tungkörd 
rullstol så vi letar efter lättare hjul. 

Sådant måste man ta tag i och föreslå 
själv, förskrivaren gör inte det, säger Rosa.

I skolAn är ansvaret för hjälpmedel 
splittrat. Landstinget svarar för personli-
ga hjälpmedel som används både i 
hemmet och i skolan. Skolan ska ansvara 
för pedagogiska hjälpmedel. Men allt 
som oftast vill varken landstinget eller 
skolan ställa up.

– Det är en svår gränsdragning 
huruvida läxläsning ska räknas till 
hemmets hjälpmedel eller till skolans, 
säger Jeanette Adolfsson. 

I grunden är det behovsbedömningen 
som avgör om man har rätt till hjälpme-
del. Den bedömningen görs av förskriva-
ren. Finns det ett behov ska det tillgodo-
ses, men hur avgörs av lokala riktlinjer. 

- Här får man 
tips om nya 
hjälpmedel.
Yvonne Cavka, 
bosatt i Östham-
mar och mamma 
till Emma, sökte 
efter nyheter på 
Hjultorget på 
Kistamässan i 
maj. 
Innowalk från 
Made for Mo-
vement var mor 
och dotter lite 
extra nyfikna på 
den här gången.

Ibland kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig för att få rätt 
hjälpmedel. Föräldrar kan behöva lägga ner mycket tid och energi på 
att hitta och få beviljade de hjälpmedel som barnet har behov av. 
Föräldrakraft reder ut begreppen med hjälp av Jeanette Adolfsson. 

så får du bättre  
koll på hjälpmedel

Många landsting har speciella beslutstöd 
som hjälp till förskrivare.  

Om man inte tycker att bedömningen 
är korrekt är det viktigt att fråga förskri-
varen så att man får en ordentlig förkla-
ring till hur bedömningen har gjorts. 
Bedömningen ska ske i delaktighet, det 
vill säga förskrivaren ska resonera med 
föräldern och/eller användaren och ta 
hänsyn till hela livssituationen. 

Är man missnöjd med bedömningen 
kan man vända sig till chefen eller, om 
inte det hjälper, till Patientnämnden och 
hävda att man inte varit delaktig i 
bedömningen. 

– Det är en viktig princip att  
hjälpmedlet är ett komplement till 
habiliteringen, därför vill landstinget  
att förskrivare håller i bedömningen, 
utprovningen och uppföljningen så att 
inte hjälpmedlet blir en isolerad insats, 
säger Jeanette Adolfsson. 

Hon tipsar om att beskriva problemet 
så noga som möjligt. Det är lätt att direkt 
tänka på ett specifikt hjälpmedel men 
det är viktigare att beskriva behovet som 
ditt barn har av just detta hjälpmedel. 
Utgå från ett helhetsperspektiv. Fånga in 
så många situationer som möjligt där 
hjälpmedlet kan användas.

måste mAn som förälder tänka ”ekono-
miskt” när man föreslår hjälpmedel, till 
exempel prioritera en taklyft framför ett 
kommunikationshjälpmedel? Nej, det 
tycker inte Jeanette att man ska behöva.
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– Vi måste själva hålla koll på nyheterna 
och föreslå förbättringar, det gör inte för-
skrivaren, säger Rosa Axelsson.

Agneta Byström är frustrerad över att det 
är så svårt att få hjälpmedel – särskilt när 
barnet blir vuxet.

Vem ska man kontakta 
för att få hjälpmedel?
Personligt hjälpmedel: 
Landstinget, habiliteringen.
Pedagogiskt hjälpmedel: 
Skolan.
Arbetstekniskt hjälpmedel: 
Arbetsgivare, 
Arbetsförmedlingen.
Medicintekniskt  
hjälpmedel:  
Landstinget.

Var kan man  
få extra hjälp?
Myndighetslots kan stödja i 

arbetet att få de hjälpmedel du 
är berättigad till.
www.myndighetslots.se

tips inför möte  
med förskriVaren:
> Förbered dig på att beskriva 
problemet så utförligt du kan. 
>  Tänk på att beskriva behovet 
och inte bara ha ett önskemål 
om ett visst hjälpmedel. 
>  Försök tänka utifrån ett 
helhetsperspektiv och fånga in 
så många situationer som 
möjligt där hjälpmedlet skulle 
kunna användas.

om du inte tycker att 
förskriVaren har gjort 
en riktig bedömning:
>  Fråga ut förskrivaren så att 
du får klart för dig hur 
bedömningen har gjorts. Det 
står i de flesta lokala regelverk 
att bedömningen ska ske i 
delaktighet. Förskrivaren måste 
alltså resonera med brukaren 
och/eller anhöriga och ta 
hänsyn till hela livssituationen. 
>  Om du inte  har varit 
delaktig i bedömningen, 
kontakta chefen eller 
Patientnämnden och berätta.

– Förskrivaren ska ta hänsyn till att 
det finns ett rimligt förhållande mellan 
kostnad och nytta. Om förskrivaren 
säger att det ”inte finns pengar”  är det 
underförstått att de inte har värderat 
behovet som så stort, eller att ett 
hjälpmedel som redan finns kan 
användas istället.

Jeanette Adolfsson menar att det är 
de funktionella och medicinska 
behoven som förskrivarna har att 
förhålla sig till och det kan kanske vara 
svårt att förklara ibland. Då är det 
enklare att gömma sig bakom ekono-
mi. Samtidigt måste man ta hänsyn till 
nya medicinska eller funktionella 
behov, till exempel om man vill byta 
ett hjälpmedel. Detta är ännu en 
anledning att man måste förklara 
behoven utförligt.

På många håll i Sverige har man 
arbetat  med att ha ett mer flexibelt 
regelverk och Hjälpmedelsinstitutet följer 
den utvecklingen. Det ställer stora krav 
på förskrivarna men Jeanette Adolfsson 
tycker att det blir bättre med lite öppnare 
syn, än att man slaviskt följer regler som 
exempelvis att man inte får byta rullstol 
förrän efter ett visst antal år. 

jeanette adolfsson anser att förskri-
vare bör vara så öppna som möjligt 
med beslut och att det är viktigt att 
klaga hos chefen eller Patientnämnden 
om man inte är nöjd. Reglerna är i 
grunden politiska och det är viktigt att 
de som beslutar får reda på om något 
inte är bra. Men det verkar som att 
klagomål alltför sällan förs fram till 
Patientnämnden.  

– Det förekommer inte så många 
ärenden i Patientnämnden som rör 
barn. Det är viktigt att veta att det finns 
en möjlighet att påverka. En skrivelse 
som inkommer till Patientnämnden är 
en indikation på att något kan vara fel 
och politikerna får varje år en samman-
ställning av ärenden.

Det finns ingen nationell definition 
av hjälpmedel, och inga nationella 
riktlinjer men det pågår diskussioner 
om att införa detta. Idag är det lokala 
regelverk som gäller och därför får man 
kolla upp vad som gäller i det egna 
landstinget eller kommunen. +

Text och foto: Stina Johansson
info@faktapress.se

Normaliserande 

kognitiva hjälpmedel             

    - i smartphone och  

                   surfplatta.
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lortunna moln svävar 
över Umeå idag. Vinden 
från nord ser till att 
luften inte blir varmare 
än nio plusgrader, trots 
solens viljestarka och 

målmedvetna strålar så här i mitten av 
maj. Här i radhusområdet inne i stan syns 
inga av de snöfläckar som dröjt sig kvar 
på åkrar och ängar några kilometer 
härifrån.

Oskar har precis kommit hem från 
skolan med sin assistent Crille. Mamma 
Anna har plockat fram lite mellanmål och 
dvärgpudeln Sixten svassar runt i köket. 

Det har blivit dags för dagens behandling 
med elektroder, eller så kallad lågfrekvent 
elektrisk muskelstimulering, som det 
egentligen heter. Oskar lägger sig på 
mattan på golvet och Crille och Anna 
hjälps åt att fästa elektroder på baksidan 
av benen, rumpan och magen. Totalt åtta 
stycken som ska behandla fyra olika 
muskelgrupper. Elektroderna ska sitta i 
90 minuter, men under tiden kan Oskar 
göra vad han vill. 

Han är van, han har gjort det här flera 
gånger i veckan under ett och ett halvt år. 
Varannan gång på överkroppen och 
varannan gång på underkroppen.

Det var när de såg teveprogrammet 
där uppfinningen presenterades som 
Anna direkt tänkte att det skulle kunna 
vara något för Oskar. De tog kontakt med 
företaget, som kom upp till Umeå. Oskar 
fick ett personligt kopplingsschema 
anpassat efter sin cp-skada, både de 
muskler som ska aktiveras, och de 
muskler som ska dämpas på grund av 
spasticitet. 

Anna och Crille startar elektroderna 
med två batteridrivna kontroller. Varje 
elektrod får sin individuella inställning. 
På bakbenen och rumpan ska det vara lite 
starkare och på magen ska det vara lite 
svagare. 

– Ajajajaj, det känns för mycket på 
magen, säger Oskar med ett leende. 

– Okej, vi sänker lite på magen, säger 
Anna, och efter en stund, när Oskar har 
vant sig, höjer hon till den rekommende-
rade inställningen.

– Nu får du ställa dig upp, säger Anna, 
och så hjälper hon honom att dra på sig 
mjuka byxor och en skjorta. Sladdarna 
och kontrollerna samlas ihop och träs in 
under skjortan på ryggen och ut genom 

kragen, ner i en liten ryggsäck. Det är lite 
fix och trix, men så är det också en 
prototyp. I höst ska det komma en färdig 
dräkt, bara att dra på sig. 

– Får man in snitsen går det trots allt 
ganska fort, säger Anna. 

Oskar har en cp-skada sen födseln och 
besväras av ofrivilliga rörelser. Ibland 
tappar han balansen när han går eller så 
flyger glaset iväg när han ska dricka. Den 
här behandlingen ska stärka musklerna så 
att han kan kontrollera och hålla upp 
kroppen bättre.

Oskar säger att det känns avslappnat 
och att det pirrar när elektroderna 

Oskar lindgren, 10, använder elektroder för att minska spasticiteten 
och öka rörligheten i musklerna. Tillsammans med träning har detta 
gjort att han bland annat inte behöver någon joystick till datorn längre. 
Men framför allt är han mycket mer avslappnad i kroppen. 

F
”Om man kan 
unDvika ingrepp 
Och meDiciner 
har Det ett 
värDe i sig.”

I stället för

joystick

Oskar har ett personligt 
kopplingsschema  

anpassat efter  
sin cp-skada.
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Oskar bär med sig kontrollerna i 
en ryggsäck under de 90 minuter 
behandlingen pågår.
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vibrerar. Ibland somnar han när han har 
dem på, så skönt är det.  

Men idag vill han spela elgitarr. Det 
blir lite rundgång när förstärkaren sätts 
på, den reagerar på elektroderna. Oskar 
sätter sig tillrätta och börjar spela. Han 
kan många olika låtar och byter vant 
ackord. Han har ett band tillsammans 
med sin assistent. De har musikintresset 
gemensamt. 

Sen går Oskar upp till sitt rum för att 
spela lite dator också, innan det är dags 
för kvällens aktivitet, simskolan. Oskar 
går i en vanlig simgrupp och har nyligen 
lärt sig att hålla andan, dyka ner på botten 
och att ta fem simtag. Idag är det avslut-
ning och föräldrarna ska komma och 
titta.

Anna säger att det är svårt att veta 
exakt vilka framsteg som just denna 
behandling är orsak till. Men sedan 
behandlingen påbörjades tycker hon att 
Oskar har blivit mjukare, mindre spänd 
och mer avslappnad. 

Han kan knappa fortare på datorn, 
skriva lite bättre och spela gitarr lite 
bättre. Han ramlar inte lika ofta, och det 
går bättre att gå upp för trappan här 
hemma också. Dessutom har talet blivit 
tydligare.

– Nu kan fler än de allra närmaste 
förstå vad han säger, säger Anna.

Det behövs inte heller lika många andra 
hjälpmedel längre. För tillfället använ-
der Oskar inga ortopediska skor, det 
behövs inte. Han kan också använda ett 
vanligt tangentbord nu, i stället för 
joystick och raster, han behöver bara en 
liten fördröjning på tangenter och mus, 
så att det inte blir för många ppp:n till 
exempel. Dessutom sitter han stadigare 
på toaletten, och den mjuka specialsit-
sen har därför tagits bort, och endast 
armstöden är kvar.

Anna tror att om man skulle få mer 
hjälp med olika typer av behandlingar 
på habiliteringen så skulle det kanske 
inte behövas så många fysiska hjälpme-
del.

– Jag har varit väldigt offensiv med 
olika behandlingar, men vill helst 
använda naturliga metoder. Jag har 
upplevt att om man kan undvika 

ingrepp och mediciner har det ett värde 
i sig . Oskar har aldrig fått muskel-
avslappnande mediciner som botox och 
baklofen, jag vill inte att han ska få i sig 
mer gift än nödvändigt, med tanke på 
alla biverkningar som skapar trötthet 
och koncentrationssvårigheter.

De alternativa metoderna har 
kompletterat varandra. Förutom olika 
träningsmetoder har det främst handlat 
om stretch och taktil stimulans. 
Stretchen har minskat stelheten, men 
inte påverkat kroppskontrollen. 
Däremot har den taktila stimulansen 
gett bättre kroppskännedom.

– Och så gillar jag att duscha, då 
slappnar jag av, säger Oskar. 

Mamma Anna skrattar. Det tog ett 
tag för henne innan hon fattade varför 
Oskar vill duscha så ofta och så länge, 
att det faktiskt minskade spasticiteten. 
Hon fortsätter: 

– Med den här metoden behöver 
man inte hålla på och träna hela tiden, 
man behöver bara koppla på elektro-
derna så sköter de sig själva. De här 
barnen har ofta inget val, därför är jag 
så tacksam att det finns alternativa 
metoder som den här. Varje liten sak vi 
gör hjälper till, men det är svårt att säga 
vad som är vad. Det borde vara själv-
klart att metoden ska godkännas som 

”MeD Den här MetoDen 
behöver Man inte hålla 
på och träna hela tiDen, 
Man bara kopplar på 
elektroDerna så sköter 
De sig själva.” 

Oskar tycker att det känns 
avslappnat och att det 
pirrar när elektroderna 
vibrerar. 

Anna tror att om man skulle få 
mer hjälp med olika behandlingar 
så skulle det inte behövas så 
många fysiska hjälpmedel. 
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ett hjälpmedel i landstingens sortiment, 
så att den kan komma fler till nytta.

Det enDa som är lite bökigt, säger 
Anna, är att koppla på elektroderna 
och sen hålla koll på att de inte glappar, 
men så upprepar hon, att det här är ju 
prototypen, när dräkten är klar är det 
ju bara att ta på. 

I dagsläget kan man bara stimulera 
fyra muskelgrupper åt gången, men 
även detta kommer att ändras när den 
färdiga dräkten är klar. 

– Effekten sitter i ungefär två dygn 
på Oskar, så egentligen skulle han ha 
den på varje dag, antingen på över- el-
ler underkroppen. Eller att vi gör båda 
kroppshalvorna samma dag, men då 
blir det tre timmars behandling, och 
hur ska man få in det i sitt liv? Kanske 
när det är helg, men på vardagar går 
det inte, säger Anna.

Anna har hört att det också finns en 
långsiktig positiv effekt, att det kom-
mer bli lättare för Oskar att hitta och 
styra musklerna när han har lärt sig 
hur det känns utifrån. De 90 minuter-
na har gått och elektroderna stängs av 
automatiskt, en efter en. När de är 
avplockade är det dags för ytterligare 
lite energipåfyllnad, innan det bär av 
till simskolan.

en av oskars assistenter, Emma Sjöberg, 
har under åren med honom blivit så 
intresserad av de olika metoderna att hon 
börjat plugga till sjukgymnast. 

– Anledningen till att jag vill bli 
sjukgymnast är Oskar, och att jag ser att 
det finns så mycket att göra, som förbätt-
rar för honom. Att jobba med barn som 
Oskar är väldigt givande, det ger energi.

I sin c-uppsats har Emma därför gjort 
en studie på hur just lågfrekvent elektrisk 
muskelstimulering påverkar fin- och 
grovmotorik hos ett barn med cp-skada. 

Emma Sjöberg vet redan nu att hon 
vill jobba med habilitering när hon är 
klar. Hon har precis kommit hem direkt 
från en treveckorspraktik i England, på 
en särskola med integrerad habilitering, 
där eleverna kunde träna under skoltid. 

Hon har också praktiserat på habilite-
ringen i Umeå vid två tillfällen, och när 
hon senast var där frågade en kollega vad 
hon ville göra när hon var klar med 
studierna.

– Jag vill ha hennes jobb, sa jag och 
pekade på min handledare som stod 
bredvid, säger Emma med ett gap-
skratt. +

Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se

Ännu ej i lanDstingens sortiment

> Elektrodress är ännu inte ett hjälpmedel i 
landstingens sortiment, det vill säga att 
landstinget står för kostnaden för använ
daren. 

> Att få in en produkt i sortimentet kan ta 
allt från sex månader till flera år, eftersom 
varje landsting själva bestämmer vilka 
produkter som bör ingå. Innan processen 
formellt kan påbörjas krävs att produkten är 
CEmärkt, vilket är Läkemedelsverkets 
krav, och detta ska förhoppningsvis vara 
klart i slutet av året. 

> För att börja använda prototypen är det 
vanligaste att man köper utrustningen för 
2000 kr. Till det tillkommer en utbildnings
kostnad på 20 000 kr. 

> För de familjer som har personlig 
assistans kan man ofta få utbildningen 
täckt av assistansomkostnaderna eftersom 
det krävs utbildning och fortbildning av 
assistenterna i hur man använder metoden 
på ett tryggt och effektivt sätt. 

> Ett annat alternativ är en intensiv
tränings kurs i hur man kan träna mer 
effektivt med hjälp av elektrisk stimulering 
och i ett par landsting har man stöttat 
intensivträningskursen ekonomiskt. Vissa 
familjer betalar också privat, eller söker och 
beviljas bidrag från olika stiftelser för att 
täcka kostnaderna för utbildningen.

> Läs mer på www.inerventions.se

Elektrodress har elektroder och 
vibrationsstimulering som förbättrar 
den motoriska och sensoriska funk-
tionen för personer med spasticitet, 
CP-skada, stroke, Parkinsons och 
MS. Illustration: Inerventions.

Nedan till höger:  
Oskars assistent,  

Emma Sjöberg, som  
pluggar till sjukgymnast.
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on använder så lite 
hjälpmedel hon kan i 
vardagen. Så har det 
varit ända sen hon 
skadades i en trafik
olycka för tolv år sen, när 

hon var 15 år gammal. 
– Det blev bara så, att jag ville klara 

mig utan. Jag har inga höj och sänkbara 
bänkar i köket, inga armstöd på toaletten. 

Madde använde istället den där tiden 
på rehabkliniken till att bli riktigt bra på 
att använda rullstolen, och att acceptera 
den som sitt hjälpmedel i vardagen. 

Många av de tjejer hon träffar i sitt 
jobb tycker att det är viktigt att hjälpme
del är snygga, helst rosa. För egen del 
föredrar hon en så osynlig rullstol som 
möjligt.

– Jag tror att det kommer mer och mer 
här i Sverige, det här med att man kan 

designa sin rullstol som man vill. Jag 
gillar det svarta. Min rullstol ska vara 
dämpad och passa till allt. Så kan jag själv 
vara färgglad.

I USA har hon sett guld och silver
smyckade rullstolar, hon tycker att det är 
samma sak som med fälgar på bilar, att 
det visar lite av ens personlighet.

– Däremot är skillnaden mellan rik 
och fattig stor i USA. Det såg jag när jag 

var på en hjälpmedelsmässa häromåret. 
Jag såg äldre människor som hade 
sjukhusrullstolar med hemmagjorda 
motormontage, endast de välbärgade 
hade råd med samma standard som vi i 
Sverige.

Det viktigaste är dock att hjälpmedlet 
ska vara smidigt och anpassat för perso
nen som ska använda det. Det här är 
Maddes tredje rullstol, hon har bytt till 
smidigare och lättare varianter vartefter. 

– Den här senaste har gjort stor 
skillnad. Den här väger hälften av vad 
min första gjorde.

Det bästa vore om man kunde bära 
den med ”bara ett finger”, och kanske att 
sitsen skulle vara ihopfällbar, så att den 
blir ännu lättare att packa ihop. På sitt 
förra jobb hade hon ofta möten på olika 
ställen, och ibland kunde hon packa in 
och ut rullstolen ur bilen 30 gånger 
samma dag.

– Det tar på axlar och rygg, och de ska 
hålla hela livet. Det är lätt att glömma, 
speciellt när man är nyskadad. Och det är 
klart, jag fattar ju att det i längden inte är 
bra att till exempel laga mat så här, säger 
hon, och visar hur hon sitter på sidan 
med överkroppen vriden åt höger och 
låtsas att hon rör i en kastrull. Så för att 
underlätta i framtiden, kommer jag att 
välkomna allt mer hjälpmedel i min 
vardag.

Det är genom andra användare hon 
hör talas om att det kommer nya smidiga
re rullstolsmodeller. Eller när hon går på 
mässor. 

– Det kommer ingen information 
automatiskt, det är synd eftersom det vore 
bra att veta. Om man får drömma skulle 
det dimpa ned ett mejl eller ett brev 
automatiskt. 

För några år sen fick hon frågan om hon 
och några kompisar ville testa sexhjälp
medel från ett företag i Malmö. De 
behövde en testgrupp som kunde vara 
med och rekommendera vilka hjälpmedel 
som skulle tillverkas och säljas. 

Tjejerna testade dildos i alla storlekar 
och vibratorstyrkor, glidmedel i alla färger, 
smaker och konsistenser, och olika typer 
av massageprodukter för hela kroppen. 

Efter varje test skrev de ned vad de 
tyckte och tänkte om varje produkt; vilken 
doft, känsla, smak och form de gillade 
bäst. De fick också fundera på om den 
kunde fungera även om man har dålig 
handfunktion eller svag känsel i underli
vet, och om den skulle vara bäst att 
använda ensam eller tillsammans med sin 
partner.

– Det verkar som att andra tror att bara för att man har en funktions-
nedsättning, kan man inte, och bör man inte ha sex, säger Madeleine 
Månsson, som efter att ha varit testpilot för sexhjälpmedel vill upp-
muntra tjejer och kvinnor med funktionsnedsättning att våga ta för sig. 

”sex är tabu om man har  
en funktionsnedsättning”

”Den Första Fråga 
jag Fick när jag var 
nyskaDaD var oM 
jag kunDe ha sex. 
sex och Funktions-
neDsättning ses 
soM något konstigt.”

h
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– De gick sen på våra rekommendatio-
ner när de valde ut produkterna. 

I hjälpmedelsbutiken i Lomma och 
Kristianstad ligger idag sexhjälpmedlen 
framme som vilka produkter som helst.

– Om du går till en vanlig sexshop vet 
ju knappast personen som står bakom 
kassan vad som funkar utifrån just din 
funktionsnedsättning.

Sex är tabu om man är tjej och har en 
funktionsnedsättning, det är Madde 
övertygad om. 

– Den första frågan jag fick när jag var 
nyskadad var om jag kunde ha sex. Sex 
och funktionsnedsättning ses som något 
konstigt. Det verkar som att andra tror att 
bara för att man har en funktionsnedsätt-
ning, kan man inte, och bör man inte ha 
sex. 

Men den synen är på väg att förändras, 
tycker hon, inte minst i takt med att tjejer 
och killar med funktionsnedsättning 
själva får information om vilka hjälpme-
del som finns.

– Sex är ju så mycket mer än att båda 
ska få orgasm. Det är att känna lust, att 
kramas och kyssas. Om man har dålig 
självkänsla på grund av sin funktionsned-
sättning är det säkert extra svårt att prata 
om sex. Man måste tycka om sig själv för 
att kunna öppna sig för sin partner och 

berätta hur man vill ha det, vad som 
funkar och inte funkar. 

Om några dagar drar Madde ut på 
roadtrip genom västra USA med sin 
partner. Men rullstolen krånglar. Svetten 
lackar på vaktmästaren och kollegan 
Bo-Stefan, som försöker hjälpa henne 
med däcket. Det är ingen luftkonditione-
ring här i materialförrådet och verkstaden 
inne i idrottshallen i Malmö. 

Däcket behöver bytas, men fälgen är 
en dimension större än däcket. Bo-Stefan 
använder flera verktyg, han bänder och 
drar, men de sprätter iväg en efter en. Han 
svär. Och svär igen.

Till slut ger han upp och sätter tillbaka 
det gamla däcket, som även det är svårt 
att få på. Madde sitter lugnt och väntar på 
en kontorsstol bredvid, tills Bo-Stefan har 
satt på däcket igen.

– I vanliga fall tar det här en kvart, 
men nu har vi hållit på i över en timme. 
Jag som hade tänkt sluta tidigare idag. 
Och i går gick bilen sönder också, jag som 
har åtta mil hem. En tum är faktiskt 25,4 
millimeter, muttrar han när han går 
iväg. +

Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se

madeleine ”madde” månSSOn
ålder: 27 år.
Yrke: Ansvarig ledare för Aktiva tjejer i 
Malmö, ett forum för tjejer och kvinnor med 
funktionsnedsättningar.
bor: Malmö.
Hobby: Familj, flickvän, musik, film, dans, 
resa, djur och Aktiva tjejer.
lyssnar på: Brandi Carlile, David J. Roch, 
Bruce Springsteen, Florence + the Machine 
med flera.
läser: Just nu ”Boktjuven” av Markus 
Zusak.
Ser fram emot: En månads roadtrip i USA 
med flickvännen.
motto: ”I never saw a wild thing sorry for 
itself. A bird will fall frozen dead from a 
bough without ever having felt sorry for 
itself.” DH Lawrence.
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datasalen på habilite-
ringen i Västerås återstår 
fortfarande 15 minuters 
speltid på timstocken, 
och förutom glädjeropen 
då och då, är luften tät av 

koncentration. Eva-Karin Alm är special-
pedagog och en av eldsjälarna bakom 
gruppen ”Nätkom petent”, där barn som 
är 11-13 år och har någon neuropsykia-
trisk funktionsnedsättning träffas och 
bland annat får tips om hur datorn kan 
användas till mer än bara spel. Men visst 
spelar de en hel del när de ses – också.

Flera tankar ligger bakom gruppen, 
som nu är inne på sin andra omgång. 

– Vi har tidigare haft svårt att locka 
barn med dessa typer av diagnoser till 
habiliteringen, och funderade därför på 
hur vi skulle kunna bjuda in dem till 
något lustfyllt och kravlöst. Samtidigt 
ville vi väva in det som vi och föräldrar 
tycker är viktigt. På så sätt får familjerna 
en inblick i vad habiliteringen kan 

erbjuda i form av hjälpmedel och stöd, 
samtidigt som barnen får en positiv 
upplevelse inför kommande habiliterings-
kontakter, säger Eva-Karin.

Syftet med gruppen är att starta ett 
samtal kring vad barnen gör på nätet, 
utan att värdera eller fördöma. Eva-Karin 
berättar att många föräldrar uttrycker stor 
oro kring sina barns datoranvändning; de 
är oroliga för nätmobbing; att deras barn 
inte har någon att chatta med, eller att 
barnet sitter för länge vid datorn. Vissa är 
också rädda för att barnen ska komma i 
kontakt med vuxna med dåliga avsikter, 
att de ska luras på pengar eller att det ska 
komma in virus i datorn. 

Tanken med att rikta sig till just denna 
åldersgrupp, är att försöka ligga steget 

före och lära barnen att vara försiktiga på 
nätet.

– Alla 13-åringar har inte chattat eller 
skypat eller facebookat. Det är lite som 
när man pratar med högstadieelever om 
sex, man tror att de kan mer än de gör, 
men i själva verket vet de inte vad alla ord 
betyder. 

Eva-Karin och hennes kollegor vill 

mer än  
     bara spel

”AllA 13-åringAr hAr inte 
chAttAt eller SkypAt 
eller fAcebookAt.”

i

”Å herre gud, är jag bra eller!!!” Martin jublar när bowlingkäglorna  
faller en efter en. Tillsammans med Linus, Alex och Freja ingår  
han i gruppen ”Nätkompetent” som idag träffas för sista gången  
den här våren.

Här används datorn till 

Överst: Karin Andreasson, arbetsterapeut frågar 
Linus och Alex om de vet varför timstocken piper. 
Nederst: Eva-Karin Alm och Freja kollar på spel.

Då har du något att berätta!
Livsbild.se är en insamling av berättelser om vardagsliv och livsvillkor. 
Insamlingen är öppen hela 2012.

Har du en funktionsnedsättning?
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också lyfta fram allt som är positivt med 
datorn. 

– Datorn gör inte någon med dyslexi 
till en bra läsare eller skrivare, och den 
kan inte ersätta kompisar och sociala 
relationer, men den är baske mig ett bra 
verktyg, om den används på rätt sätt. 

Där kommer habiliteringen in, menar 
hon. Oavsett vilket hjälpmedel det gäller, 

så har det inget egenvärde, om det inte 
används på ett sätt som passar just den 
individen.  

– Hur många hjälpmedel ett barn har 
spelar ingen roll om man inte använder 
dem rätt, och det är vår uppgift att hjälpa 
till med det. 

ETT MYCKET BRA sätt att använda datorn 

på, som Eva-Karin själv använt sig av med 
sina egna barn, är något hon benämner 
som ”datorprat”. Hon menar att man 
ibland kan lösa konflikter på ett lättare 
sätt genom att chatta med varandra. Man 
kan sitta vid varsin dator eller turas om att 
skriva på samma.

– Öga mot öga blir det kanske gap och 
skrik, men om man chattar tar det för 
lång tid att skriva. Och om man dessutom 
har en diagnos som gör att man har svårt 
att förstå småprat, så finns orden kvar på 
skärmen, och kan läsas om och om igen. 
De försvinner inte ut i luften. Detta kan 
man också träna på i programmet 
Trippelkommunikation, som jag varmt 
kan rekommendera.

En av gångerna fick gruppen just 
chatta med varandra. De delade upp sig i 
två rum och kopplade upp sig på Särnäts 
skyddade chat. De fick ett ”detektivupp-
drag” där de skulle ta reda på saker om 
varandra; till exempel vilken favoriträtt 
och favoritfärg alla hade. Efteråt samlades 
de och pratade om hur man skriver på 
nätet, att det är precis som ett vanligt sam-
tal, att man använder ett vårdat språk. 

Vid ett annat tillfälle testade de Skype. 
Den gången lekte de ”arga leken” och 
”sten, sax eller påse”. 

KLOCKAN ÄR HALV fyra på eftermiddagen 
och Linus Ihrfors, 14, Martin Andersson, 
12, Alex Burell, 12 och Freja Wässman, 
12, släntrar in i datasalen. De slår sig ned 
vid bordet i mitten av rummet och 
Eva-Karin hälsar välkommen och går 
igenom dagens upplägg.

Lena Carling, sjukgymnast, är med för 
att prata om vad som händer i kroppen 
när man sitter för länge. Till exempel kan 
man få ont i axlarna eller armen. Hon 
frågar gruppen om de har några tips på 
vad man kan göra när man suttit en 
stund.

Martin och de andra deltagarna har under träffarna fått testa att chatta och använda 
Skype, men de har också pratat om vad man kan göra för att inte sitta för länge vid 
datorn. 

friheten att levafriheten att leva
 

ditt liv.
www.omniaab.se
info@omniaab.
www.omniaab.se

08 - 442 34 57

För er föräldrar som assisterar era 
barn utan utomstående assistenter

ORANGE
För er föräldrar som assisterar era 
barn utan utomstående assistenter

ORANGE

För dig som vill överlåta hela din 
assistans åt din assistansanordnare

LILA
För dig som vill överlåta hela din 
assistans åt din assistansanordnare

LILA

RÖD
För dig som vill samordna din egen assistansinsats 
utan att behöva bedriva egen verksamhet

RÖD
För dig som vill samordna din egen assistansinsats 
utan att behöva bedriva egen verksamhet

För dig som bedriver assistans i egen regi 
och endast vill anlita vårt lönekontor

GRÖN
För dig som bedriver assistans i egen regi 
och endast vill anlita vårt lönekontor

GRÖN
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– Springa runt huset, men det beror på 
vilket hus man bor i, man kan ju också 
springa i trapporna, säger Freja.

”Vad är lagom länge att sitta då?”
– 24 timmar, säger Freja blixtsnabbt, 

och alla bryter ut i ett gapskratt. 
– Snarare en halvtimme, säger Lena 

med ett leende. 
Sen säger Alex att man kan gå och 

hämta ett glas vatten, och så kan man ju 
resa sig upp varje gång vattnet tar slut. 
Fast sen kommer han på att man kan 
ställa datorn på diskbänken, då slipper 
man ju resa sig. 

Fniss i gruppen.
Äntligen har det blivit dags för spel. 

Freja, Alex, Martin och Linus tar plats vid 
datorerna och Karin Andreasson, 
arbetsterapeut, ställer in timstocken på en 
kvart. Det blir med ens tyst i rummet, så 
när som på ljuden från datorerna. När 
timstocken piper reser sig Freja och 
Martin, men Alex och Linus sitter kvar, 
helt inne i sina spel. 

Karin tar upp timstocken och går fram 
till dem, och frågar lite skämtsamt om de 
vet vad pipet innebär.

– Att vi ska spela fem minuter till, 
skrattar de.

Det har blivit dags för fikastund och 
genomgång av hemuppgiften de fick förra 
gången. Martin, Alex, Linus och Freja 
skulle diskutera med sin familj om bra 
och dåliga saker med datorn. 

Eva-Karin går igenom frågorna en 
efter en för att höra vad de kommit fram 
till.

”Vad finns det för dåliga saker med 
datorn?”

Martin säger att man kanske inte gör 
läxorna, eller sitter still för mycket, eller så 
kanske man är uppe för länge på kvällen. 
De andra nickar.

”Tycker era föräldrar att ni sitter för 
länge vid datorn?”

Lång tystnad. Alla fyra tittar ner i sina 
glas, dricker eller tuggar på sitt päron. 
Eva-Karin formulerar snabbt om frågan:

”Har ni några regler om hur länge ni 
får sitta?”

Nu tittar de upp. Jo då, i Frejas familj 
har man bestämt att man får spela högst 
två timmar om dagen. Alex har ingen tid, 
han spelar när datorn är ledig. Linus får 
spela efter middagen, han tror att det 
också blir ungefär två timmar om dagen. 

”Är det svårt att sluta spela?”
Freja ler. Känner igen sig.
”Vad skulle ni göra om datorn inte 

fanns?”
Martin säger att han skulle vara ute 

mer och träffa kompisar. Linus säger att 
han skulle spela Wii eller Playstation i 
stället.

”Men om det inte fanns några spel eller 
teveapparater hemma?”

Då skulle Alex uppfinna dem i så fall, 
säger han.

”Blir det bråk om datorspelandet 
hemma då?”

Nej, de tycker de inte att det blir. 
Kanske ibland, säger Martin.

Karin tar fram timstocken och säger att 
det är ett bra tidshjälpmedel. Hon frågar 
om någon använder en sådan eller om 
föräldrarna brukar säga hur lång tid det är 
kvar att spela.

Jodå, någon använder timstocken, 
någon annan säger att det är svårt att veta 
vad mamma och pappa menar med ”Du 
får spela en liten stund till”. 

Karin ställer in timstocken på fem 
minuter, och röda prickar lyser upp, som 
släcks vartefter minuterna går. 

”Finns det andra sätt att hålla reda på 
tiden då?”

Martin säger att det finns timers som 
man sätter i kontakten som stänger av 
strömmen. Men sen kommer han och de 
andra fram till att det inte är så bra. Man 
vill ju bli varnad innan, och det är inte så 
bra för datorn heller att strömmen slås av 
helt plötsligt. 

Karin tipsar om digitala timstockar 
som man kan ladda ned och ha på datorn. 
Så frågar hon om när de tycker att det är 
lätt att hålla reda på tiden.

– I skolan när det är tråkigt, säger 
Freja.

”När är det svårt då?”
– När man har roligt och inte har 

någon klocka, säger Linus.
Pip, pip, pip, pip. 
– Oj, nu har det gått fem minuter, säger 

sjukgymnasten Lena och hoppar upp, nu 
rör vi på oss! 

Alla ställer sig upp och sträcker 
armarna i luften, boxar i luften, vevar 
runt. Skrattet bubblar fram.

fiKastunDen är slut och nu får de 20 
minuter till att spela. Martin och Alex 
väljer nu Wii Sport, ett alternativ som 
både kombinerar spel och rörelse. 

Båda vill bowla. Det går riktigt bra för 
dem båda, det är inte första gången. De 
turas om, och när tiden är ute och 
timstocken börjar pipa suckar de och 
lägger motvilligt ifrån sig handkontroller-
na.

Det är dags att sammanfatta de träffar 
som varit. Linus pappa och Alex mamma 
sluter upp och terapeuterna vill höra vad 
som har varit bra och dåligt. 

Alla pratar i munnen på varandra och 
säger att det har varit toppen, verkligen 
jättekul. Linus pappa flikar in att det 
verkar ha varit bra träffar, och bra att få 
lära sig annat än bara spel, Linus tycker 
att det har varit roligt att gå hit, det är 
något han har längtat efter. Alex tycker att 
träffarna borde vara längre än en och en 
halv timme, och att det borde vara fler än 
fyra tillfällen, och får medhåll från alla, 
särskilt Freja:

– Ja, snälla!  +

Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se

tiPs frÅn nätKOmPetent

> Digital timstock, www.sarnat.se, se 
under ”Hjälpmedel”
> Särnäts skyddade chat, www.sarnet.se, 
se under ”För elever”
> Trippelkommunikation, ett program 
för att utveckla kommunikation, 
socialt samspel och föreställnings-
förmåga, hittar du på
www.trippelkommunikation.se
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SNART KAN DET bli möjligt att 
äga sina hjälpmedel. Som ett 
led i Fritt val av hjälpmedel 
kan en personlig hjälpmedels-
budget bli verklighet. Den 
heta frågan ligger just nu hos 
regeringskansliet. 

– Hjälpmedelsanvändaren 
ska själv kunna välja vilka 
hjälpmedel man vill ha, säger 
Ulla-Britt Blomquist på 
Hjälpmedelsinstitutet. 

Inköpen via Fritt val av 
hjälpmedel har hittills skötts 
via rekvisition. Med personlig 
hjälpmedelsbudget blir 
penninghanteringen enklare i 
och med att användaren får en 
kontantsumma. Någon 
mellanhand i form av en 
tjänsteman behövs då inte. 

Syftet, säger Ulla-Britt 
Blomquist, är att ge hjälp-
medelsanvändaren större 
frihet när det gäller val av 
hjälpmedel. Det ska bli möjligt 
att köpa en annan modell av 
hjälpmedel eller en konsu-
mentprodukt för den som 
hellre vill det. 

JAN-PETER 
STRÖMGREN, 
vice ordföran-
de för Lika 
unika, är starkt 

kritisk till förslaget och undrar 
vad det är politikerna egentli-
gen är ute efter. Han menar att 
man vilseleder brukarna 
genom att enbart fokusera på 
det fria valet, och att det i 
slutänden handlar om att 
begränsa kostnaderna. 

– Jag har varit verksam 
sedan 1970-talet och alla 
reformer som handlat om 
”valfrihet”  har bara landat i 
att spara pengar. Varför har 
man inte gjort en ordentlig 
konsekvensanalys? Vad 
händer när man har större 
behov än vad pengapåsen 
rymmer? Då får man betala 
med egna medel. Och de som 
på grund av sin funktionsned-
sättning inte kan hantera 
detta, hur blir det för dem? 

Han menar att om en 
förmyndare eller anhörig 
måste gå in och hantera 

pengarna backar utvecklingen 
tillbaka till institutionstiden. 
För dessa människor är stödet 
från samhället en förutsätt-
ning för att känna frihet och 
självständighet. 

– Den politiska uppfatt-
ningen har tidigare alltid varit 
att samhället ska tillhandahål-
la hjälpmedel och att det inte 
ska innebära en merkostnad 
för den enskilde, säger 
Jan-Peter Strömgren.

ULLA-BRITT 
BLOMQUIST 
svarar att det 
ska finnas 
möjlighet, för 

dem som behöver, att få extra 
hjälp av förskrivare eller 
någon annan person. 

Personlig hjälpmedelsbud-
get är en utveckling av Fritt val 
av hjälpmedel som har provats 
i fem län, Kronoberg, 
Stockholm, Sörmland, 
Uppsala, och Region Skåne. 
Fritt val av hjälpmedel är ett 
komplement till den vanliga 

förskrivningen av hjälpmedel 
och många landsting och 
kommuner runt om i Sverige 
arbetar för att införa liknande 
system. 

– Det blir en lite annan roll 
för förskrivarna men de 
signaler vi får från de som 
arbetat med Fritt val är att det 
här är bra, och att man som 
förskrivare kommer att bli 
bättre på att informera om 
fler hjälpmedel. Man måste ha 
koll på alla hjälpmedel som 
finns på marknaden, även det 
som ligger utanför sortiment, 
säger Ulla-Britt Blomquist.

Jan-Peter Strömgren tycker 
att förslagen är märkliga.

– Planerna är så luddiga att 
man inte vet vad det blir av 
detta. Risken finns att många 
människor kommer att ångra 
sina hjälpmedelsköp, säger 
Jan-Peter Strömgren. SJ +

Hjälpmedelsinstitutets rapport om 
personlig hjälpmedelsbudget 
finns att läsa på www.hi.se

Vem tjänar på en personlig hjälpmedelsbudget?

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.

VÄND BLAD – ALLT OM MÄSSAN
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FÖRÄLDRAKRAFT ÄR OFFICIELL MÄSSTIDNING FÖR FRI 2012

Erik Lagerlöf, som du mötte i ett stort reportage i Föräldrakraft nr 4 
2011, fi nns på plats på FRI 2012 för att demonstrera sin Segway. 
Foto: Anna Pella.

Mässan pågår den 26-27/9 på Stadionmässan i Malmö. 
Mer information om mässan finns på hemsidan www.fri2012.se

Genombrott för appar
Appar som kognitiva hjälpmedel har fått ett jättelyft, men är 
fortfarande bara i början av utvecklingen. På FRI 2012 är 
specialapparna från svenska Comai ett viktigt inslag. 

– DET ÄR FANTASTISKT vilket genomslag våra appar för vanliga 
smartphones har fått, det har skett ett stort skifte det senaste 
halvåret, säger Anna-Karin Bergius, vd för Comai.

I början var det lite trögt att få appar förskrivna som hjälpme-
del, men nu har det lossnat rejält och Comais appar finns idag 
hos hjälpmedelscentraler över större delen av Sverige.

– Till skillnad från andra appar är våra anpassade för personer 
med kognitiva svårigheter och vi har utbildning och support. 
Med oss kan man diskutera 
hur man ska använda 
hjälpmedlet på bästa sätt. Det 
finns många kalendrar och 
liknande på marknaden men 
de är oftast inte anpassade för 
personer som behöver extra 
stöd, säger Anna-Karin 
Bergius.

– En app löser inte alla problem i ett slag. Man måste tänka 
igenom vad det är man behöver hjälp med och se helheten.

Unikt med Comai-apparna är att anhöriga kan få automatisk 
feedback via SMS, vilket drastiskt minskar behovet av att tjata 
och kontrollera.

Den hetaste produkten är Premium Comai som lanserades i 
vintras och som har de mest utvecklade funktionerna. Bland 
annat kan man skapa bildserier som tydligt visar hur en viss 
aktivitet ska utföras steg för steg, exempelvis visa hur man lagar 
en viss maträtt.

Arbetsförmedlingen har dykt upp som en av Comais viktigaste 
nya kunder.

– Inom arbetslivet finns stort intresse för våra appar och vi ser 
en stor marknad. Många långtidsarbetslösa 
behöver hjälp både med att komma i tid, 
hålla sig fräscha och att klara jobbet, säger 
Bergius.

I framtiden finns troligen specialappar 
från Comai för just arbetslivet, precis 

som det idag finns en skolversion, 
men Anna-Karin Bergius vågar inte 
säga något om hur lång tid det 
dröjer.
www.comai.se

”TÄNK PÅ 
HEL HETEN. 
EN APP LÖSER 
INTE ALLA 
PROBLEM.”

Nu har det lossnat på allvar. Anna-Ka-
rin Bergius gläds åt att Comais appar 
nu förskrivs över nästan hela landet.

Hetaste nyheten från 
Abilia är nya HANDI 
DEFY som är en ny 
smartphone. Den har 
liknande funktioner 
som Handi men kan 
även använda alla 
appar som bygger på 
Androidsystemet.  

MEMOPLANNER 2 är 
en ny version av den 
elektroniska kalendern. 
Den kan fjärrstyras och 
skicka påminnelser via 
SMS. Dessutom kan 
den användas med 
Skype och har blivit 
enklare att använda. 
Leverantör är Abilia.

Nya INTELLIGAZE 
DESKTOP från Abilia 
gör det möjligt att styra 
vilken Windowsdator 
som helst med ögonen. 
Tekniken bygger på 
samma ögonstyrning 
som funnits i 
samtalsapparater. Den 
nya versionen är mer 
utvecklad och kan 
bland annat användas 
för att zooma in.
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Se Karta och utStällarliSta på näSta uppSlag >>>

Hej assistenter!
Prata lön och arbetsvillkor med  

Kommunal på FRI 2012 den 26-27/9 
på Stadionmässan i Malmö.

www.fri2012.se
www.kommunal.se

planera 
vardagen  
i mobiltelefonen.
SmartKalender är mobilappen 
som nyligen vann pris i en tävling för 
smarta lösningar. Skaparna Peter 
Püschel och Tommy Vilkensson är 
på plats för att visa hur man kan dela 
kalendern med en anhörig eller 
assistent och hur appen utnyttjar 
bildstöd. Det gör de i Sal A den 27 
september.

prata via din ipad.
grid player är en gratis app som gör 
det möjligt att kommunicera med 
symboler och text via en iPad eller 
iPhone. En komplett lösning för 
direktkommunikation vid möten, 
uppger Leena Lundgren från Picomed 
som lanserar 
appen i 
Sverige. Appen 
sägs vara så 
lättanvänd att 
man kommer 
igång direkt 
utan att 
behöva läsa 
någon 
handbok.

Utvecklare är engelska Sensory 
Software, som även har tagit fram 
pc-programmet Grid2, som gör det 
möjligt att redigera innehållet i Grid 
Player. Grid2 kostar 5800 kronor exkl 
moms. 

Papoo Touch
franska Smartio har utvecklat Papoo Touch, en ny samtalsap-
parat i litet, praktiskt format. I Sverige lanseras produkten på 
FRI 2012 av Picomed som hoppas att apparatens alla text- och 
symbollösningar ska locka många. Bland finesserna finns 
frashantering, foton, musik och video. Det här är troligen den 
minsta samtalsapparaten på marknaden, uppger Leena 
Lundgren, vd för Picomed. 

Berätta om ditt liv
ett i högsta grad levande projekt pågår just 
nu på Nordiska museet. Under 2012 samlas 
texter och fotografier in från personer med 
funktionsnedsättning och anhöriga. Syftet är 
att öka kunskapen om vardagslivet för 
människor i Sverige. ”När du förmedlar dina 

erfarenheter till oss, hjälper du Nordiska museet att sprida 
kunskap om samtiden. Dessutom bevaras berättelserna för 
framtiden”, säger Diana Chafik, en av initiativtagarna till 
projektet som ställer ut på FRI 2012.

få Koll på 
journalerna.
Securanova har hjälpt HVB-
boenden och öppenvård med 
journalsystem sedan 1996. Nu 
släpper man en specialversion för 
personlig assistans.
– Många har inte förstått vilka höga 
krav som 
ställs på 
dokumenta-
tion och 
journalföring, 
säger Stefan 
Persson, 
marknads-
chef på 
Secura Nova i 
Sandviken.
På mässan premiärvisas nya 
SecuraNova Assistans, ett 
datorsystem som vänder sig till alla 
typer av assistansanordnare.
– Vi har anpassat systemet för att bli 
riktigt bra för just assistans. Det här 
gör det möjligt att hålla mycket 
bättre ordning på verksamhetens 
lagstadgade dokumentation. Många 
anordnare saknar idag stöd för 
journalföring eller har så bristfällig 
journalföring att man riskerar att få 
kritik från Socialstyrelsen, säger 
Stefan Persson.
www.securanova.se

ipad-nyheter.
Smart montering. Nu kommer nya 
smarta hållare för iPad och iPhone. 
Picomed lanserar flera olika 
monteringssystem på mässan, för att 
det ska vara enkelt att fästa de nya 
apparaterna på rullstolen, armen, 
benet, bordet eller vad man nu vill. 

allt från planering  
till faKturering.
avancit Ett datorprogram som 
innehåller allt man behöver för att få 
full kontroll på assistansen. Det är vad 
Avancit utlovar med sprillans nya 
FAST!

– Vi har jobbat med administration 
av assistans i många år och nu har vi 
släppt ett nytt program som har allt 
från planering och uppföljning till 
löner, fakturering och reskontra, säger 
Petter Forss, vd och delägare för 
Avancit.

Det unika är att planering och 
uppföljning nu finns i samma system 
som löneunderlag, faktureringsunder-
lag, reskontra och redovisning.

– Det kan ge en oerhört kvalitets-
höjning och minskar risken för att 
något ska bli fel. Det här är enda 
lösningen som tar assistanshante-
ringen hela vägen, säger Petter Forss.
www.avancit.se.
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UTSTÄLLARFÖRTECKNING
Här hittar du alla utställare som var 
registrerade vid tidningens press-
läggning i juli.

Ab O.H. Sjögren. Monter B2.  

Abilia. Monter B7.

Assistansbolaget i Sverige. 
Monter H4.

Assistanspoolen Syd. Monter D6.

Astra Tech. Monter D4.

...gör det ”omöjliga” möjligt!

Avancit. Alla assistansbolag måste 
ha FAST. Det finns olika program för 
hantering av assistanstimmar, 
ekonomi och lön, men bara ett 
system som optimerar alla timmar 
mot beslut (LSS/SFB/SoL) och det är 
FAST. Monter F3B. www.avancit.se

Bellman & Symfon. Monter A4A.

Bilanpassning Staffanstorp. 
Monter D12.

Comai. Vi utvecklar och säljer 
kognitiva hjälpmedel i  smartphone 
och surfplatta för personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar. 
Våra hjälpmedel är normaliserande 
och mycket lätt att använda. 
Välkommen till vår monter D7.
www.comai.se

DVT Assistans. Monter F6.

Ekens Assistansservice. Vi finns 
här för dig. Närhet, medbestämman-
de och integritet är nyckelord inom 
Ekens och vi vill ge dig en assistans 
där du ställer kraven, och som ger 
dig största möjliga frihet och glädje i 
livet. Monter B6. 
www.ekensassistans.se

ENKV Assistans. Monter G1.

EVO
Ett liv på dina villkor?

Vi skräddarsyr din person-
liga assistans efter dina 

önskemål och behov.

Med över 20 års erfarenhet 
vet vi vad vi talar om! 

Kontakta oss gärna för att 
ta reda på vad vi kan göra 

för dig, 040-685 44 44.

www.evoab.se

Erlandsdals Vård & Omsorg AB

Erlandsdals vård & Omsorg är det 
lilla familjeägda assistansbolaget 
med brukaren i fokus. Med över 20 
års erfarenhet vet vi vad vi talar om. 
Vi skräddarsyr din assistans efter 
dina önskemål och behov. Monter 
F10. www.evoab.se

Frölunda Data. Vi vill ge alla 
människor, oavsett funktionsnedsätt-
ning, möjligheten att vara aktiva och 
delaktiga i skolan, på jobbet och i 
vardagen. Vi är er partner inom Läs 
& Skriv, Kommunikation och 
Kognition. Monter A2. www.
frolundadata.se 

Frösunda. Personlig assistans som 
du vill ha den. Oavsett. Vi vet att alla 
är unika. Därför erbjuder vi personlig 
assistans över hela landet som ska 
passa dig och det du behöver. 
Monter D3. www.frosunda.se

Föreningen Furuboda. Den ideella 
föreningen Furuboda har fokus på 
enskilda individers utveckling och 
inkludering i samhället. I vår 
verksamhet ingår Folkhögskola, 
Arbets marknad, KompetensCenter, 
Assistans samt Konferens. Monter 
G7. www.furuboda.se

kraft
Föräldrakraft. Välkommen att 
besöka vår monter för att prata med 
redaktionen eller marknadsavdel-

HÄR FINNS FÖRÄLDRAKRAFT

Möt oss på Fri 2012! 
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ningen. Vi svarar gärna på frågor om 
tidningen och vill gärna ha tips och 
synpunkter. Monter I1. 
www.foraldrakraft.se

Hela Sveriges Assistans. Monter 
D14.

Hjälpmedelsinstitutet. Monter I2.  

Hjälpmedelsteknik Sverige AB. 
Vi har ett av marknadens största 
utbud av små och stora hjälpmedel. 
Vi säljer och servar hjälpmedel som 
du kan lita på. Oavsett vilka behov 
du har ska du vara en nöjd kund hos 
oss både nu och i framtiden. Monter 
B1, B4, D1, D8, E3, H2, H6
www.hjalpmedelsteknik.se

Humana. Humana är Sveriges 
största företag inom personlig 
assistans. Vi är 8000 medarbetare 
över hela landet som arbetar efter 
samma vision. Alla har rätt till ett bra 
liv. Monter H1. www.humana.se

Identitet. Monternummer saknas.

Knop Rehatek. Monternr saknas.

Kooperativet Hand i Hand. Gillar 
du egna val? Kooperativet Hand i 
Hand är brukarnas kooperativ. Hos 
oss väljer du vem som ska vara din 
assistent och du väljer vem som ska 
vara arbetsledare. Välkommen med 
din förfrågan. Monter B12. www.
handihand.se 

Kooperativet Lila. Vi visade vägen! 
2012 firar vi 20 år som brukarstyrt 
kooperativ. Vårt mål är att ge våra 
medlemmar den bästa assistansen 
samtidigt som vi ska vara den bästa 
arbetsgivaren för de personliga 
assistenterna. Monter E7.
www.kooperativetlila.se

Livsanda Assistans med 
livsglädje. Monter F1.  

Luv2Move AB. Monter A9.  

Move & Walk Sverige. Monter A7.

Nordiska Museet. Livsbild är en 
digital insamling av berättelser om 
vardagsliv och livsvillkor för personer 
med funktionsnedsättning. Vi tar 
emot skrivna, inlästa eller berättelser 
på teckenspråk. Insamlingen är 
öppen hela 2012. Nordiska museet 
och Handikapphistoriska föreningen. 
Monter B3. www.nordiskamuseet.se

Nordström Assistans. Monter E1. 

Novasis Mitt. Monter H7. 

Ny Kraft. Monternummer saknas.

Nära. Monternummer saknas.

Omsorgshuset i Stockholm. 
Monter H12.  

PAiT. Monter B11.  

Permobil. Monter F13.  

Poolarna. Monter F7.  

Rehabiliteringsmedicinska 
kliniken Region Skåne. 
Monter B8.  

SecuraNova Informations-
system. Monter B5.

Svenska Kommunal arbe tare-
förb undet. Vi finns på mässan för 
att du som är personlig assistent ska 
kunna prata om hur du har det på 
ditt jobb. Vi vill gärna att du talar om 
för oss vad du tycker är viktiga frågor 
för oss att jobba med. Monter B10.
www.kommunal.se

STIL. STIL anordnar personlig 
assistans helt utan vinstintresse. Vi 
lägger fokus på hög kvalitet för dig 
och dina personliga assistenter. STIL 
kämpar för att försvara den 
personliga assistansen som en 
mänsklig rättighet. Monter C2.
www.stil.se

Sunrise Medical. Monter D9.

Strandbergs Personlig 
Assistans. Monter B9.  

Sydassistans. Monter D2.

VH Assistans. Monter F12, F5.

Österlen Assistans. Monter A1. 

MEDVERKANDE
ORGANISATIONER
Migränföreningen i Skåne
Svenska Signal- och 
Servicehundförbundet
ILCO Skåneregionen
Korpen Malmö VARM-vattengympa 
ÖREsund Hälsa, Kost & Motion
Föreningen Värnet
Sydvästra Skånes Diabetesförening
Överviktigas Riksförbund Region 
Skåne; ÖR Region Skåne
Reumatikerdistriktet i Skåne
NHR Västra Skåne
Epilepsiföreningen Malmö
RTP Mellersta Skåne
RBU Skåne
Astma och Allergiföreningen
Strokeföreningen Malmö
HISO
Autism och Aspergerföreningen
Hundsam

VAD HÄNDER 
AKTIVITETSTORGET?
FIFH, Föreningen Idrott För 
Handikappade, är huvudaktör på 
aktivitetstorget där du prova bland 
annat:
> Golf Non Stop med Powergolfer.
> Bordtennis med landslagsspelare.
> Modern Dans med Aktiva Tjejer.
> Boccia med Christoffer Hagdahl, 
Paralympier.
> Idrottshjälpmedel.
Det blir även filmvisning från 
Paralympics.

TVÅ DAGAR FYLLDA MED
INTRESSANTA TALARE
Seminarie pro gram met är mer än 
fullmatat med 
aktuell kunskap 
och kända 
föreläsare. 
Du får bland 
annat möta 
David Lega 
som pratar om 
att det är 
”viktigare att bli 
bättre än att bli bäst”.

Furubodas ambassadörer sprider 
kunskap om delaktighet, förmågor, 
attityder och svårigheter.

Leif Axelsson från SVT:s Mot alla 
odds föreläser om ”vägen tillbaka”. 

>> Senaste nytt 
om mässan 
FRI 2012

>> Tips om 
s eminarier

>> Fler nyheter 
om hjälpmedel! 

Aktuellt just nu på 
foraldrakraft.se

Han berättar om sitt livs resa 
tillsammans med nio andra i SVT:s 
Mot alla Odds.
Veronica Hedenmark tipsar om 
vilka rättigheter det finns för barn 
med funktionsnedsättningar när det 
gäller assistans. Veronica har talar 
också om att resa med rullstol.

Ragnwi Marcelind, stats sekre-
terare hos statsrådet Maria 
Larsson, berättar vad som händer 
på regeringsnivå vad gäller folkhälsa 
och funktionsnedsättningar.

”Att hitta nya vägar för kommu-
nikation som vuxen” är ett 
seminarium från kommunikations-
teamet på Furuboda.

Andra föreläsningar handlar om AKK 
(alternativ och kompletterande 
kommunikation). På plats är bland 
annat logopederna Eva Alenbratt 
och Anja Morell från DAHJM 
Dataresurs center i Lund. I nära 
samarbete med förskrivare provar de 
ut, ger råd och följer upp hjälpmedel 
för AKK till barn och vuxna med 
funktionsnedsättningar. På mässan 
ger de en inblick i AKK.

Lotta Vedin och Lotta Lagerholm 
från Autism- och Aspergerföreningen 
talar om bemötande och kom-
munkation vid autism. Med 
kunskap och rätt förhållningssätt kan 
vi skapa positiva möten och bra 
relationer. 

Om hundens roll vid social träning 
berättar Anna Nilsson från 
Hundsam, en förening som bland 
annat vänder sig till personer med 
autismspektrumtillstånd och skapar 
en anpassad mötesplats kring 
hundarna. 

Läs mer på  www.fri2012.se
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et är en av de första 
riktigt varma dagarna 
på året, trots att det 
redan hunnit bli maj 
månad. Kylan har hållit 
ett fast grepp om 

Stockholm de senaste veckorna och i 
morgonskuggan dröjer sig ännu nattens 
svalka. Utanför den gula trävillan står 
ställningen till studsmattan och väntar 
på hoppduken. Tillsammans ska de 
skänka barnen i området mycket glädje 
under de kommande månaderna. 

Här bor Celina, 9 år, med sina två 
småsyskon och mamma och pappa. 
Celina fick en svår syrebristskada i 
samband med förlossningen och har 
personlig assistans dygnet runt. 
Bottenvåningen är helt anpassad för 
henne och assistenterna. På den ena 
kortväggen i Celinas rum finns en hylla 
med sinnestimulerande saker, på den 
andra sitter scheman och instruktioner 
till assistenterna uppsatta. Hostmaskin, 
sug och inhalator står uppradat på en 
liten vagn bredvid sängen. Vägg i vägg 
finns förvaringsutrymmen med 
engångsartiklar, sondnäring och 
hjälpmedel, samt ett våtutrymme med 
en stor höj– och sänkbar duschbädd. 

NatteN var jobbig för Celina. Mamma 
Katarina väcktes av nattassistenten och 
gick ned för att hjälpa till med beslut om 
att ge smärtstillande eller kramplösan-
de. Det blev både och.

Celina sitter i mammas famn, 
fortfarande trött efter medicinerna. 
Hon är också mer andningspåverkad än 
vanligt, medicinerna gör henne lite 
extra rosslig, och efter en stund tar 
Katarina fram pepmasken, som ska 
hjälpa henne att hosta, och håller den 
mot Celinas näsa och mun. ”Celina, nu 
får vi räkna till 15. Ett, två tre…” Celina 
andas de 15 andetagen men hostar ändå 
inte, så assistent Malin hämtar en liten 
spruta med koksalt som mamma 
försiktigt sprutar in i munnen. Nu 
kommer en ordentlig hoststöt, och 
Malin står redo med en sugkateter för 
att hjälpa Celina att snabbt få bort 
slemmet ur munnen. 

KatariNa har jobbat som personlig 
assistent till Celina ända sedan de fick 
assistansersättning då Celina var två år. 
I början jobbade även mor– och farför-
äldrar som assistenter, men efter hand 
som externa assistenter slussats in, har 
de backat mer och mer. När de skulle 
börja anställa assistenter letade de i 
första hand efter sjuksköterskor och 
undersköterskor, de tänkte att ingen 
annan skulle klara av att arbeta med 
Celina. Men de som sökte arbete som 
assistenter, och som de själva kände 
skulle fungera bäst med Celina och 
familjen, hade oftast ingen sjukvårdser-
farenhet. Katarina lärde sig i stället det 
medicinska själv och skapade noggran-
na arbetsbeskrivningar till assistenter-

na. Dessutom finns hon alltid nära, även 
när hon själv inte jobbar som assistent. 
Hon skulle inte kunna tänka sig att ta 
ett jobb utanför hemmet. 

– Så länge jag har Celina finns inte 
den möjligheten. Det skulle heller inte 
vara schysst mot assistenterna, det är en 
trygghet att jag finns med. Om man har 
ett multisjukt barn som Celina måste 
man ha kontroll 24 timmar om dygnet, 
annars riskerar man hennes hälsa. Det 
är bara om man har helheten som man 
kan förstå vad man ska göra. Om man 
jobbar åtta timmar och sen går hem är 
det omöjligt.

Uppemot 30 oliKa assistenter har 
kommit och gått under åren. Idag 
jobbar åtta externa assistenter hos 
familjen. Det är alltid minst en assistent 
som jobbar, men ofta två. Katarina går 
ogärna hemifrån om det bara är en 
assistent på plats, då vill hon alltid vara 
nära. 

– Om jag måste åka med någon av de 
andra barnen till vårdcentralen, hämta 
en akutmedicin eller byta ut ett trasigt 
hjälpmedel till Celina, kan jag vara 
borta en kortare stund, men jag går bara 
hemifrån om assistenten känner sig 
trygg med det. Och att till exempel ta en 
fika med en kompis eller göra något 
annat som inte är akut, är inte aktuellt. 

Hon berättar att hon alltid håller sig 

”Det är bara om maN 
har helheteN som maN 
KaN förstå vaD maN sKa 
göra. om maN jobbar 
åtta timmar och seN går 
hem är Det omöjligt.”

D

” Föräldrar måste ha 
möjlighet att själva  
arbeta som assistenter”

personlig assistans
Tema:

När Celina föddes lade mamma Katarina jobbet som förskollärare på 
hyllan för att på heltid ta hand om sin dotter som hennes personliga 
assistent. 

– Vi föräldrar måste ha möjlighet att själva arbeta som assistenter, 
för att inte vara borta från våra barn, säger Katarina gerdes.
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inom tio minuters räckhåll. Behöver 
hon åka längre bort kallar hon in 
ytterligare en assistent. Ibland kan det 
vara så att Celinas medicinska tillstånd 
gör att hon ändå inte kan åka, och då får 
farmor och farfar göra ärendet istället.

Katarina tycKer att Celinas assistenter 
gör ett enormt bra arbete, och att när de 
lärt sig arbetet får de det som egentligen 
är svårt att verka enkelt.

– Det krävs en hel del av de personer 
som arbetar som assistenter till Celina. 
Inte nog med att de ska klara av och 
förstå alla arbetsmoment, de behöver 
också känna sig själva, kunna arbeta 
både ensamma och i grupp, sätta sig 
själva i andra hand och vara extremt 
lyhörda för att lära sig förstå Celinas alla 
små signaler. 

Katarina är ”platsansvarig” och tar 
hand om det dagliga arbetet, medan 
Celinas pappa är ”chef” och håller i 
löner, administration och utvecklings-
samtal. Det är en bra uppdelning tycker 
Katarina. I sin roll kommer hon ju 
assistenterna så nära.

– Det är viktigt att veta hur de mår, 
det påverkar ju oss, det måste finnas en 
trygghet mellan dem och mig, så att de 
kan säga hur det är. Det är viktigt att 
lyssna på vad assistenterna behöver för 
att kunna göra sitt jobb, och att de kan 
ifrågasätta hur vi gör saker. Jag brukar 
säga till nya assistenter, att om de ser 
mig göra något utan att jag har en 
bakomliggande tanke med det, så ska de 
”putta tillbaka mig”.

när celina närmade sig förskoleåldern 
började familjen leta efter en passande 
förskola.

– Hon behövde stimulans. Men för 
många intryck påverkade också, hon 
fick fler kramper och var vaken på 
nätterna. Vi var också rädda för infek-
tioner, och därför vågade vi till slut inte 
sätta henne i en förskola.

Celina fick därför vara hemma. När 
det blev dags att välja skola valde de, 
efter noggrann kartläggning, en skola 
med en liten särskolegrupp och möjlig-
het att gå undan om Celina behövde det. 

– Hon gick tre dagar i veckan i 
skolan, det var så mycket som hon 
orkade, men hon blev sjuk hela tiden, så 
det blev ingen kontinuitet. 

Efter två terminer gav familjen upp. 
Katarina ansökte om hemundervisning 
och är idag ansvarig pedagog och 
undervisar Celina själv. Utöver hemun-
dervisningen besöker de varje vecka 
skolan där Celina är inskriven och är 
med på deras sångstund. Ibland åker de 
till stallet och rider eller umgås med 
familjens häst, och på måndagar åker de 

Hur skyddar man privatlivet när man har assistenter runt sig och myndigheter som 
kräver allt tuffare kontroll? Vi har besökt två familjer som har löst det på olika sätt. 
Dessutom: Personlig assistent som yrke.

Katarina lämnar bara Celina 
kortare stunder, eftersom hennes 
medicinska tillstånd förändras 
hela tiden.

Katarina finns alltid i närheten om assisten-
ten behöver fråga om något.
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och badar. Däremellan blir det också 
många sjukhusbesök och resor till 
ortopedteknikern för justeringar av 
hjälpmedel.

Om Katarina sKulle ha ett jobb utanför 
hemmet skulle hon vilja starta en 
skolverksamhet anpassad för barn med 
de allra svåraste funktionsnedsättning-
arna. Hon skulle också vilja stötta 
nyblivna föräldrar ”med att rusta dem 
för deras uppgift”. Under de första åren i 
hemmet växte också en idé fram om att 
förmedla sina egna erfarenheter i en bok. 
För några år sedan kontaktade hon 
därför ett förlag och fick ett möte med en 
förläggare. 

– Jag sa ”skriv en bok om mitt liv”. 
Han skrattade och sa att ”det gör vi bara 
med kändisar”. 

Så Katarina började skriva själv. Det 
tog två år att hitta en bra balans, men för-
ra året blev den klar. Den riktar sig till 
läkare, handläggare, assistenter och alla 
som är berörda av barn med stora 
medicinska omvårdnadsbehov.

– Det som andra föräldrar kanske 
förtränger, har jag försökt sätta ord på. 
Jag vill att alla som jobbar med våra barn 
ska förstå att de är riktiga människor.

Katarina funderar mycKet på hur hon 
ska kunna släppa lite mer av sitt kon-
trollbehov och hon träffar en psykolog på 
habiliteringen varannan vecka.

– Man går i backen ganska fort. Jag är 
ingen övermänniska. Jag vet att jag måste 
släppa mer.

Bland annat försöker hon åka själv till 
stallet ett par gånger i veckan.

– Att ha en plats utanför hemmet, där 
man bara kan få vara, är viktigt för 
återhämtningen.

Men, säger Katarina sen, hon är också 
intresserad av medicin och pedagogik, så 
hon hittar stimulans i utmaningarna 
med Celina.

– Men just nu är det något som strular, 
Celina är mer spastisk, mer krampbenä-

gen och mindre kontaktbar, och då kan 
jag inte lämna över, när inte ens läkarna 
vet vad som är fel. 

Men ibland går hon undan, stänger 
dörren. På övervåningen kan hon och 
den övriga familjen vara för sig själva. 
Och ibland ute på sommarstället är de 
helt utan extra assistenter något dygn 
eller två. Och när det är fredagsmys vill 
de vara själva också.

när assistansutredningens förslag 
om kontroll av anhörigassistans kommer 
på tal suckar Katarina och säger att om 
Försäkringskassan i stället kom hit och 
var med, och handläggarna skaffade sig 
kunskap, borde de enkelt kunna avslöja 
fusk utan att behöva göra kontroller. 

– Man kan inte utgå från att alla 
fuskar, om man sätter sig in i vad det 
handlar om så förstår man.

I familjens uterum på baksidan av 
huset flödar solen in. Här har Celina ett 
eget bollhav, en akka-slinga i golvet, och 
en av mamma egenhändigt gjord 
musikbädd. 

Katarina och assistent Malin hjälper 
Celina att lägga sig i egengjorda musik-
bädden. Det blir Queen idag. Hon 
somnar strax. Utanför i trädgården 
sträcker sig Celinas nyplanterade 
blommor mot solen. +

Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se

”man går i bacKen  
gansKa fOrt. Jag är 
ingen övermännisKa.  
Jag vet att Jag måste 
släppa mer.”

tips till föräldrar
Tänk på detta innan ni anställer 
assistenter:
> Hur vill ni att assistansen ska vara?
> Vilka egenskaper ska de ska ha?
> Dela upp ansvaret mellan er.
> Dokumentera alla arbetsuppgifter.
> Tänk igenom arbetsmiljön.

> Tro inte att ni klarar allt själva, ni 
b ehöver hjälp!

När assistenterna har börjat:
> Förklara hur ni vill ha det och varför.
> Bjud in assistenterna att ha egna 
idéer.
> Var tillgängliga för assistenterna.

> Försök skapa en bra atmosfär i 
personalgruppen.
> Se helheten, vad är viktigast för ert 
barns välmående?
> Skaffa ett andningshål.
> Var lyhörda och flexibla när det 
gäller schemat.
> Ge snabb feedback och var rättvisa!

tips till assistenter
> Ta inte med egna bekymmer till 
jobbet, var professionella.
> Glöm inte att det är en 
arbetsplats, och att vi kanske inte 
alltid gör som ni.
> Var inte rädda för att vara i 
vägen eller för att störa.

Katarina har under sitt flicknamn 
Eva Jansson skrivit boken ”Nere 
för räkning, eller… Om livet med 

ett svårt sjukt barn”.
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Jourtelefon: 0771 - 96 99 42
Alfa nr: 0771-WOXZIA

Kompetenscenter för medborgarservice där du får 
hjälp av Din myndighetslots.
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oavsett vad det gäller. 
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Din myndighetslots hjälper Dig att  
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ENIGMA 
EDUCATION

Specialassistent utbildning
Inriktning ADHD, Autism och 

Aspergers syndrom

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

5-9 november
3-7 december

Kurstillfällen
2012

www.enigmaeducation.se
08- 768 20 26

Läs gärna mer på

assistans utomlands

soltjänsten
A S S I S T A N S

Soltjänsten assistans erbjuder 
personliga assistenter till personer 
som är i behov av assistans och 
vill vistas på spanska solkusten.

Soltjänsten assistans erbjudande 
är till för alla de personer som 
önskar anlita våra tjänster inom 
personlig assistans. Vi har inga  
restrinktioner avseende ålder, 
grad av funktionshinder, eller 
längden på vistelseperiod.

Ring nu eller gå in på vår webb 
för mer information!

semester utan hinder

www.soltjansten.se
08 -  53332275

Soltjänsten assistans ingår i Soltjänsten AB
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et är den där stunden på 
dagen som många 
familjer bävar för. Alla 
familjemedlemmar har 
just kommit hem från 
jobb och förskola och 

det är ännu en halvtimme kvar till 
middagen står färdig på bordet. Men här 
hos familjen Frécon Waller råder ett 
ovanligt lugn, i alla fall idag.

Storebrorsorna är hos sin mamma. 
Systrarna Vilma och Tuva sitter i köket 
och ritar tillsammans. Med tjocka 
färgglada tuschpennor fyller de papper 
efter papper, och Vilmas assistent Josefin 
hjälper henne att byta penna och papper. 
Med jämna mellanrum säger pappa 
Emmanuel några uppmuntrande ord, 
växelvis på franska och svenska. Under 
tiden förbereder mamma Lotta maten.

Vilma föddes i april 2007. Förutom sin 
gomspalt och en del problem med 
andningen, hittade läkarna inget 
ovanligt, och efter tre veckor åkte 
familjen hem. Det var svårt att mata 
Vilma och hon kräktes mycket. Hon fick 
en sond och matades långsamt, långsamt, 
med en milliliter i minuten dygnet runt. 

Dagarna gick och Lotta och 
Emmanuel började förstå att det var 
något som inte stämde. Efter påtryck-
ning gjordes en utredning där man fann 
att Vilma hade en medfödd ämnesom-
sättningsrubbning, Smith-Lemli-Opitz 
syndrom, SLO. Diagnosen innebär 
nedsatt förmåga att bilda kolesterol, och 
medför flera olika funktionsnedsätt-

ningar och en mycket skör spädbarnspe-
riod på grund av stora svårigheter att 
tillgodogöra sig näring. 

Lotta och Emmanuel var hemma båda 
två i sex månader och turades om att 
hjälpa Vilma dygnet runt. Men 
Emmanuels nystartade företag behövde 
honom också, och familjen insåg ganska 
snart att Vilma skulle behöva assistans 
för att de skulle orka.

de tog kontakt med kommunens 
assistanshandläggare, och bestämde tid 
för ett möte. Handläggaren frågade 
nyfiket om hon fick ta med sig sin kollega 
också, ”du förstår, vi har aldrig träffat ett 
så litet barn som behöver assistans”. Till 
mötet hade de också med sig två av 
kom munen redan anställda assistenter.

De bestämde sig för att prova den ena 
assistenten, som till en början skulle 
komma sex timmar, tre dagar i veckan. 
Lotta gick och la sig och sov när assisten-
ten kom.  Snart insåg de att de också 
behövde nattassistans, Vilma sov dåligt 
på nätterna, och de blev mer och mer 
slutkörda. Men det var svårt för kommu 
nen att ordna det.

– Vi ville ha få assistenter, som kände 
Vilma och hennes alla behov. Jag minns 
att kommunen undrade varför, det var 
svårt, sa de. De ville ha ett ”hemtjänstlik-
nande” upplägg med många olika som 
kom och gick. 

– Det slutade med att vi fick vår vilja 
igenom, men de kunde inte bemanna alla 
nätter i veckan, säger Lotta, och 
Emmanuel fortsätter:

– Vi var nog inte så lätta att ha att göra 
med under den här tiden, vi var helt 
utmattade.

När det blev vinter och de ville åka på 
sin årliga fjällsemester med Emmanuels 
söner, och såklart nu även Vilma, frågade 
de kommunen om de kunde ta assisten-
terna med sig.

”förut Var det ett pro-
jekt att göra något, nu 
har Vi möjlighet att 
Vara lite spontana, Vi 
behöVer inte planera 
tre Veckor i förVäg.”

d

” vi vill bara  
vara vilmas 
föräldrar”
Vilmas mamma och pappa har valt att försöka leva ett liv som 
andra barnfamiljer, med hjälp av personlig assistans. Men det 
har inte varit helt enkelt. Läs om familjen Frécon Wallers 
slingrande väg mot en fungerande vardag.

FK_1204_s56-79_assistans_v06.indd   60 2012-07-15   17:13



# 4, 2012 FÖRÄLDRAKRAFT 61     

ASSIStAnS

– Varför ska ni åka till fjällen? sa de. 
Allt var svårt att ordna, och det var 
assistenterna som var i centrum, inte 
Vilma, säger Lotta.

Lotta och EmmanuEL började fundera på 
att byta till ett kooperativ, där den 
assistansberättigades behov uttalat skulle 
vara i fokus, men insåg att deras egen 
arbetsbelastning skulle bli ännu större. 
Men när de träffade en av kooperativets 
rådgivare som ville hjälpa dem att lösa 
assistansen utifrån deras önskemål, 
bestämde de sig för att byta. 

Lotta och Emmanuel ville ha externa 
arbetsledare som skötte assistansen. 
Tillsammans med rådgivaren ringade de 
in vad som skulle vara deras ansvar och 

vad som skulle vara arbetsledarnas 
ansvar. 

– Arbetsledningen kring assistenterna 
tar ju så mycket tid. Kunde vi åtminstone 
slippa vara arbetsledare så skulle det 
underlätta vår vardag, vi samordnar ju 
ändå så mycket kring Vilma, säger Lotta. 

De säger båda två att de i första hand 
ville vara föräldrar till Vilma, inte 
assistenter eller arbetsledare. 

När deras rådgivare för något år sedan 
bestämde sig för att sluta på kooperativet 
och istället starta eget assistansbolag 
följde de med henne, och där har de 
stannat.

ViLma har och kommer alltid ha behov 
av assistans dygnet runt, och idag är 

assistansen fördelad på åtta assistenter. 
Två av dem är arbetsledare, och tillsam-
mans med ytterligare en assistent har de 
bemanningsansvar. Arbetsledarna håller 
i utvecklings- och lönesamtal, samt gör 
grundarbetet vid nyrekrytering, allt med 
direktkontakt med assistansrådgivaren. 
Lotta och Emmanuel är bara med i 
slutfasen, när beslut ska fattas.

Emmanuel liknar assistansen vid att 
driva ett företag, där han och Lotta är 
styrelsen, och arbetsledarna är vd. När 
vd och styrelsen träffas lägger vd fram 
förslag som styrelsen tar ställning till. 
Rådgivaren och assistansbolaget finns 
hela tiden nära och stöttar både styrelse 
och vd.Men att vara arbetsledare utan att 
vara förälder är inte alltid självklart för 
de andra assistenterna. 

– Om någon som först jobbat som 
assistent blir arbetsledare är det svårt för 
de andra assistenterna. Å andra sidan är 
det kanske mindre känsligt för assisten-
terna att säga saker till dem än till oss, 
tror Lotta. 

Emmanuel tycker att villkoren för 
arbetsledarna borde vara bättre:

 – Vi skulle önska att de fick högre 
ar vode och semesterlön. Att bli en bra 
arbetsledare sker inte över en dag, det är 
en process. 

Han säger att arbetsbelastningen för 
arbetsledarna periodvis är hög. De 
stöttas i sin yrkesroll genom handledning 
i ledarskap, både enskilt och i grupp. 
Lotta och Emmanuel har särskilt bett om 
det, och de tycker att assistansbolaget 
varit lyhört för deras önskemål.  

Lotta tar Ett exempel på hur en lördags-
morgon kan se ut när man har externa 
arbetsledare och assistenter.

– I stället för att ägna förmiddagen åt 
att göra schema kan jag istället mysa med 
Tuva och Vilma och kanske bestämma 
mig för att vi ska gå till parken. Efter en 
halvtimme har Vilma med assistentens 
hjälp gjort alla morgonrutiner, hon har 
inhalerat, tagit på sig korsett och ortoser, 
packat allt som ska med, blivit insmord 
med stark solkräm, pausat med matpum-
pen, och är redo att gå.

– Förut var det ett projekt att göra 
något, nu har vi möjlighet att vara lite 
spontana, vi behöver inte planera tre 
veckor i förväg. Vilma ska inte behöva 
vara hemma bara för att vi är trötta, 
säger Em ma nuel.

Lotta vill i första hand 
vara mamma till Vilma, 

inte assistent 
eller arbetsledare. 
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– Nu kan jag också få komma hem 
från jobbet en kväll och vara skittrött, 
och veta att jag får vara det, säger Lotta.

När Vilma började på specialförskola var 
det inte självklart att hon skulle ha 
personlig assistans där. Samtidigt var det 
svårt för personalen att till exempel gå ut 
med barnen, det var ”för jobbigt” rent 
praktiskt. Men efter mycket påtryckning 
från Lotta och Emmanuel gick de med på 
att låta Vilma ha assistent med sig, och 
tack vare en förstående pedagog funkar 
det idag bra.

– Nu kan förskolepersonalen istället 
fokusera på att vara pedagoger och få 
göra det som de brinner för, pedagogi
ken, säger Emmanuel, och Lotta fortsät
ter:

– Vilma är i lika stort behov av 
assistans på förskolan som hemma eller 
var hon än är. Förutom vi föräldrar, är 
det assistenterna som har den djupaste 
kunskapen om Vilma, både när det gäller 
hur hon kommunicerar och hennes 
omvårdnadsbehov. Assistenterna ser 
Vilma i alla hennes sammanhang, de 
arbetar olika tider på dygnet och överallt 
där Vilma är; i hemmet; ute på landet; på 
sjukhuset; när familjen reser och på 
förskolan. Utifrån den erfarenheten kan 
de tolka alla hennes signaler.

För Några måNader sedan sökte Lotta 
ett jobb som hon sammanfattar som 
”drömjobbet”. 

– Jag trodde inte att jag skulle få det på 
grund av min familjesituation, men det 
fick jag!  

Hon försöker jobba heltid, men det är 
svårt att få det att funka i praktiken. Hon 
tror inte att hennes tempo kommer att 
hålla i längden.

– Jag har kommit på att livet med 
Vilma gjort mig ”flerfunktionellt 
multieffektiv”. Utöver jobb och barn så 
har vi alltid ”funkisföräldrafixet”. 
Emellanåt är det skitjobbigt, även om det 

är mycket bättre än tidigare. Sommaren 
är alltid osäker eftersom assistenterna 
turas om att gå på semester och schemat 
blir skörare, och sannolikheten att vi får 
rycka in som assistenter ökar. 

Men både för Lotta och Emmanuel är 
det viktigt att ha jobb utanför hemmet:

– Vi har aldrig haft någon tanke om 
att själva vara arbetsledare och assisten
ter mer än nödvändigt, jag måste jobba 
med andra saker och ha kontakt med 
omvärlden för att må bra, säger Emma
nuel, och Lotta fortsätter:

– Jag blir bara ledsen av att gå hemma, 

jag behöver ha ett annat jobb för att inte 
fastna i alla småsaker runt Vilma. Jag 
gillar till och med att leda grupper, men 
inte i mitt hem, för min egen dotter.

Vilma sitter i mammas knä vid matbor
det. Middagen är snart slut. Assistent 
Josefin kommer in och lämnar touch
knappen där förskolan spelat in vad 
Vilma gjort idag. Lotta lägger den i 
Vilmas knä, precis inom räckhåll för 
hennes hand. Vilma trycker.

”Idag är det måndag.”
Paus. Vilma trycker igen.
”Efter samlingen gick jag till rörelse

rummet och hoppade på bollen.”
Paus.
– Jaha, gick du till rörelserummet! 

säger Lotta.
”Det är roligt.”
Vilma vänder huvudet upp mot 

mamma och ler. Det smittar av sig.
Vilma fortsätter berätta att hon gått i 

gåstol, vilat och stretchat. Efter varje 
mening stannar hon upp och väntar på 
mammas reaktion. 

”Sen gick vi ut på gården och gunga
de, och där sitter jag nu!”

Den sista meningen får mamma att 
jubla:

– Var du ute också Vilma, och gunga
de, vad härligt! +

Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se

”jag har kommit på 
att liVet med Vilma 
har gjort mig 
’FlerFuNktioNellt 
multieFFektiV’.”

Tack vare assistenterna och de externa arbetsledarna kan Vilma och hennes familj 
göra fler saker tillsammans. 

Tuva, Emmanuel, Vilma och Lotta njuter av 
att kunna vara lite spontana.

Vilma ritar med assistent Josefin.
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Personlig assistent

Intag 2 ggr/år (augusti och januari)

För information och ansökningshandlingar:
www.framnas.nu                    Telefon: 0911-23 11 00

Fortbildningskurser
för yrkesverksamma assistenter

Ettårig yrkesutbildning på helfart
(sedan 2000/2001)

EVO
Ett liv på dina villkor?

Vi skräddarsyr din person-
liga assistans efter dina 

önskemål och behov.

Med över 20 års erfarenhet 
vet vi vad vi talar om! 

Kontakta oss gärna för att 
ta reda på vad vi kan göra 

för dig, 040-685 44 44.

www.evoab.se

Erlandsdals Vård & Omsorg AB

Alla assistansbolag måste ha FAST
Det finns olika program för hantering av assistanstimmar, 
ekonomi och lön, men bara ett system som optimerar alla 
timmar mot beslut (LSS/SFB/SoL) och det är FAST.

Målsättningen är att utnyttja besluten maximalt och samtidigt    
  ha full kontroll på all utförd assistans.

...gör det ”omöjliga” möjligt!

Avancit AB  l  Tel: 08-631 00 44  l  www.avancit.se  l  info@avancit.se
Skanna och
läs mer här!

FAST_annons_180x66_FÖRÄLDRAKRAFT.indd   1 2012-06-20   14:24

Personlig assistans när den är som bäst

Vi är en
brukarstyrd assistansanordnare

Hos oss är brukaren ALLTID i centrum

Kooperativet Hand i Hand, 
Idévägen 10, 312 96 Laholm
  email: info@handihand.se

www.handihand.se  *  0430 - 210 32

Godkänd assistansanordnare
av Socialstyrelsen & IfA.

Medlem i KFO

Träffa oss på årets Malmömässa FRI2012,  
monter B12, välkomna!
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YRKE: 
PERSONLIG 
ASSISTENT

ersonlig assistent är ett 
ganska nytt yrke som 
uppstod i samband 
med införandet av 
rättighetslagen LSS, 
lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, 
som kom 1993. 

Idag arbetar cirka 80 000 personer i 
Sverige som personliga assistenter, 
enligt fackförbundet Kommunal. 

Arbetet som personlig assistent 
innebär att man hjälper en person med 
funktionsnedsättning att leva ett så 
normalt liv som möjligt, att vara 
dennes ”armar och ben”. Det är 

brukarens individuella behov som står 
i fokus. 

Några utbildningskrav finns inte 
utan det handlar mycket om personlig 
lämplighet och personkemi. 
Assistenten ska finnas nära till hands 
och förväntas vara personlig, men inte 
privat. 

Föräldrakraft har intervjuat fem 
personer som arbetar som personlig 
assistent för att höra hur de upplever 
yrkesrollen.  +

Text och foto: Stina Johansson
stina.johansson@faktapress.se

FAKTA: 
PERSONLIG ASSISTENT

Personliga assistenter är 
anställda av såväl kommuner, 
kooperativ, stiftelser, ideella 
organisationer som privata 
företag.

Antalet privata assistans-
anordnare är cirka 900, 
enligt organisationen 
Independent Living. 

Det finns fyra arbetsgivar-
organisationer som har olika 
kollektivavtal för personliga 
assistenter nämligen Sveriges 
kommuner och Landsting/Pacta, 
KFS (Kommunala Företagens 
Samorganisation/KFS 

Företagsservice AB), 
Arbetsgivarföreningen KFO och 
Vårdföretagarna. 

På assistentforumet kan man 
diskutera med andra assistenter 
och ge tips och goda råd.
www.personligassistent.com

Här kan du lära dig mer om 
att jobba som assistent: 
Jobba som personlig assistent 
(2011, Gothia Förlag) av Carola 
Lindström

Personlig assistans i praktiken 
– beredskap, initiativ och 
vänskaplighet (2011), 
forskningsavhandling av Hanna 
Egard. Gå till www.lub.lu.se och 
använd sökfunktionen för att 
ladda ner avhandlingen som en 
pdf-fil.

Independent Living presenterar 
på sin hemsida matnyttig 
information för den som 
funderar på att börja jobba som 
personlig assistent. 
www.independentliving.org

P
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arola Lindström 
jobbade extra som 
assistent under tio 
somrar för att finansie-
ra sina studier. Att 
finnas med och delta i 

en annan persons vardag tycker hon är 
fint. Nu har hon gett ut en bok om 
assistentyrket.

– Det ger så mycket att få ta del av en 
annan människas erfarenheter. Man 
deltar ju i allt; att ta studenten, föda 
barn, åka utomlands och mycket mer. 
Men assistentjobbet kräver ingen 
utbildning och därför har jag skrivit 
den här boken, det är en guidebok med 
olika tips och ideér, säger Carola 
Lindström. 

I nuläget är hon barnledig men 
arbetar annars som frilansjournalist 
och från och till också som assistent.

Vad är det bästa med assistentjobbet?

– Att det är ett så fritt och utvecklan-
de yrke. Beroende på vem jag har jobbat 
för har det inneburit helt skilda 
arbetsuppgifter. Någon har behövt 
anteckninghjälp för universitetetsstu-
dierna, någon annan har velat ha hjälp 
under konserter, ibland har det mer 
handlat om sjukvårdsbesök. 

Vad är svårast?
– Att förhålla sig på rätt sätt om 

brukaren har kompisar eller flickvän 
på besök. Man måste veta och känna av 
när man ska vara till hands och när 

man ska dra sig tillbaka. Man kan 
också bli alltför personligt engagerad, 
så att man tar med sig jobbet hem eller 
att brukaren ringer till en på ledig tid. 

– Jobbar man med en ungdom kan 
en del svåra frågor uppstå som att 
personen vill testa alkohol eller röka. 
Det är en svår gränsdragning, vi 
assistenter ska medverka till att 
personen kan leva ett fritt liv men 
samtidigt är det föräldrarnas regler 
som gäller. 

– Det kan hända att brukaren vägrar 
att använda hjälpmedel. Då måste 
assistenten kanske lyfta honom eller 
henne och riskerar att dra på sig egna 
skador. Men man kan inte tvinga 
brukaren att använda hjälpmedel om 
denne inte vill. 

Hur vill du utveckla assistansen?
– Det är bra att träffa de andra 

assistenterna. Om inte assistansanord-
naren erbjuder det kan man dra ihop 
ett eget möte på stan och utbyta 
erfarenheter. Men sekretessen måste 
gälla! 

Vilka är dina bästa råd till andra?
– Det är bra att ha skriftlig informa-

tion kring rutiner så att brukaren 
slipper upprepa samma saker hela 
tiden, särskilt om det är hög personal-
omsättning. Det är också bra att sätta 
sig ner med föräldrarna och diskutera 
regler. 

– Barnet ska inte kunna spela ut 
assistenten mot föräldarna, man måste 
vara enade. Det gäller också assisten-
terna emellan, att man gör på samma 
sätt i de stora frågorna. 

– Barnet måste ju också få testa 
gränser och assistenten får inte hindra 
det från att växa upp. Det viktigaste är 
nog kommunikation i alla led samt 
personalmöten. 

– Det är även viktigt att se till att ta 
hand om sig själv eftersom det är ett 
krävande yrke, både psykiskt och 
fysiskt. En god grundkondition är bra 
för att förhindra skador och för att man 
ska orka med. +

Extrajobbet  
landade i en bok

C

Carola Lindström är 32 år och bor i Umeå. Hon är frilansjournalist och författare till boken 
”Jobba som personlig assistent” som utkom 2011. Hon har jobbat i tio somrar som  
personlig assistent för Frösunda, Brukarkooperativet JAG, Sollefteå kommun, Umeå 
kommun och Västerås kommun.

Carola lindström

”DEt är viktigt att sE 
till att ta hanD om sig 
själv EftErsom DEt är 
Ett krävanDE yrkE, båDE 
psykiskt oCh fysiskt.”
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ina Tulppo har alltid 
tyckt om kreativa 
uttryck och har foto  
och sång som sin 
specialitet. I assistent- 
rollen får hon nytta  

av sin konstnärliga talang. 
– Att vara lekfull och bjuda på sig själv 

är de absolut viktigaste egenskaperna när 
man jobbar som personlig assistent, 
säger hon.

För närvarande studerar Nina Tulppo 
till grafisk formgivare på Mediaskolan i 
Stockholm, samtidigt som hon jobbar 
som personlig assistent. 

Egentligen var det inget medvetet val 
från början utan hon jobbade först inom 

barnomsorgen och där var det ett barn 
som behövde en assistent.

– På den vägen är det. Jag bor i 
Stockholm men jobbar till och från i 
Östersund också. Jag följer med på resor 
och annat. Det är ett jättespännande yrke 
och jag är glad att ha fått möjligheten att 
komma in i det!

Vad är det bästa med jobbet?
– Alla människor som man får träffa i 

alla åldrar, och alla roliga erfarenheter. 
Alla är sig själva och det är en fin 
stämning, ingen konkurrens eller 
prestige. Man blir väldigt allmänbildad 
också, det är så många olika saker som 
händer som man lär sig av.

Vad är svårast?
– Att räcka till, och att vara kreativ. 

Man vill ju så mycket och vill finnas till 
hands så mycket som möjligt. I och för 
sig kommer man alltid på något tillsam-
mans. Det är egentligen inte så mycket 
som är svårt, det är bara att prata med 
brukaren så ordnar det sig. Kommuni-
kation är viktigt, det förenklar saker och 
ting.

Hur vill du utveckla assistansen?
– Det finns alltid utrymme för 

utveckling och förbättring. Man kan 
aldrig bli för kunnig. Den familj jag 
arbetar med bjuder bland annat in mig 
på olika mässor. Jag får även erbjudan-
den om föreläsningar och annan kompe-
tensutveckling som jag kan tänkas 
behöva. 

– Jag tror på att man lär sig väldigt 
mycket av varandra. Erfarenheter är av 
stor vikt, speciellt i ett yrke som detta där 
allt kan hända. Ett forum borde skapas så 
att man kan relatera till andra assistenter 
och det de möter på sin väg. Kanske har 
vi samma svårigheter, erfarenheter, eller 
så har vi bra tips att dela med oss av till 
varandra.

Vilka goda råd vill du ge?
– Att vara sig själv och bjuda på sig 

själv, det uppskattas av brukaren. Var 
lekfull och ”bre på”. Var känslosam åt alla 
håll och bjud på de känslorna. Våga visa 
vägen och håll inte tillbaka. 

– Många önskar att de kunde vara mer 
sig själva på jobbet och som assistent får 
man verkligen det. Men man måste veta 
varför man är där. 

– Till brukarna kan jag ge samma råd. 
Att vara öppen för att både ge och ta och 
visa vad man tänker och tycker. Öppen 
och ärlig. Inte så att man övergår till att 
bli personlig dock, den balansen måste 
finnas kvar. Men att bara vara och ta 
dagen som den kommer. Man är i nuet 
och är ganska nöjd med det. 

– Jag vill ge samma råd till anhöriga 
– satsa på en öppen och ärlig kommuni-
kation, säger Nina Tulppo. +

”Bjud på dig själv”
nina tulppo

N

”Jag tror på att maN lär 
sig väldigt mycket av 
varaNdra. erfareN heter 
är av stor vikt, speci-
ellt i ett yrke som detta 
där allt kaN häNda”

Nina Tulppo är 27 år och bosatt i Stockholm och Östersund. Hon har jobbat som assis-
tent i fyra år och är anställd av Särnmark Assistans.
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elicia Campbell har 
drömt om att jobba 
som assistent ända 
sedan hon var liten. 
Hon vill göra skillnad 
och finnas till hands för 

dem som behöver hjälp. 
– Det är viktigt att inte vara för 

personlig, ibland kan det vara svårt att 
se brukaren lida, men man ska inte 
gräva ner sig i det utan se det ur deras 
perspektiv. Tyck inte synd om, se 
glädjen istället, säger hon.

Felicia Campbell är uppvuxen i 
Malmö men bor för tillfället i Göteborg. 
Genom åren har hon rest runt en hel del 
i Europa och Syd amerika. I Mexico 
jobbade hon med barn med funktions-
nedsättningar. 

Därefter ville hon satsa på sitt stora 
teaterintresse och utbildade sig under 
fyra år till skådespelerska vid Asad, 
Academy of Science of Acting and 
Directing, i London. 

Väl tillbaka i Sverige jobbar hon nu 
som personlig assistent samtidigt som 
hon håller utkik efter teaterjobb. 

Vad är det bästa med jobbet?
– Att träffa människor och att se de 

positiva förändringarna hos dem som 
man hjälper.

 
Vad är svårast?

– Att hela tiden vara lyhörd och 
inkännande. Man kanske inte är så 
receptiv alla dagar och känner vad den 
andra vill. Då finns risken att man kör 
över personen, men man lär sig att man 
måste stanna till och reflektera och 
backa. Det är viktigt att inte tänka att 
”det är mitt fel”, utan att se det mer 
utifrån och inte ta det personligt. 

– Man kan också göra för mycket 
ibland, men man måste låta personen 
göra saker själv och ha sin egen plats.

Hur vill du utveckla assistansen?
– Jag tror att utbildningar är bra för att 

kunna utvecklas som assistent. Psykiskt 
behöver man mycket stöd och möjlighet 
att träffa andra assistenter. 

– Brukarens integritets– och intimi-
tetsfrågor är viktiga. Vad vill han eller 
hon att jag som assistent ska göra? 
Ibland är anhöriga med och det kan 
vara svårt att veta hur man ska agera. 

– Alla har egna tankar och värdering-
ar om exempelvis uppfostran. Det kan 
vara frustrerande men då är det bra att 
ha en dialog med chefen. Jag brukar 
tänka att man kanske inte vet hela 
historien bakom och att man därför inte 
ska ha förutfattade meningar. 

Vilka goda råd vill du ge till andra?
– Var snäll mot dig själv. Var lyhörd 

men tänk inte att ”nu gjorde jag fel”, 
utan det ger sig med tiden. 

– Var inte alltför personlig. Det tar en 
stund att lära sig att inte ta åt sig av det 
som händer och att inte fundera vidare 
på saker och ting hemma på kvällen. 

– För anhörigas del är det också bra 
att vara lyhörd. De flesta är det och de 
förstår att man inte ska gå in så person-
ligt utan att man är där för att göra ett 
jobb. 

– Att vara tydlig med vad man som 
assistent ska göra, och vad som förvän-
tas av en, är att rekommendera. Det är 
viktigt att informera. Hur vill de 
anhöriga eller brukaren att man ska 
göra i vissa situationer, exempelvis? 
säger Felicia Campbell. + 

Ett drömyrke
felicia campbell

F

”man lär sig att man 
måstE stanna till och 
rEFlEktEra och backa.”

Felicia Campbell är 31 år och 
bor i Göteborg. Hon har jobbat 

som assistent i två år och är 
anställd av Optimal Assistans. 
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eter Granström har 
precis gått ut gymnasiet 
men vet redan att han 
vill plugga vidare. Till 
speciallärare. Och det är 
jobbet som personlig 

assistent som inspirerar honom. 
– Ja, jag har tankar på att läsa till 

speciallärare. Eller att satsa på musiken. 
Jag spelar i lite olika bandkonstellationer, 
berättar Peter. 

Efter att ha gått ut samhällslinjen på 
gymnasiet sökte Peter aktivt efter 
assistentjobb via Platsbanken. 

– Jag hade inga speciella förväntning-
ar, men jag har jobbat med barn tidigare. 
En av mina brukare är musikaliskt 
intresserad vilket avgjorde det hela. Vi 
sjunger och spelar och lyssnar på musik. 
Det är en viktig pusselbit i relationsbyg-
gandet.

Vad är det bästa med jobbet?
– Att det är fantastiskt roligt! Förutom 

att de barn jag jobbar med är trevliga så 
är den pedagogiska biten väldigt intres-
sant. Till exempel hur man gör för att 
anpassa studiemiljön för brukaren, eller 
hur träningsdelen på Move & Walk 
fungerar. Man får tillbaka väldigt mycket 
energi från brukarna, det är ett givande 
och tagande.

Vad är svårast?
– De stora pedagogiska och kommu-

nikativa utmaningarna. Att tyda det 
brukaren menar och vill. Ibland måste 
man lägga fram alternativ och förslag 
genom att använda bilder eller bara 
genom att muntligt ge två alternativ 
genom att fråga ”menar du det här eller 
det här?” 

– Det är också svårt att man inte kan 
prata av sig med någon. De andra 
assistenterna kan jag i och för sig prata 
med liksom min arbetsledare. Men det är 

lätt att man går hem med en massa 
tankar. 

Hur vill du utveckla assistansen?
– Det vore bra om det blev högre 

status på yrket. Det är upp till assistans-
bolagen att utbilda assistenten, men det 
är så många föräldrar som inte har någon 
kontakt med assistansanordnaren. På 
Move & Walk är det mer integrerat. 

– Högre lön skulle höja statusen! 

Vilka goda råd vill du ge?
– Till dem som funderar på att börja 

jobba som assistent vill jag säga ”gör det 
inte om du inte tycker att det verkar kul”. 
Bli inte assistent bara för att ta ett jobb. 

För din egen skull och för barnens skull, 
sök inte ett sådant jobb om du inte är 
humanistiskt lagd. 

– Till brukare vill jag säga att ”anställ 
bara assistenter som du gillar, även om 
dina föräldrar kan tycka annorlunda”. 
Välj inte första bästa eftersom det finns 
många olämpliga personer som söker. 
Intervjua flera personer. 

– Anhöriga vill jag rekommendera att 
ha koll på att det är bra assistenter och att 
se till att assistenten och brukaren trivs 
ihop. Hjälp till att lösa de problem som 
uppstår. Om till exempel personkemin 
inte stämmer är det viktigt att ta upp det 
så att det inte går ut över brukaren, säger 
Peter Granström.  +

Jobbet inspirerar
Peter granström

P

”Till brukare vill Jag 
säga aTT ’ansTäll bara 
assisTenTer som du 
gillar, även om dina 
föräldrar kan Tycka 
annorlunda’.”

Peter Granström är 20 år 
och bor i Stockholm, där han 

arbetar som personliga assis-
tent för Omnia assistans och 

Move & Walk assistans. 
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Livserfarenhet ett plus
SuSanne håkanSSon

ör Susanne Håkansson 
handlar yrkesrollen 
mycket om självkänsla. 
Att måna om sig själv 
för att bättre kunna 
hjälpa andra. Något som 

hon tycker utvecklas med åren.
– Ju äldre man blir desto tryggare blir 

man i sig själv och i sin yrkesroll, ”det här 
kan jag” och ”så här jobbar jag”. Det är 
också lättare att sätta gränser för föräld-
rarna och att släppa saker när man går 
hem från jobbet, säger hon. 

Susanne Håkansson är utbildad 
undersköterska och har gått en specialut-
bildning om autism och epilepsi. Efter att 
ha jobbat i tio år på en palliativ vårdav-
delning för barn med flerfunktionsned-
sättning, började Susanne Håkansson på 
ett gruppboende. 

– Där fick jag frågan av föräldrarna 
om jag ville jobba som assistent åt deras 
barn efter flytten till eget boende. Inom 
den palliativa vården var det starka 
möten och emellanåt väldigt tungt 
psykiskt. Att nu jobba som assistent 
känns jämförelsevis som rena semestern.

Vad är det bästa med jobbet?
– Oj, det är mycket som är bra med 

jobbet som assistent. Dels att få vara med 
och öka självständigheten för brukaren. 
Dels att få följa en persons utveckling, det 
är jätteroligt. Många fler borde få bo 
själva istället för att klumpas ihop i 
gruppboenden. 

Vad är svårast?
– Att man jobbar ensam och inte har 

någon att ventilera saker med om det 
händer något. Men jag har tur för vi är 
två som jobbar åt samma brukare och vi 
pratar mycket med varandra. Jag kan när 
som helst ringa till henne och få stöttning 
om något skulle inträffa. Det tror jag är 
ganska ovanligt. Jag har också en väldigt 
bra relation till föräldrarna. 

– Vår personalchef stöttar oss när det 
behövs. Ibland kommer man ju i konflikt 
med föräldrarna och då kan personal-

chefen sammankalla till ett möte för att 
diskutera problemet. 

– En svårighet kan vara att assistenten 
och föräldrarna har olika syn på bruka-
ren. Föräldrarna ser ”barnet” oavsett 
ålder, medan vi ser att brukaren klarar 
mer saker ju äldre han eller hon blir. Till 
exempel att man när man är 18 år klarar 
vissa saker som föräldrarna inte ser, eller 
kanske inte vill se.

Hur vill du utveckla assistansen?
– Det borde finnas mer stöd för 

assistenterna. Jobbar man inom kommu-

nen får man automatiskt information om 
kurser, lägerverksamhet och andra 
aktiviteter, medan vi som jobbar inom 
privata företag får söka upp sådana saker 
själva på fritiden.

Vilka goda råda vill du ge?
– Till dem som funderar på att jobba 

som assistent vill jag bara säga: Ta jobbet, 
det är jätteroligt! Försök att ha en så 
öppen dialog som möjligt med föräldrar-
na och andra assistenter. Bemöt brukaren 
som en egen individ. 

– Till brukarna vill jag säga att: 
Använd oss så mycket det går!  +

”Försök att ha en så 
öppen diaLog som 
m öjLigt med FöräLd-
rarna och andra  
assistenter.” 

F

Susanne Håkansson är 
52 år och anställd på 
Teby Assistans i Helsing
borg. Hon har jobbat 
som assistent i två år. 

Självbestämmande, Frihet och Ansvar
Kooperativet Lila är ett brukarkooperativ med lång er-
farenhet av brukarstyrd personlig assistans och finns
i Lund.

Du bestämmer själv vem du vill ha som personlig assi-
stent och hur du vill utforma din personliga assistans.

Du är själv arbetsledare för dina personliga assistenter
eller avgör vem som ska vara det.

Ett erfaret och kunnigt kansli står till ditt förfogande
med service och individuellt stöd.

www.kooperativetlila.se
046-13 06 80
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et är påfrestande att ha 
ett arbete där man 
emellanåt förväntas gö-
ra ”ingenting”. Studier 
gjorda inom bevak-
ningsbranschen visar 

att det kan upplevas som stressande 
eftersom man inte vet när man ska vara 
aktiv igen.

Hanna Egard är utbildad socionom 
och under studietiden jobbade hon 
extra som personlig assistent. Efter 
avslutad examen fick hon jobb som 
arbetsledare på ett assistansföretag. 
Forskarkarriären påbörjades 2004. 

– Jag var nyfiken på det sociala, att 
assistenten alltid finns vid brukarens 
sida och samspelet dem emellan, 
berättar hon. 

För att studera detta har Hanna 
Egard intervjuat och följt nio brukare 
med fysiska funktionsnedsättningar 
och 20 personliga assistenter i deras 
vardag. Forskningen resulterade 2011 i 
en avhandling vid Lunds universitet. 

Hanna Egard är den enda forskare som 
har följt med i det direkta assistansjob-
bet. Hon märkte snabbt att beredskap, 
det vill säga att finnas till hands utan 

att göra något, var en huvudfråga inom 
personlig assistans. 

Assistentens beredskap, då denne 
inte gör något, var särskilt intressant. 
Passivitet är en viktig del av jobbet men 
hur klarar man av det?

Hon upptäckte att assistenterna 
hade utarbetat olika strategier, som att 

sysselsätta sig med något som lätt kan 
avbrytas eller att diskutera beredskaps-
tiden med brukaren och tydliggöra 
arbetsmomentet. 

– Vad vill brukaren ha hjälp med 
och inte? När vill han eller hon vara 

”dEt är påfrEstandE  
att Ha Ett arbEtE  
där man EmEllanåt 
förväntas göra  
’ingEnting’.” 

” Passivitet är en viktig 
del av assistansjobbet”

d

Att assistentrollen är mångskiftande och handlar om mötet med män-
niskor är inget nytt. Vad som kanske är mindre känt är att en viktig del 
av arbetet består av passiv tid, då den personliga assistenten inte gör 
något. Hanna Egard från Malmö är först med att i en doktorsavhand-
ling studera detta närmare. 

Ett jobb man trodde var omöjligt. 
Assistenter som kan vara både 
personliga och underordnade 
brukarens vilja imponerar på 
forskaren Hanna Egard.
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ensam och vad är viktigt respektive 
mindre viktigt? Att vara öppen med 
hur man vill ha det, helt enkelt. 

– Alla har olika syn på det, det är så 
individuellt, och därför är det bra att 
vara tydlig.

– Det är jätteviktigt att den personli
ga assistenten och brukaren är överens 
om gränserna. Samspelet mellan dem 
är någon slags kombination av vän
skapsrelation och professionell roll. 

– Det förvånade mig att de personli
ga assistenterna så lätt kunde skifta 
mellan att vara helt underordnad 
brukarens vilja till att prata om mer 
personliga saker. Tidigare har man inte 
trott att det går att kombinera de här 
rollerna. 

En annan frågEställning är hur den 
brukarstyrning, som ska karaktärisera 
den personliga assistansen, ser ut i 
verkligheten. 

Där fann Hanna Egard att många 
företag erbjuder utbildning för de 

personliga assistenterna men inte för 
brukarna.

– Det blir lite konstigt att det är 
assistenterna som utbildas när jobbet 
faktiskt är brukarstyrt. Det är bruka
ren som är arbetsledare och det är en 
svår roll att arbetsleda i sin egen 
vardag.

– Organisationen Independent 
Living förespråkar också utbildning 
till brukarna. Brukare med erfarenhet 
skulle kunna utbilda andra brukare. 
Då skulle man kunna minska personal
omsättningen, menar Hanna Egard.

för närvarandE är Hanna Egard 
föreståndare för Harec, ett sydsvenskt 
centrum för funktionshinderforsk
ning. Hon bygger även upp ett centrum 
för deltagarbaserad handikappforsk
ning vid Malmö högskola samt ansva
rar för kursen ”Funktionshinder forsk
ning och medaktörer”, som riktar sig 
till personer med funktionsnedsätt
ning som vill påverka forskningen.

Samtidigt funderar hon på f ler 
forskningsstudier. Hon skulle exempel
vis vilja göra en studie som den ovan 
men för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Hon vill även 
studera hur det är när en anhörig är 
anställd som assistent. 

– Det finns väldigt lite forskat på 
området. Det är naturligt men samti
digt kontroversiellt att anhöriga till 
brukaren anställs som personliga 
assistenter, säger Hanna Egard.  +

Text och foto: Stina Johansson
stina.johansson@faktapress.se

Hanna Egards avhandling heter Personlig 
assistans i praktiken – beredskap, initiativ 
och vänskaplighet. Gå till www.lub.lu.se och 
använd sökfunktionen för att ladda ner den i 
pdf-format.

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.

Vi har flest barn och ungdomar. 
Känns inte det som ett tryggt val? 

www.humana.se

HUM_Föräldrkr_halvs_210x144_utf_2_Layout 1  2012-06-28  09.37  Sida 1
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egeringen vill bland 
annat ha oanmälda 
kontroller i hemmet 
när anhörig jobbar  
som assistent i privat 
regi. 

Barn- och äldreminister Maria 
Larsson hoppas att ändringarna ska 
träda i kraft nästa sommar, den 1 juli 
2013.

När Susanne Billum i februari 
presenterade sin utredning om fusk 
och ”överutnyttjande” protesterade 
många mot förslagen om nya inskränk-
ningar och kontroller.

Regeringen har lyssnat på en del av 
kritiken och avstår från att föreslå 
något stopp för anhöriga att vara både 
assistent och god man.

Här är de viktigaste punkterna i 
förslag till åtgärder mot ”fusk 
ocH överutnyttjande”:

> Bara den som är ”lämplig” ska 
få bedriva verksamhet enligt LSS. 
Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer ska få 
utforma reglerna för denna 
prövning.

> Socialstyrelsens tillsyn ska 
även omfatta tillståndshavares 
lämplighet. Tillståndshavare 
måste tillhandahålla all den 
assistans som den enskilde är i 
behov av. Om kraven inte uppfylls 
kan tillstånd dras in.

> Assistansersättning ska 
endast betalas ut till den försäkra
de, till kommunen eller till till
ståndshavare. Nya krav föreslås 
också gälla för de assistenter som 
anlitas.

> Socialstyrelsen ska ha rätt att 
utföra tillsynsinspektion i bosta
den när assistans utförs av någon 

som är närstående till den 
assistansberättigade, och som 
inte är anställd av kommunen.

> På samma sätt ska Försäk
rings  kassan och kommunen 
kunna besöka den assistansbe
rättigade för att utreda behovet av 
assistans.

> Om myndigheterna vägras 
tillträde till bostaden vid ett flertal 
tillfällen får det ekonomiska stödet 
eller assistansersättningen dras in 
eller sättas ned.

> Både den försäkrade och den 
som tagit emot utbetalningen ska 
kunna bli skyldig att betala 

Barn– och äldreminister Maria Larsson (KD) lämnade i juni in en lagrådsremiss med förslag 
om tuffa tag mot assistansfusk. Foto: Magnus Jonsson.

... men får mycket hård kritik av Vilhelm Ekensteen, IfA, och Maria Johansson, DHR.

så ska fusket stoppas

Regeringen slår till med tuffa lagändringar för att förhindra fusk 
med assistansersättning. Trots tung kritik från flera remissinstanser 
beslutade regering i juni att föreslå åtgärder som i stort sett följer 
susanne Billums kontroversiella fuskutredning.

r
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”regeringen upphäver
grundläggande principer”
”Vi är tillbaka till ett liv utan självbestämmande där 
andra ska kontrollera våra vardagsvanor.” Så samman-
fattar DHR regeringens lagförslag om personlig assis-
tans.

Organisationen säger sig vara bestört över lagrådsre-
missen som presenterades i juni.

– Regeringen stämplar i princip samtliga assistansbe-
rättigade personer som presumtiva fuskare, säger DHRs 
intressepolitiska samordnare Wenche Willumsen.

DHr anser att regeringen ålägger assistansverksamhe-
terna alltför omfattande kontrollfunktioner.

– Följden blir att assistansberättigades unika självbe-
stämmande är ifrågasatt. Vi förväntas återgå till ett 
synsätt där andra ges rätt att kontrollera och värdera 
våra vardagsvanor, säger Wenche Willumsen.

VilHelm ekensteen, ordförande för Intressegruppen för 
Assistansberättigade, IfA, säger att regeringens förslag 
är ett slag i ansiktet.

– Jag är mycket besviken över att regeringen sänder en 
lagrådsremiss om personlig assistans som direkt upphä-
ver assistansreformens grundläggande principer om 
respekt för den enskildes självbestämmande och integri-
tet, skriver Vilhelm Ekensteen.

barn- ocH älDreminister Maria Larsson försvarar de 
nya kontrollerna med att de är nödvändiga för att slå 
vakt om assistansreformen.

– Det är mycket angeläget att bevara förtroendet för 
assistansersättningen som en pålitlig och hållbar 
förmån. Genom åtgärderna i lagrådsremissen kan vi 
stävja fusk och överutnyttjande, utan att förändra 
assistansens grundläggande fokus på rättigheter och 
deltagande i samhällslivet, säger Maria Larsson i ett 
pressmeddelande.

Läs mer på www.foraldrakraft.se/topics/assistans

tillbaka assistansersättning. Om 
den försäkrade är under 18 år ska 
en förmyndare, som huvudregel, 
vara skyldig att återbetala 
ersättning.

> Kommuner ska vara skyldiga 
att anmäla till Försäkringskassan 
om det finns anledning att anta att 
assistansersättning används för 
annat än personlig assistans.

> Både kommuner och 
Försäkrings kasssan måste 
anmäla till Socialstyrelsen om det 
finns anledning att anta att ett 
tillstånd att bedriva verksamhet 
med personlig assistans kan 
ifrågasättas. Försäkringskassan 
kan vända sig till Skatteverket för 
att få de uppgifter om assistenter 
och assistansanordnare som 
behövs för kontroll av hur assis-
tansersättningen används.

> Arbetsgivare blir skyldiga att 
lämna de uppgifter till kommunen 
och Försäkringskassan om 
anställda assistenter som krävs 
för kontroll. Försäkringskassan 
ska få göra förfrågningar hos 
assistansanordnare när det 
behövs för bedömningen av 
frågan om ersättning.

> Assistansanordnare måste 
också anmäla ändrade förhållan-
den som denne har kännedom 
om. Regeringen föreslår också att 
Försäkringskassan ska kunna 
begära att en försäkrad ska delta i 
utredning för bedömning av 
behovet av hjälp i den dagliga 
livsföringen.  +

FörälDrarna som stoppaDe FörbuDet mot att Vara goD man  >>>

Personlig Assistans  
för dig i Skåne 

Telefon 046 - 73 00 90  
E-post: info@ekensassistans.se 
Internet: www.ekensassistans.se 
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en debattartikel skrev 
Marika Jardert, 
Teckomatorp, att 
förslaget  att gode män 
inte ska kunna arbeta 
som assistenter gjorde 

henne ”upprörd, arg och orolig!” Här är 
utdrag ur debattartikeln:

”Jag har en son, Rasmus, 23 år gammal, 
med den ovanliga sjukdomen 
Angelmans syndrom, med drag av 
Prader Willy syndrom. Det har fått till 
följd att han befinner sig på en 2-3-årings 
utvecklingsnivå. Han kan inte tala på 
grund av dålig finmotorik i munnen, han 
har ett litet barns kroppsspråk. 

Samtidigt är han som vilken normal 
två-treåring som helst; vet vem han 
tycker om och känner sig trygg med, 
älskar att sysselsätta sig med roliga saker; 
blir glad, arg och ledsen av precis samma 
orsaker som andra barn. Samtidigt är 
han en vuxen man, och detta är hans 
enda liv.

På grund av sitt funktionshinder är 
han helt beroende av och utlämnad till 
andra människor, och kommer så vara i 
hela sitt liv.

Det har varit många tuffa år med en 
ständig kamp för Rasmus rättigheter. 
I ett fall fick jag gå ända till 
Kammarrätten för att Rasmus skulle få 
behålla sin plats på fritidshem. 
(”Eftersom modern tar hand om sonen 
på nätterna, kan hon ta hand om honom 
på dagarna också”, stod det i beslutet. 
När skulle jag sova…?)

Jag fick rätt i alla instanser – men det 
var många månader av oro och författan-
de av en mängd skrivelser.

I dag har Rasmus en egen marklägen-
het med liten trädgård fem minuters 
bilväg från mitt hem, med egna personli-
ga assistenter, varav jag är en.

Han längtar efter mig, och tjatar efter 
mamma när vi inte setts på ett tag…

Förutom mamma och personlig assistent, 
är jag alltså numera också god man till 
Rasmus.

Det är jag som ordnat lägenheten och 
som organiserade flytten. Det är jag som 
valt ett assistanskooperativ utan vinstin-
tressen, det är jag som arbetar för att 
assistenterna ska få träffas kontinuerligt 
för planering och samordning, och som 
arbetar för att assistenterna ska få gå på 
utbildningar av olika slag. Samtliga i den 
fasta personalgruppen har gått tecken-
kurser, vilket bidragit till att Rasmus är 
mycket duktig på teckenspråk!

Fyra av assistenterna har varit hos 
Rasmus mellan sex och åtta år; inte så 
vanligt inom denna bransch, men 
ovärderligt för Rasmus som behöver 
kontinuitet – och som aldrig kommer att 
förstå att assistenterna har betalt för att 
vara hos honom, utan tror att de är där 
för att de tycker om honom och trivs med 
honom.

nu Får Jag kanske inte vara både god 
man och assistent längre! Vad ska jag 
välja bort?

Väljer jag bort god man-skapet, 
förlorar jag all insyn och beslutanderätt 
vad gäller Rasmus; hans ekonomi, hans 
hem, hans aktiviteter, arbetet i assistent-
gruppen, vilka som ska arbeta som 
assistenter – det vill säga allt det som 
formar hans liv.

Väljer jag bort assistentjobbet; hur ska 
jag göra då? Gå tillbaka till mitt gamla 
arbete efter 13 år funkar inte – den 
tjänsten finns inte kvar längre; allt där är 
förändrat.

Jag ska tvingas välja – för att det finns 
ett fåtal sjukligt giriga personer samt 
kriminella ligor som lurat försäkrings-
kassan?

Jag har varit god man till Rasmus 
sedan han fyllde 20, och under dessa tre 
år har jag aldrig tagit ut ett öre i ersätt-
ning för mitt arbete; dels ser jag det som 

ideellt arbete, dels vill jag inte riskera att 
Rasmus ska behöva betala till det av sin 
fattiga aktivitetsersättning. Men det 
tjänar ju också kommunen en hel del 
pengar på; det vill säga samhället…

Jag sköter rasmus ekonomi, lägger ner 
ett stort arbete på alla telefonsamtal och 
skrivelser vad gäller omprövningar av 
beslut och annat, jag är med på alla 
möten vad gäller Rasmus, såväl med 
assistenter som med personal på daglig 
verksamhet samt ett antal andra inblan-
dade institutioner. Jag sköter alla 
kontakter samt följer med till tandläka-
ren, vuxenhabiliteringen, vuxenneurolo-
gen samt andra avdelningar inom 
sjukvården. Jag gör kontinuerligt nya 
bildtavlor till Rasmus, letar upp leksaker, 
tecken-, musik- och andra filmer och 
spel som kan utveckla honom. Etcetera, 
etcetera, etcetera…

och Jag är DeFinitivt inte ensam! 
Föräldrar till funktionshindrade barn 
för ofta en livslång kamp för sina barn på 
olika sätt, inte minst som gode män och 
assistenter.  +

Jag har varit god man till Rasmus i tre år 
och aldrig tagit ut ett öre i ersättning för 
mitt arbete. Visa mig den utomstående som 
skulle vara beredd att göra det, skriver 
Marika Jardert.

” Varför ska Vi föräldrar som kämpar 
straffas för att några få har fuskat?”

De protesteraDe och vann

”Varför ska vi föräldrar som gör ett fantastiskt jobb för våra barn, 
och för samhället, straffas för att några få kriminella har lurat För-
säkringskassan?”

Så skrev marika Jardert på Föräldrakrafts webb i en protest 
mot förslaget att förbjuda närstående att vara både god man och 
assistent. I juni valde regeringen att lägga förslaget på hyllan.

i

läs hela marikas artikel på
www.foraldrakraft.se
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MARIKA JARDERT FICK starkt stöd i sin 
protest mot förslaget att förbjuda 
anhöriga assistenter att vara god man.

Inte minst i läsarkommentarer på 
www.foraldrakraft.se men också i flera 
remissyttranden, både från privatperso-
ner och organisationer.

Leif Wernberg, bosatt i Uppsala och 
förälder och god man till en vuxen dotter 
med funktionsnedsättning, skrev så här i 
ett eget remissyttrande:

”Utredningen påstår att det är en liten 
krets som ’skor sig’ på fuskande. Varför då slå till mot alla? Om utredningen haft 

den minsta empati så kanske man hållit 
tillbaka vissa förslag.”

MYCKET KRITISKA ÄR också Assistans-
anordnarna, en branschorganisation för 
anordnare som Stil, Särnmark, GIL och 
JAG. Flera av dessa organisationer deltog 
i utformningen av reformen på 90-talet.

Organisationen protesterar mot 
förslaget att gode män inte ska få arbeta 
som assistenter. Man säger också nej till 
förslaget att assistansberättigade måste 
tillåta oanmälda inspektioner i hemmet.

”Avvakta med alla lagförslag som 
riskerar den enskildes självbestämmande 
och integritet”, uppmanar 
Assistansanordnarna.

HANDIKAPPFÖRBUNDEN KRITISERAR allra 
mest att förslagen är framtagna utan 
samråd med användarna av personlig 
assistans eller deras organisationer.

”Vissa av de förslag som utredningen 
lämnar är mycket olyckliga. Förslagen får 
allvarliga konsekvenser för assistansan-
vändare om de genomförs”, skriver 
Handikappförbunden som anklagar 
regeringen för att nonchalera användare 
av assistans.  +

Leif Wernberg.

Leif skrev ett eget remissyttrande

”UTREDNINGEN PÅSTÅR 
ATT DET ÄR EN LITEN 
KRETS SOM ’SKOR SIG’. 
VARFÖR DÅ SLÅ TILL 
MOT ALLA?”

Välkommen till Blå Assistans!

www.blåassistans.se

Blå Assistans är en ideell, brukarstyrd förening utan 
vinst intresse med erfarenhet av personlig assistans 
sedan 1994. Vi arbetar rikstäckande och har kontor i 

Blå Assistans Tel 044-781 51 55
Box 63 Fax 044-781 51 70
291 21 Kristianstad E-post info@blaa.se

Blå Assistans är arbetsgivare för personliga assisten-
ter och administrerar löner, skatter, försäkringar och  
annan redovisning som krävs. Du kan få hjälp med att 
utforma ansökningar, yttranden och överklagningar som 
gäller personlig assistans.

Kristianstad och Uppsala. Du är 
välkommen till oss oavsett var du 
bor. Vi är beviljade tillstånd av 
Socialstyrelsen att anordna personlig 
assistans till vuxna och barn. 

För oss är det självklart att Du är 
arbetsledare för Dina  personliga 
assistenter och att Du själv väljer 
vilka Du vill anställa. Du kan själv 
utse en biträdande arbetsledare.

Blå Assistans anordnar utbildningar 
både till Dig som  arbetsledare och till 
Dina personliga assistenter. Blå Assistans 
är en IfA-godkänd assistanssamordnare.

blå assistans fk 1201 ny.indd   4 2011-12-19   09:22

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

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

VI MATCHAR DINA BEHOV

Det tycker min assistent också

FK_1204_s56-79_assistans_v06.indd   75 2012-07-15   17:27



76 FÖRÄLDRAKRAFT # 4, 2012

enrik Petrén, förbund-
sjurist på RBU, tycker 
att assistansbranschen 
behöver bli bättre på 
självsanering.

– På en marknad där 
det råder valfrihet måste man naturligt-
vis kunna marknadsföra sig, men jag tror 
att assistansbranschen gör klokt i att 
fundera över sina metoder innan det blir 
ett större problem, säger Henrik Petrén.

När säljaren ringde familjen i norra 
Storstockholm begärde familjen besked 
om varifrån företaget fått uppgift om att 
familjen behövde assistans.

– Vi fick ett diffust svar om att det var 
”offentlig information”. Jag blev osäker 
och tänkte att det kanske är så. Men när 
jag pratade med förskolan och kommu-
nen så sa de alla att de var mycket noga 
med sekretessen, berättar mamman.

När säljaren ringde igen krävde 
mamman ånyo besked om varifrån 
informationen kom.

– Vi försökt få tag i deras vd och 
kontaktade deras branschorganisation. 
Sedan fick vi mejl från vd som bad om 
ursäkt men fortfarande inte svarade på 
frågan varifrån informationen kommit, 
säger mamman som än idag inte fått 
besked om hur informationen om 
dotterns funktionsnedsättning spridits.

– Om en annan förälder i all välme-
ning rekommenderat det här assistansfö-
retaget så hade jag haft förståelse för det, 
men så är det uppenbarligen inte, säger 
mamman.

Vad tror du själv har hänt?
– Det måste finnas en läcka någon-

stans men jag vet inte var. Det kan vara 
vem som helst som har kontakt med vår 
dotter och det gör det så obehagligt. Jag 
har ingen aning om varifrån det kom-
mer.

Händelsen Har gjort familjen ännu mer 
orolig för dotterns framtid. Och familjen 

har redan en så känslig situation att man 
inte gärna vill ha fler saker att oroa sig för.

– Det är klart att vi oroar oss för hur 
uppgifter sprids. Det finns så mycket 
lagrat om barn med funktionsnedsätt-
ningar. Om något kommer på vift, vad 
hindrar då att allt kommer på vift?

– Nu ligger oron i bakhuvudet och 
gnager och poppar upp. Man blir osäker 
på om man ska lämna ut så mycket 
information som man gör. Jag skulle vilja 
ha en säkrare hantering för uppenbarli-
gen kan uppgifterna komma ut. Därför 
vill jag fortfarande få besked om varifrån 
uppgifterna om min dotter kom. Jag vill 
veta vem som har begått ett brott eller 

lämnat ut information och sedan måste 
man definitivt täppa till det hålet, så att 
det inte kan upprepas.

FöräldrakraFt Har talat med ytterliga-
re en familj som blivit uppringd av 
samma företag.

– Jag blev jätteupprörd över att de 
hade sådan information om vår son och 
att säljaren inte ville berätta varifrån hon 
fått den. Träningsskolan, där min son 
går, bedyrade att de inte lämnat ut någon 
information. Jag har funderat jättemyck-
et på hur de fått informationen men jag 
har fortfarande ingen aning, säger 
mamman.

– Jag litar helt och fullt på 
Försäkringskassan, skolan och vårt 
nuvarande assistansföretag, säger 

mamman. Vi familjer med funktions-
hindrade barn vill ha en bra fungerande 
assistans. Företag som inte lever upp till 
det förstör för alla inblandade, handläg-
garna på Försäkringskassan får ett 
svårare jobb, skötsamma bolag får det 
svårare och inte minst vi föräldrar får det 
ännu tuffare!

Enligt uppgift från ett annat företag i 
assistansbranschen har ett stort antal av 
deras kunder blivit kontaktade via 
telefon av ett visst företag.

Inom HandIkapporganIsatIoner är man 
inte så förvånade över uppgifterna.

– Assistansbolag hittar hela tiden nya 
sätt att marknadsföra sig, säger Henrik 
Petrén, jurist på RBU. En del av dem gör 
saker som kan vara på gränsen till vad 
som är moraliskt, andra kanske även 
tänjer på gränserna för vad som är 
juridiskt korrekt.

Enligt Petrén kontaktas RBU då och 
då av medlemmar som reagerat på 
överdrivet påstridiga säljare. Ofta är man  
orolig över varifrån uppgifterna om 
barnet har kommit.

– Vi har aldrig lyckats få reda på 
varifrån uppgifterna har kommit, men 
uppenbarligen hittar man sätt att komma 
åt uppgifter om personer som kan vara 
aktuella för assistans, säger Petrén.

En förklaring till att kontaktuppgifter 
läcker ut kan vara att sekretesslagstift-
ningen för barn som har funktionsned-
sättningar är bristfällig. Kryphål i 
lagarna eller slarv hos myndigheter och 
skolor kan resultera i att känslig informa-
tion sprids.

Hösten 2011 förslog regeringens 
utredare Nils-Olof Berggren en rad 
åtgärder för att stärka sekretesskyddet 
för barn som får extra stöd i skola och 
fritidshem. Utredningen har ännu inte 
lett till några åtgärder från regeringen. 

rBU Har krItIserat att sekretessen är 
bristfällig för barn. Men i dagsläget har 
man inga krav på nya lagar för att stoppa 
oseriös marknadsföring av assistans.

– Det enda man kan lagstifta om är att 
täppa till hål där information eventuellt 
läcker ut. När det gäller marknadsföring 
är det bäst om branschen uppnår en 
självsanering, säger Henrik Petrén.

Från Socialstyrelsens sida spelar 
marknadsföringen ingen roll när man tar 
ställning till tillstånd för personlig 
assistans.

Är känslig information om barn med funktionsnedsättningar på vil-
lovägar? Flera familjer i Storstockholm oroar sig för att information 
läckt ut sedan de blivit uppringda av säljare som marknadsför per-
sonlig assistans.

– Jag vill veta vem som har lämnat ut information om vårt barn. 
Läckan måste täppas till så att det inte händer igen, säger en  
orolig och arg mamma till Föräldrakraft.

” Jag vill veta vem som lämnat  
ut information om mitt barn”

OrO hOs familjer:

”det FInns så mycket 
lagrat om Barn 
med FUnktIons-
nedsättnIngar. 
om något kommer på 
vIFt – vad HIndrar då att 
allt kommer på vIFt?”

H
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– Marknadsföringen är inte något 
som vi granskar. Om vi däremot skulle få 
uppgifter om att ett visst företag trakas-
serar enskilda får man ta ställning till 
det. Det allvarliga i den här frågan är att 
det cirkulerar uppgifter om privatperso-
ner som man kan ha kommit över på 
olaglig väg, säger Kristina Söderborg, 
utredare på Socialstyrelsen.

Nu hoppas Socialstyrelsen få mer 
uppgifter om varifrån den känsliga 
informationen kommer.

– Det är svårt att veta hur vi ska 
hantera detta innan vi har fått mer 
information, säger Kristina Söderborg.

OAVSETT VAD SOM hänt i detta fall kan den 
svenska offentlighetslagstiftningen göra 
det möjligt att kartlägga elever i särskola 
eller specialskola. Namnlistor på elever 
är offentlig handling, endast uppgifter 
om elevvård och liknande har sekretess. 

Det finns enstaka rapporter om brott i 
samband informationsspridning. Ett 
assistansföretag uppger att man för två år 
sedan erbjöds köpa information om 
assistansberättigade av en tjänsteman på 
en LSS-enhet i en kommun i västra 
Sverige. 

– Vi erbjöds en lista med ett antal 
namn på personer som hade assistans. 
Tjänstemannen var ute efter pengar. Vi 
tog kontakt med kommunen, men vi fick 
inte intryck av att man tog uppgifterna 
på allvar och vi vet inte vad som hände 
sedan, uppger man från företaget.

DET FINNS IDAG ingen sekretess när det 
gäller namn på elever som går i special-
skolor eller särskola, uppger Nils-Olof 
Berggren, regeringens utredare. Någon 
förändring är inte heller på gång.

– Det är alltid svårt att dra gränsen för 
vad som ska vara offentligt och vad som 
ska skyddas av sekretess, säger Berggren.

Trots att elevers namn är offentlig 
handling kan det vara olagligt att 
hantera uppgifterna. Om namnuppgif-
terna registreras inom ett företag gäller 
personuppgiftslagens krav om att 
informera de registrerade personerna. 
Den som är ansvarig för registret måste 
veta varifrån uppgifterna kommer. 
Uppgifterna får inte heller sparas längre 
än nödvändigt.

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

”VI FÅR DE 
FLESTA TIPSEN 
VIA MUN TILL 
MUN”
DET FÖRETAG som pekats ut som 
ansvarig för aggressiv telefonför-
säljningen förnekar att man gjort 
något fel. ”Vi har kontaktat vissa 
som vi har fått tips om har behov av 
assistans, men vi har inte upplevt 
att det har skapat något obehag”, 
säger chefen för verksamheten.
Varför informerar ni inte om 
varifrån ni har fått uppgifterna?

– Om familjerna kontaktar oss så 
ska vi gärna försöka reda ut exakt 
hur vi fått uppgifter om dem. De 
flesta tipsen har spridits via mun till 
mun. Vi river sönder all sådan 
information för de som inte vill ha 
fortsatt kontakt, men om de talar 
om var de bor kanske vi kan se om 
vi fått tips om just deras område.
Hur ser ni på att familjer känner 
obehag när de blir kontaktade på 
det här sättet?

– Vi presenterar oss vänligt och 
vad jag vet har ingen blivit ledsen 
eller arg. Olika företag jobbar på 
olika sätt. Jag vet de som blivit 
haffade av säljare från assistansfö-
retag på offentliga platser som 
köpcentrum och parkeringar. Det 
känns inte ok för mig, säger 
verksamhetschefen.

Assistansbranschen måste fundera över 
sin marknadsföring innan det blir ett stort 
problem för dem, säger Henrik Petrén, RBU, 
som efterlyser en självsanering.

FOTO: LINNEA BENGTSSON

Vi vågar påstå att vi är  
Sveriges ärligaste 
 assistanssamordnare. 
– Syna oss gärna i sömmarna!

Vivida Assistans – Med högre kvalitet.
www.vivida.se

Vivida 180x85.indd   1 12-06-20   09.33.44
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Vid EN dEbatt i maj tog 
RBU:s förbunds jurist 
Henrik Petrén upp tre 
nyckelfrågor: kostnads
utvecklingen, fusket och 
”överutnyttjandet” samt 
behovsbedömningarna.

KostNadErNa 
Ökningstakten för 
kostnaderna har nu 
minskat. Och miljarder
na till assistans skapar 
även många värdefulla 
arbetstillfällen. Därför 
kan man se satsningar 
på assistans som en 
investering som skapar 
jobb, betydligt fler och 
billigare än vad sänk
ningen av restaurang
momsen resulterat i.

När det gäller 
vinsterna inom privata 
assistansföretag 
menade Henrik Petrén 
att man måste ta 
vinstdiskussionen på 
allvar, så att man inte 
betalar för mycket för 
undermålig kvalitet. 

FusKEt 
De bedrägerier som 
avslöjats inom assis
tansverksamheter i 
Halland borde inte kallas 
fusk, betonade Henrik 
Petrén, eftersom det 
låter så överslätande.

Samtidigt har det 
skapats en bild av att 
fusk förekommer i 
”kopiös omfattning”. 
Susanne Billums 
utredning som presen

terades i februari har en 
hel del rimliga förslag, 
om kontroll av vandel, 
indragning av tillstånd, 
åtgärder mot bedräge
rier, menar RBU.

– Men vi ser med stor 
oro på att man vill 
inskränka friheten. Det 
handlar om åtgärder 
som ändå inte kommer 
till rätta med organisera
de bedrägerier. 
Brottslingar kommer att 
hitta vägar att fortsätta 
begå brott, sa Henrik 
Petrén.

bEhoVsbEdömNiNgar 
För några år sedan 
skärpte Försäkrings
kassan behovsbedöm
ningarna och 2009 fick 
man stöd för detta från 
högsta rättsliga instans. 
Därför är det nu nödvän
digt att politikerna 
ändrar lagen, menar 
Henrik Petrén.

Trots larmrapporter 
är det dåligt med 
engagemanget från 
politikerna, menar han.

– Politikerna borde 
antingen säga att de 
tycker att domen, som 
har skärpt bedömning
arna, är riktig – eller 
agera för att ändra 
lagen.

I maj gav regeringen 
Inspektionen för 
socialförsäkring, ISF, i 
uppdrag att analysera 
utfallet av Försäkrings
kassans beslut om 

assistansersättning. 
Men Henrik Petrén är 
inte nöjd.

– Inspektionen ska 
inte rapportera förrän i 
oktober 2014, vilket är 
efter nästa val. Även om 
det kommer en delrap
port i december 2012 är 
vi skeptiska. Det är 
osäkert vad en delrap
port förpliktigar till. 
Risken är att frågan 
avförs till efter valet och 
då kommer det att ha 
gått sju år sedan 
försämringen genomför
des, säger Henrik 
Petrén.

Under tiden drabbas 
allt fler av chockbesked. 

– Mamman till en 
13årig kille ringde till 
mig i vintras och 
berättade att de hade 
fått beslut den 19 
december om att 
assistansen skulle 
minskas från 66 timmar 
per vecka till noll den 1 
januari. Han blev utan 
assistans i flera måna
der. Nu har han fått 
beslut från kommunen 
om 48 timmar per vecka 
från maj. 

– I flera månader har 
den här pojken varit 
förhindrad att åka och 
simma, träffa kompisar 
och så vidare, säger 
Henrik Petrén.

FöräldraKraFt har gått igenom det 
aktuella läget inom debatten om 
personlig assistans.

Det finns flera förbryllande inslag 
i. Här är tre problem som inte ens 
experterna lyckas reda ut.

1 alla sägEr sig slå vakt om 
assistansreformen. Samtidigt är 
exemplen många på att enskilda 

personer drabbas hårt när assistans-
timmar dras ned. Enda räddningen 
för dessa tycks vara att politikerna 
rycker in. Det har de lovat göra, men 
oklart när, och tiden rinner iväg. Det 
kan dröja till efter valet 2014 innan 
politikerna griper in på allvar, om ens 
då.

2 alla sägEr sig vilja bekämpa 
fusk och oegentligheter. Men 
samtidigt inser de flesta att hård-

handskar mot assistansberättigade 
främst drabbar många utsatta perso-
ner, men knappast stoppar de riktiga 
brottslingarna.

3 märKligast är disKussioNEN om 
Försäkringskassans bedömning 
av vad som är grundläggande 

behov. 
Detta är en fråga som är avgörande 

för livskvaliteten för tusentals perso-
ner.  Om minutberäkningar av vissa, 
avskilda moment vid exempelvis 
toalettbesök och måltider inte 
kommer upp i 20 timmar per vecka, 
kan personen förlora all assistans. 
Diskussionen gäller bland annat att 
man vid måltider endast får räkna 
tiden för matning, inte för tillagning.

Försäkringskassan håller benhårt 
fast vid dessa bedömningar, trots att 
varken experter eller ansvariga 
politiker kan förklara logiken i dem, 
inte så att någon förstår förklaringen i 
alla fall.

Ska lagen ändras för att stoppa Försäkringskassans skärpta behovsbedömningar som lett till att 
många fått minskad eller helt borttagen assistans? Det kan dröja till efter valet 2014 innan politi-
kerna tar ställning i denna heta fråga.

ANALYS: PerSoNLig ASSiStANS

inget slut på osäkerheten 
förrän tidigast 2014? Text: Valter Bengtsson

valter.bengtsson@faktapress.se
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Hur bra reformen blir  
i framtiden återstår att se
AllA som är intresserade av assistansreformen 
hoppas att kvalitet och rättvisa prioriteras. Nya 
regler för tillstånd och tillsyn infördes för ett år 
sedan. I juni presenterade regeringen skarpa 
förslag om åtgärder mot fusk och överutnyttjande. 
Åtgärder som är både känsliga och får stora 
konsekvenser för enskilda.

HAndikAppförbunden är mycket oroade. ”Natur
ligtvis stödjer vi åtgärder mot fusk men vissa av de 
förslag som utredningen lämnar är mycket olyckli
ga. Förslagen får allvarliga konsekvenser för 
assistansanvändare om de genomförs”, skriver man 
i ett pressmeddelande.

mot slutet Av 2012 ska ISF, Inspektionen för 
socialförsäkringen, blir klar med en rapport om hur 
Försäkringskassans nya, strikta bedömningar har 
påverkat de personer som drabbats av neddrag
ningar eller avslag. 

kommer politikernA då att tvinga Försäkrings
kassans att lätta på behovsbedömningarna? 

medier HAr i flera år 
skildrat personlig assistans 
som en värld av skumrask
affärer, bedrägerier och 
övervinster. Mediernas 
skildringar har också 
handlat om övertramp från 
myndigheter i samband 
med neddragningar.

Det är inte så konstigt att 
det har förekommit fel med 
tanke på att branschen 
omsätter 25 miljarder varje 
år, efter en mycket snabb 
expansion där privata 
aktörer växt upp som 
svampar ur jorden och tagit 
en stor del av marknaden.

i verkligHeten är personlig 
assistans ett av samhällets 
allra viktigaste stöd för att 
göra det möjligt för perso
ner med funktionsnedsätt

ningar att leva ett själv
ständigt liv.

– När assistansen 
infördes kändes det som att 
vinna högsta vinsten, 
berättade Agnetha 
Mbuyamba, ordförande för 
RBU, i samband med att 
organisationen anordnade 
en debatt om assistans i 
slutet av maj. 

– Tänk att min son 
skulle få gå på bio som alla 
andra ungdomar! 

idAg vill Hon inte tänka på 
hur situationen var före 
införandet av assistans.

– Hela min vakna tid 
upptogs av hans liv och när 
jag ser tillbaka på de åren 
kommer jag inte ens ihåg 
min dotter, säger Agnetha 
Mbuyamba.

Varför har debatten om  
assistans bliVit så här snurrig?

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

VÄLLKOMMEN TILL IGS ASSISTANS AB! 

 
 Vi satsar på kompetens och  

god arbetsmiljö! 

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

www.igsassistans.se 
info@igsassistans.se 

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

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

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

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

www.igsassistans.se
info@igsassistans.se

Välkommen till IGS Assistans AB!

Vi satsar på kompetens 
och god arbetsmiljö!
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Nästan
 men inte helt
Del 2 av 3

Jobbet gör henne lika glad som den 
utmärkelse hon tilldelades på Sällsynta 
dagen den 29 februari i år. Då fick hon 
David Legas stipendium som belöning 
för att hon är en så bra förebild för 
många unga med sällsynta diagnoser.

– Två helt olika saker som jag 
uppskattar lika mycket, säger Lina. Jag 
har kämpat så hårt i flera år för att få 
anställning. Stipendiet däremot var en 
stor överraskning, jag blev nästan 
chockad.

Så glatt har det inte alltid varit under 
Linas 25-åriga liv. Tvärtom har det 
präglats av svårigheter i skolarbetet, 
mobbing och alla de problem som hör 
ihop med Noonans syndrom, bland 
annat dövhet. Men äntligen har många 
pusselbitar fallit på plats.

– Jag har blivit starkare av motgång-
arna, säger Lina. 

De senaste åren har Lina kämpat  
med alla medel för att ordna ett arbete. 
Direkt efter studenten på Riksgym-
nasiet för döva i Örebro sökte hon 
massor av jobb, men utan resultat. Då 
hoppade hon på en intensivutbildning 
till undersköterska.

– Det var högt tempo och tuffa krav 
från lärarna, men för mig passade det 
bra att det var intensivt. Min familj och 
vänner stöttade mig.

Praktiken fick hon på Lindängens 
vårdboende i Malmö, där hon sedan 
även har vikarierat och nu fått fast 
anställning. 

Men anställningen satt långt inne. 
Lina fick flera gånger besked om att ”det 
finns tyvärr ingen ledig tjänst”. Mamma 
Ingrid var ett starkt stöd, bland annat i 
kontakten med Arbetsförmed lingen, 
men hon fick också hjälp av fackförbun-
det att trycka på. 

Det är inte bara utbildningen som 
gör Lina väl lämpad för jobbet. Hon har 
också ett stort hjärta.

– I början tänkte jag att jag kanske 
inte skulle gilla att arbeta med äldre 
eftersom jag hade jobbat på dagis och 
var lite van vid det höga tempo det blir 
med vilda barn. Sen förstod jag att jag 
älskar att jobba med människor.

Jobbet ligger bara några minuter från 
bostaden, så vi promenerar dit och 
passar på att fotografera Lina när hon 
småpratar med Sonja Jönsson, en av de 
boende. Det blir teckenspråk för hela 

slanten. Lina är döv, precis som de äldre 
på hennes vårdavdelning.

– Det finns tre andra avdelningar 
men jag passar bäst på avdelningen för 
döva, där alla kan teckenspråk. 

Är det inte tungt och stressigt att 
arbeta inom äldrevården?

– Inte alltid, men vissa dagar är det 
väldigt mycket att göra. Jag har också ett 
medicinskt ansvar, om något händer är 
det mitt fel. Det kan också vara tungt, 
men vi har liftar och andra hjälpmedel 
för att undvika arbetsskador. 

– Jag vill jobba här i många år och se 
till att de äldre får bra omvårdnad. När 
de gamla börjar må sämre på grund av 
åldern vill jag se till att de känner sig 
trygga och har någon omkring sig.  

Omsorgen om de äldre är en viktig 
del av Linas liv – en annan är att 
uppmuntra barn och unga inom 
Svenska Noonans-föreningen och 
Riksförbundet Sällsynta diagnoser att 
våga ta plats. Hon deltar på familjeläger 
och andra föreningsaktiviteter.

– Jag har förstått att en del ser upp till 
mig, för att jag har vågat ta egna steg 
och kämpat själv.

Lina berättar om sin egen svåra 
situation i grundskolan. Och att ensam 
inte alltid är stark.

– Det är viktigt att våga be om hjälp. 
Det gjorde jag inte de första skolåren. 
För mig var det en vändpunkt när jag 
började säga till.

linas naturliga envishet har hjälpt 
henne. Men ändå fick hon i många år 
stå ut med mobbing och lärare som 
vägrade lyssna. 

– Mina föräldrar kämpade och 
krävde att jag skulle få hjälp, men 

lina Wadenheim är strålande glad. Hon har äntligen fått besked om 
fast anställning på äldreboendet där hon tidvis vikarierat under tre års tid.

J

Ett stort hjärta  
för gamla och unga

”När jag var 14 
bestämde jag 

mig för att  
säga ifrån.”
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NästaN meN iNte helt
n När man har en sällsynt diagnos 
har man ofta komplexa vård- och 
stödbehov. Det är ofta svårt att få 
tillgång till rätt vård och stöd.

n För att komma till rätta med detta 
har Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser drivit projektet ”Nästan 
men inte helt” under tre år. Kursen 
”Jag kan det jag kan” är en del av 
projektet.

n Läs mer  
www.sallsyntadiagnoser.se

Fakta
NooNaNs syNdrom
n Varje år föds mellan 20 och 25 
barn med Noonans syndrom i 
Sverige. Symptomen varierar. 
Det kan handla om hjärtfel, 
kortvuxenhet, avvikande ansikts-
drag, utvecklingsförsening och 
försenad motorisk utveckling. 

n Barn med Noonans syndrom 
upplevs som glada och positiva, 
om än emellanåt något envisa, 
med svårighet att acceptera och 
förstå regler.

n Den långsammare utvecklingen 
gör att många kan behöva extra 
hjälp i skolan. 
Mer information hos Svenska 
Noonanföre ningen på 
www.noonan.nu

liNa WadeNheim  
Ålder: Född i Kristianstad för snart 
26 år sedan men bor numera i 
Malmö.
Favoritpryl: Halsbandet som har 
ett hjärta med graveringen ”Malmö 
FF i mitt hjärta”.
Det bästa med internet: Att hålla 
kontakt med goda vänner.
Drömresa som jag vill göra: Till 
USA för at hälsa på den största 
Noonans-föreningen och träffa 
andra som har Noonans syndrom.
Det gör jag om tio år: Fortsätter 
att arbeta inom äldrevård, skaffar 
egen familj och kanske föreläser.
Drömmer om: Att ge ut en bok om 
att leva med Noonans syndrom. Jag 
har samlat lite fakta och tagit vara 
på mina föräldrars och systrars 
minnen. Jag ska börja intervjua dem 
i sommar. Jag vill också ut och 
föreläsa om mina upplevelser.

lärarna gjorde ingenting. Det var svarta 
år. Jag orkade tack vare min familj, 
några vänner och en kurator.

På gymnasiet i Örebro blev det 
bättre. 

– Där vågade jag säga ifrån direkt om 
någon retades.

Det är en jobbig berättelse vi får höra, 
men utåt märks inga ärr från mobbing-
en. Tvärtom säger Lina att hon blev 
starkare av händelserna.

– När det var riktigt jobbigt tog jag 
mig ändå i kragen och gick till skolan.

Hon hoppas att mobbingen inte är 
lika omfattande i skolorna idag.

– Det finns bättre information och 
tydligare regler mot mobbing nu. Och 
så är det enklare att anmäla skolan. Det 
verkar ha blivit lite bättre.

När mobbing ändå inträffar är Linas 
snabba råd: Säg till direkt. Berätta för 
både lärare, rastvakter och föräldrar.

Hon ställer gärna upp för andra inom 
föreningen.

– Unga som utsätts för mobbing idag 
får gärna kontakta mig för att prata. Jag 
kan bara lyssna och kanske ge något 
tips. Men jag vet hur det känns.

det är lätt att förstå att socialminister 
Göran Hägglund och David Lega föll 
för en så positiv och orädd tjej som Lina, 
när de valde henne som stipendiat inför 
Sällsynta dagen. 

Lina har kämpat för att bli självstän-
dig och kunna klara sig bra på egen 
hand. Det var nog i årskurs 7 som hon 
på allvar började sätta upp höga mål. Då 
gällde det att klara betygen i grundsko-
lan. 

På senare år har kursen ”Jag kan det 
jag kan” betytt mycket för Lina. Särskilt 
för att stärka självkänslan och att tänka 
mer positivt.

Det är viktigt att våga be om hjälp, menar Lina Wadenheim: För mig var det en 
vändpunkt när jag började säga till.
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Nästan
 men inte helt
Del 2 av 3

– Jag vill att de ska känna sig trygga, säger Lina som stormtrivs med att jobba med de äldre på Lindängelunds vårdboende. 
Sonja Jönsson, en av de boende, trivs också.

Kursen anordnades av Riksförbundet 
Sällsynta diagnoser och ingick i projek-
tet ”Nästan men inte helt” (se faktaruta).

Under kursen samlades Lina och 
andra unga vuxna med sällsynta 
diagnoser. Det blev fem intensiva kurs- 
och debattdagar vid två olika tillfällen. 

– Vi hade olika diagnoser och var 
jätteolika men samtidigt kom vi under-
fund med att vi ofta hade liknande 
uppväxt, behov och problem. 

Lina berättar att kursdeltagarna 
ritade upp sina egna livskurvor, med 
upp- och nedgångar. Sedan diskuterade 
man hur man lyckades ta sig upp ur 
dalgångarna.

– Det är nyttigt att få se hur ens eget 
liv har sett ut. Man tänker inte på det 
själv om man inte gör en livskarta.

Allra hetast på kursen blev debatten 
om sjukvården. 

– Alla hade upplevt hur svårt det 
varit att byta från barnläkare till 
vuxenläkare. Många har känt sig 
bemötta som barn även som vuxna.

Efter kursen har Lina gjort sitt bästa 
för att sprida kunskaperna vidare, om 
hur det är att vara lite annorlunda. 

Hennes självförtroende fick också en 
rejäl knuff framåt. Kanske var det 
kursen som gjorde att hon till slut 
lyckats kämpa sig till en fast anställning.

– Ibland förstår Arbetsförmedlingen 

inte hur det fungerar. Då tänker jag 
”okej, det beror på okunskap” och så tar 
jag själv steget att informera. Det är 
bättre att tänka positivt och göra något 
åt problemen än att tänka ”ingen förstår 
mig”.

Många unga vuxna med funktionsned-
sättning lyckas inte lika bra som Lina. 

Många har inte samma trygga nätverk 
eller hennes kämpaglöd.

– Det gör ont när jag tänker att 
många inte får jobb, eller har det svårt i 
skolan och inte får rätt stöd, säger Lina.

Själv har Lina, trots sin funktions-
nedsättning, aldrig haft någon person-
lig assistent. Å andra sidan anar vi att 

hon haft ett enormt stöd från föräldrar-
na och de två systrarna.

Ibland får Lina frågan: Jag vill också 
bli så stark, hur har du gjort?

– Min familj har alltid hjälpt mig och 
påmint nog om att ”du är värd lika 
mycket som alla andra, du är annorlun-
da, men det klarar du.” Och så fick jag 
bra vänner på skolan i Örebro, de har 
jag alltid bakom mig. 

De båda systrarna Boel, 33 år, och 
Ellen, 28 år, har spelat stor roll för Lina. 
Hon älskar sina systrar så mycket. Ett 
tag delade hon lägenhet med Ellen men 
idag bor Ellen med sambo i Mölndal.

– När hon flyttade kände jag mig lite 
nere, ”varför vill hon flytta från mig?” 
tänkte jag. Men nu är jag bara glad att 
hon är lycklig, säger Lina.

Glad är hon också för sin egen 
lägenhet, dit hon flyttade för mindre än 
ett år sedan. En fräsch och rymlig tvåa 
med kök och stor inglasad balkong.

Med pappa Sune delar Lina ett 
brinnande sportintresse. Malmö FF:s 
hemmamatcher missar de sällan, men 
det blir också friidrott och vinterspor-
ter. 

Lina har själv ett förflutet som 
idrottare med flera medaljer från SM i 
simning för döva. Hon började tävla vid 
12-årsåldern och slutade simma i 
17-årsåldern.

”Det är bättre 
att tänka positivt 
och göra något 

åt problemen än 
att tänka ’ingen 

förstår mig’.”
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”Svårt att släppa taget om  
barnet behöver fortsatt stöd”

Malin Karlsson brottas med 
frågor om hur hennes barn ska få 
stöd i vardagen även som vuxen.

Sonen föddes med den ovanliga 
funktionsnedsättningen 
VACTERL och har därför genom
gått många behandlingar.

Idag, när sonen är 20 år, är det 
mest kognitiva svårigheter som 
påverkar vardagen.

– Om man har kognitiva problem hamnar man lätt i en 
gråzon, när man förväntas vara vuxen men inte riktigt klarar 
av det. Svårigheterna glöms bort i kontakter med läkare och 
myndigheter, som ofta bara ser det fysiska, det som man kan 
ta på, säger Malin Karlsson.

Som förälder kan det bli svårt att fortsätta stödja när 
barnet blir myndigt.

– Plötsligt är man inte automatiskt välkommen som 
förälder, trots att man vet att barnet behöver fortsatt stöd, 
och kanske inte själv förstår konsekvenserna av det som 
doktorn säger.

Malin Karlsson har träffat andra föräldrar i liknande 
situation när hon deltagit i kursen ”Jag vill så väl”, som 
anordnats av Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

– Vi pratade mycket om att ha kognitiva problem som 
ställer till det när man ska vara mogen och kunna ta hand 
om sig själv. Om man då inte har en specifik diagnos är det 
extra svårt att få stöd.

– För mig var kursen extra värdefull eftersom många av 
de andra föräldrarna hade kommit längre. De hade redan 
gått igenom mycket av det som jag precis har påbörjat. Jag 
fick många praktiska råd om hur man kan gå tillväga, till 
exempel vilka papper som behövs för att kunna fortsätta  
följa med till doktorn, Försäkringskassan och Arbetsför
medlingen. 

– Det var också jätteskönt att det inte fanns några förvänt
ningar på oss utan att vi kunde vara oss själva, säger Malin.

De 15 förälDrarna träffades vid två tillfällen under 2010
2011. Nu diskuteras ett nytt möte till hösten, då även några 
unga vuxna med funktionsnedsättningar ska delta.

– Då får vi chansen att höra 
vad de unga förväntar sig av oss 
som föräldrar. Det kan vara 
svårt att diskutera det med sitt 
eget barn, säger Malin.

– En fråga man alltid ställer 
sig är ”var går gränsen” för hur 
mycket man ska stödja sitt barn. 
Andra föräldrar som inte har 
dessa erfarenheter kanske säger 
att man måste ”släppa taget” 
men för oss måste det finnas 
någon att släppa taget till, mitt 
barn behöver kanske stöd hela 
livet. Idag finns ingen som tar 
emot om man släpper taget, man 
förväntas vara förälder hela livet, 
säger Malin Karlsson.

Många unga ser upp till Lina som nu 
belönats med David Legas stipendium 
för att hon är en viktig förebild.

JaG Vill sÅ Väl
n Kursens namn ”Jag vill 
så väl” syftar på föräldrar-
nas aldrig sinande vilja att 
stödja sina barn även om 
orken inte räcker till. 
Kursen tar upp dilemmat 
med att ha barn som blivit 
myndiga men som i 
praktiken har många 
svårigheter att sköta 
vardagen. Kursen vänder 
sig till föräldrar till vuxna 
barn som förutom fysiska 
funktionsnedsättningar 
har kognitiva svårigheter.

– Mina föräldrar har tjatat om att jag 
inte borde ha slutat med simning, ”du 
har ju sådan talang”. Ibland har jag känt 
att jag kanske borde satsa igen men det 
har runnit ut i sanden och nu gör jag det 
bara för motionens skull.

Just nu Möter Lina inte några stora 
problem. Trots att hon är döv fungerar 
vardagen bra. Ibland anlitar hon tolkar 
men i övrigt klarar hon det mesta 
självständigt. 

– Jag sköter min ekonomi själv, säger 
hon stolt. Ibland kanske jag inte förstår 
den exakta innebörden av ett brev från 
en myndighet. Svenska är ju mitt 
andraspråk efter teckenspråk. Men då 
får jag hjälp av mamma.

Och så tillägger hon med ett stort 
leende:

– Mamma sa igår att hon trodde jag 
skulle behöva hjälp för all framtid. Men 
har man bara mål är det lättare att nå 
dem.

Och att sätta mål har Lina varit 
duktig på. När hon var 14 år bestämde 
hon sig för att klara grundskolan. Och 
nu har hon fast jobb. 

– Körkort är nästa mål! Jag har börjat 
övningsköra med pappa, han har en 
ängels tålamod.

Sedan då? Att träffa ”den rätte” och 
bilda familj är också ett viktigt mål, 
förstår vi.

– Pappa säger att jag kanske träffar 
någon på en fotbollsmatch och blir 
störtförälskad, skrattar Lina.

Idag har hon ingen pojkvän, men hon 
har visst varit förälskad ibland. Och hon 
tror att det kommer en dag när hon inte 
längre bor ensam.

– Jag tror på ödet, säger Lina.
Men så tillägger hon:
– Eller en kombination av ödet och 

att ha tydliga mål. +

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se
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å frågan om vem hon 
är idag, snart 13 år 
efter olyckan, svarar 
hon ”Jag är Yasmin 
helt enkelt”. Den 
ödesdigra dagen i 

Torrevieja i sydöstra Spanien, har hon 
bearbetat om och om igen. Som en film 
med scener i slow motion minns hon 
palmerna, den blå himlen och hettan. 
Hon är 15 och har just lärt sig att dyka 
hoppandes, precis som killarna gör. 
Spänsten har hon gratis från all träning 
på Balettakademien, hennes ”andra 
hem”. 

Cementpiren är nybyggd och 
händelsen med flickan som dagen 
innan brutit benet på grund av att 
vattnet inte varit tillräckligt djupt, har 
inte medfört några varningsskyltar. 
Den olyckan känner Yasmin Jungestedt 
och hennes kompis dock inte till. Ett 
dyk. Hoppande och med precision. 
Fokus. De räknar till tre, tar sats från 
stranden och springer. Längtar efter 
svalka. 

Pang!

Där pausar livet, den inre filmen 
klipps av och Yasmin Jungestedt 
beskriver att hon går in i ett mörker 

fyllt av sorg, rädsla, ensamhet och 
självmordstankar. Samtidigt, på 
nordligare breddgrader, blir lärarna på 
Balett akademien i Stockholm berörda 
av hennes glädjefyllda brev som postats 
några dagar innan. Som i ett helt annat 
liv. Ord och meningar på ett stycke 
papper som beskriver lycka. Lycka över 
att i många år ha fått träna med de 
bästa och att ha kommit in på dans-
gymnasiet till hösten. ”Jag vill bara 
tacka och säga hej då”. 

Balettlärarinnan kopierar upp 
brevet för att fler ska få läsa, det är ju så 
fint formulerat. När de via media nås 
av beskedet att Yasmin Jungestedt 
brutit nacken i en dykolycka, kan de 
inte tro att det är sant.

Den långa vägen tillbaka tar sin 
början. Yasmin Jungestedt berättar att 

hon försökte upprätthålla en käck fasad 
men att den titt som tätt rämnade. 

– Det jobbigaste var att ingen vågade 
prata med mig om den hopplöshet som 
jag kände. I Sverige ska man vara så 
duktig hela tiden och jag kände en stor 
skam över min sorg och mitt trauma. 
Jag var så fruktansvärt förbannad över 
att jag som var ung och mådde bra, 
skulle drabbas av detta. Det kändes så 
jävla orättvist. Varför händer det här 
mig liksom, vad är det för mening med 
det?

Frågan hänger kvar mellan oss 
medan vi under tystnad bevittnar hur 
cafépersonalen raskt plockar undan 
porslinet från bordet alldeles intill. De 
existentiella frågorna brottas Yasmin 
Jungestedt dagligen med, men nu på ett 
mer konstruktivt sätt. Skrivandet är en 
ventil för alla tankar. Genom författan-
det har hon fått utlopp för sorgen och 
hon känner sig mer hel som människa. 

– Idag kan jag helt ärligt säga att jag 
är den lyckligaste människan på 
jorden, jag har min sambo, min familj 
och min hund. Mer behövs inte. 

Yasmin JungesteDt hoppas att hennes 
erfarenheter kan vara till hjälp för 
andra i liknande situationer. Det hon 

Viktigt med

Skrivandet blev räddningen för Yasmin Jungestedt när livet ställdes på 
sin spets efter en dykolycka 1999. Med sin nya bok ”När livet störtdök” 
vill hon ge en bild av hur det är att vara kvinna och ryggmärgsskadad.

– Alla som tidigare skrivit om detta har varit högpresterande idrottsmän, 
jag tyckte det var dags att någon uppmärksammade tjejerna.

p

” Det var en chock att 
vakna upp efter 
olYckan och inte vara 
Dans-Yasmin längre. 
plötsligt var Jag 
rYggmärgsskaDaDe 
Yasmin i stället.”

förebilder
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Tema böcker

Foto: Dan Nygren
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YASMIN JUNGESTEDT
Ålder: 28 år.
Bor: Järla sjö i Nacka.
Yrke: Webbredaktör, 
föreläsare, frilansjournalist.
Aktuell: Lansering av bok 
och som föreläsare.
Senast lästa bok: 
Änglamakerskan.
Senaste film: The 
Samaritan.
Fritidsintresse: Skriva, fika, 
promenader med hunden, 
film, tatuering, musik/
konserter och TV-serier.
Gör helst på sommaren: 
Läser en bok sittande vid 
Medelhavet.

Yasmin Jungestedt

     asmin var femton år och efter sommaren skulle hon äntligen få börja på dansgymnasium. Resten av sitt liv skulle hon ägna åt det hon levde för – dansen.Då störtdök livet.
Yasmin råkade ut för en olycka som bokstavligen slog hennes liv i spillror. Den ljusa framtiden med dansen hade på en sekund förvandlats till en livslång natt. Det fanns ingen bot.
Livet hade flytt.
Men hon överlevde. 
När Yasmin lyckats ta sig igenom den första, nästan obegripligt svåra tiden, kom hon till insikt. Hon måste finna en ny, meningsfull väg genom livet utan dansen.

Foto: Dan Nygren
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själv har saknat är förebilder som inte 
är alltför hurtiga och som vågar prata 
om sorgen. Att det är tillåtet att sörja.

– När jag träffar nyskadade personer 
idag försöker jag ge en ärlig bild, jag är 
ändå ett exempel på att det blir bättre. 

Till föräldrar och anhöriga vill hon 
säga att det inte är något konstigt med 
självmordstankar när man har råkat ut 
för en ryggmärgsskada. 

– Det måste man få prata om. På 
neurologavdelningen där jag låg blev 
det värsta uppståndelsen så fort jag var 
lite ledsen. Då skulle de genast aktivera 
mig eller få upp mig i den otympliga 
sjukhusrullstolen, som någon slags 
undanmanöver för att slippa ta tag i det 
verkliga problemet. ”Kämpa på” är ett 
uttryck som jag är allergisk mot. 

Sin målmedvetenhet, säger hon, har 
hon baletten att tacka för. Så länge hon 
kan minnas har dansen varit hennes 
största inspiration i livet och som 
15-åring var hon en mycket lovande 
balett-tjej. All den disciplin och det 
fokus som krävdes då, har kommit att 
spela en stor roll också för hennes väg 
tillbaka efter olyckan.

– Hela min identitet låg i dansen. 
Det var en chock att vakna upp efter 
olyckan och inte vara dans-Yasmin 
längre. Plötsligt var jag ryggmärgsska-
dade Yasmin istället. Nu har jag  lärt 
mig att det räcker att ”bara vara jag”. 

Det är något som alla tjejer i tonåren 
behöver få stöttning i, att man är så 
mycket mer än det man presterar och 
att det är ok att bara vara sig själv. Man 
behöver inte vara bäst på allt.

Skrivandet går Som en röd tråd genom 
Yasmin Jungestedts liv och som av en 
ödets nyck blev avskedsbrevet till 
Balettakademien avstampen för en 
karriär som journalist och författare. 
Så här i efterhand framkallar avskeds-
symboliken fortfarande rysningar hos 
henne.

– Min balettlärarinna tyckte att 
brevet var så bra skrivet så hon ordnade 
så att jag fick börja frilansa för danstid-
ningen. Sedan har det rullat på, jag gick 
först Mediegymnasiet, sedan Poppius 

grundutbildning 2004, och 2005 åkte 
jag till San Diego och pluggade fristå-
ende kurser, bland annat spanska, 
Academic writing och Critical religion. 

Året därpå fick hon jobb som 
webbredaktör på Stiftelsen Spinalis, 
där hon fortfarande arbetar. När Claes 
Hultling, VD och grundare av Spinalis, 
fick höra att hon hade planer på att 
skriva en bok erbjöd han henne 
ersättning för ett helt år för att färdig-
ställa den. 

– Det betydde jättemycket att någon 
trodde på min idé. Responsen jag har 
fått nu, när boken kommit ut, är enbart 
positiv. Många frågar när uppföljaren 
kommer men just nu vill jag ha tid att 
åka runt och föreläsa och delta på 
bokmässan i Göteborg i september. Det 
här är en dröm som har gått i uppfyllel-
se och jag vill bara njuta av det nu.

YaSminS rYggmärgSSkada gör att hon, 
förutom att hon är förlamad i benen, 
även har nedsatt arm- och handfunk-
tion. För att förbättra rörelseförmågan 
och greppfunktionen har hon därför 
genomgått flera operationer. Idag kan 
hon använda en  dator och trycker ned 
tangenterna med en penna som hon 
håller mellan fingrarna i vardera hand. 
Bilen är utrustad med specialreglage. 

– Att ta körkortet är en av milstol-
parna i mitt liv, jag fick kämpa i 
motvind hela tiden, först fick jag inte 
något bilstöd beviljat eftersom jag just 
då varken studerade eller jobbade och 
sedan fick jag inte anpassa bilen innan 
jag hade körkortet i handen. Ett 
moment 22. Till slut löste det ändå sig 
och när jag väl hade klarat teoriprovet 
och uppkörningen grät alla av glädje. 
Jag grät, assistenten grät, Hedemora 
Anpassning AB grät, ja det var ett stort 
ögonblick. 

För närvarande turnerar Yasmin 
Jungestedt med sin nya bok, hon är en 
frekvent gäst i TV-soffor och radiosänd-
ningar, hennes liv har återigen tagit en 
helt ny vändning och fler projekt är på 
gång. Någon kanske undrar vad det 
innebär? Att hon är Yasmin helt 
enkelt. +

text: Stina Johansson
stina.johansson@faktapress.se

 ”Jag var Så fruktanS-
värt förbannad över 
att Jag Som var ung 
och mådde bra, Skulle 
drabbaS av detta. det 
kändeS Så Jävla orätt-
viSt. varför händer  
det här mig likSom,  
vad är det för mening 
med det?”

Foto: Dan Nygren
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u hittar henne troligast 
någonstans i närheten 
av Äppelhyllan på 
Linköpings stadsbibli-
otek. Hyllan är egentli-
gen flera hyllor som 

står i en stor cirkel. En egen värld som 
omsluter den som går in. Till vänster 
finns böcker för föräldrar och tidning-
en du just nu håller i, därefter kommer 
böcker med teckenspråk och böcker 
med tecken, taktila bilderböcker, 
punktskriftsböcker och slutligen 
talböcker.

Som ambassadör för alla barns rätt 
att läsa hjälper Anna Fahlbeck barn och 
ungdomar med alla funktionsnedsätt-
ningar, att med rätt media tillgodogöra 
sig litteratur. 

Kraften kommer ur hennes egen 
erfarenhet av de två sönernas läs- och 
skrivsvårigheter. När äldsta sonen blev 
utredd på habiliteringen minns hon 
inte att någon berättade att det fanns 
”så mycket” för honom på biblioteket. 
Hon blev positivt förvånad när hon 
gick dit, trots att dessa medier stod 
undanskymda längst inne i ett hörn. 

Några år senare sadlade hon om för 
att bli bibliotekarie, och tjänsten som 
tillgänglighetsbibliotekarie blev 
hennes.

Hennes första uppgift blev att göra en 
”riktig” Äppelhylla, och hon minns att 
hon gick runt i de stora lokalerna för att 
till slut finna den perfekta platsen, 
precis till höger innanför entrén, 
bredvid barnboksavdelningen. 

Just den här Äppelhyllan är anpassad 
för barn med en utvecklingsnivå upp till 
9-10 års ålder. Några meter bort finns 
Språkpedagogiskt centrum med medier 
för de högre åldrarna. I samarbete med 
dem handleder hon lärare och skolper-
sonal som jobbar med barn som har 
läs- och skrivsvårigheter, ända från 
förskolan upp till gymnasiet.

– När vanliga skolklasser får guidning 
av oss i biblioteket är det svårt att veta 
vilka som har extra behov, men de får 
alltid en presentation av Äppelhyllan 
också, även om de inte är direkt berörda.

De taktila bilderböckerna, där man 
kan känna på bilderna, är hennes 

personliga favoriter. De sprider sådan 
glädje bland alla barn som besöker 
biblioteket.

Hennes egna barn har varit mycket 
hjälpta av att lyssna på talböcker. Hon 
märkte från första stund hur nöjda de 
blev, när de kunde ta del av spännande 
berättelser när de själva ville.

– De blev självständiga. Deras 
språkutveckling har underlättats mycket 
av talböckerna. Med talböckernas hjälp 
kan man få samma läsförståelse som 
andra barn. Men det är viktigt att lyssna 
på just skrivna texter, inte bara på 
vanligt prat. 

Den äldsta, som har hunnit bli 23 år, 
har trots grav dyslexi samma ordförråd 
som jämnåriga kamrater. 

För att få en bra läsupplevelse har 
inläsaren en viktig roll.

– Om det är olika inläsare i olika 
böcker i samma serie, reagerar mina 
pojkar starkt. Inläsaren är en del av 
upplevelsen.

Biblioteket kan få vänta i ungefär tre 
månader innan en nyutkommen bok 
blir talbok, om den har blivit utvald. 

– Men man kan själv skicka in förslag 
om vilka böcker som ska bli inlästa, och 
förr eller senare blir det en talbok. I en 
perfekt värld skulle förstås talböckerna 
komma ut samtidigt som boken släpps, 
som många av de böcker som väljs att 
bli ljudböcker. Men ljudböcker är ju 
”business”.

sen två år tillbaka kan man ladda ned 
talböcker via nätet, och sen förra våren 

Hon brinner  
för din rätt att läsa

vad är en äppelHylla?
Äppelhylla är 
en hylla där 
du hittar 
böcker för 
och om barn 

med funktionsnedsättningar. 
Äppelhyllor finns på de flesta 
bibliotek. Läs mer på 
www.appelhyllan.se

vad är en talbok?
Talböcker produceras med 
stöd av ett undantag i 
upphovsrätten. Undantaget 
innebär att de som har 
regeringens tillstånd kan läsa 
in böcker för personer med 
en funktionsnedsättning som 
gör det svårt att läsa. Ungefär 
6 procent av befolkningen är 

berättigade till talböcker.

kan man ladda  
ner talböcker?
Har du behov av talböcker 
vänder du dig till ditt lokala 
bibliotek, där du också kan 
registrera dig för tjänsten 
”Egen nedladdning”. Genom 
att skriva under ett avtal och 

uppge en e-postadress får du 
en egen inloggning. Den som 
är under 18 år behöver 
antingen ha med sig en 
förälder som skriver på 
avtalet eller ha ett underskri-
vet avtal med. Det finns cirka 
90 000 talböcker i TPB:s 
webbkatalog. 
http://katalog.tpb.se

Hur fungerar appen 
daisy reader?
Du som har tillgång till 
tjänsten ”Egen nedladdning” 
kan också ladda ned och läsa 
talböcker via 
appen ”Daisy 
Reader”. Du 
behöver en 
iPhone (iPad 

När två av anna fahlbecks söner fick diagnosen dyslexi gick 
hon till biblioteket hemma i Linköping för att få hjälp. Idag är 
hon Öster götlands första tillgänglighetsbibliotekarie, med fokus 
på att hitta böcker som passar just dig.

”att få läsa är en de-
mokratisk rätt. man 
utvecklas av att ta del 
av andras berättelser 
ocH sätta sig in i deras 
tankar ocH känslor.”

d
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Tema böcker

och iPod Touch fungerar 
också) eller en mobil med 
Androidsystem. Att läsa 
talböckerna är gratis men 
kostnaden för datatrafiken 
beror på vilken typ av 
abonnemang du har. I iPhone 
kan du också få texten 
samtidigt. Vissa Androider har 
i dagsläget problem med 

strömmande lyssning, ladda 
därför istället ned boken, så 
att du har den offline innan 
du börjar lyssna. 

Vad är taktila  
bilderböcker?
Taktila bilderböcker är böcker 
som har bilder som kan läsas 
med fingrarna. Talboks- och 

punktskriftsbibliote-
ket tar fram 3-4 
böcker per år. Varje 
bok har en upplaga 
på cirka 75 
exemplar, och finns i 
första hand för 
utlåning på biblio-
 teket. De taktila böckerna är 
avskalade, tydliga och enkla, 

har starka kontraster och 
konturer. De tas i första hand 
fram för barn med synned-

sättningar, men kan 
lånas av alla barn 
med en funktions-
nedsättning som 
gör att man är hjälpt 
av att även avläsa 
bilden med känseln. 

Källa: Jenny Nilsson och  
Gun Olsson, TPB

finns en app på försök för nedladdning 
direkt till en smart telefon. 

– Tyvärr är det idag svårt att veta vilka 
böcker och titlar som finns. När katalo-
gen har blivit enklare att söka i och 
appen blivit lite stabilare kommer det att 
bli en otrolig frihet för användaren.

Tillsammans med Språkpedagogiskt 
centrum och Linköpings skolbiblioteks-
chef håller Anna kurser i hur man 
laddar ned talböcker för skolpersonal. 
Hittills har 125 lärare besökt biblioteket, 
på sin egen fritid, för att lära sig mer. 

Hon har många drömmar om hur 
hon skulle vilja göra detta alternativ mer 
synligt på biblioteket. Att det till 
exempel skulle finnas en nedladdnings-
station vid Äppelhyllan, med en stor 
skärm och en plats att lyssna på sina 
nedladdade talböcker. 

Hon hoppas också på att biblioteket 
kommer avsätta pengar för att köpa in 
en smart telefon så att hon kan visa sina 
besökare hur lätt det är.

– Det finns inte ens en sökdator här 
nu. Bara en massa tråkiga plastfodral 
med talböcker i. Det är svårt att vara 

ambassadör när man inte kan visa hur 
enkelt det kan vara.

anna har också tillsammans med 
logopeder och bibliotekarier i länet 
skapat ”Språkpiller”, böcker på recept, 
som logopeden skriver ut till barnet, 
med tips på bra böcker. Idén kommer 
ursprungligen från Gävle, där detta 
gjorts tidigare. 

Varje höst firas också Äppelhyllans 
dag i Linköping, där alla som är intres-
serade kan besöka sitt lokala bibliotek 
för att delta i firandet. 

– Här hos oss brukar vi bjuda på 
äppelmuffins och sagostund med 

litteratur från Äppelhyllan, och förra 
året hade vi pysselhörna där barn själva 
kunde prova på att göra taktila bilder. 

I höst ska hon också för andra 
gången bjuda in barn med läsnedsätt-
ning och deras speciallärare för att dela 
med sig av boktips. Förra gången blev 
allt material hon förberett utlånat.

Hon tror att böcker är bra för alla. 
– Att få läsa är en demokratisk rätt. 

Man utvecklas av att ta del av andras 
berättelser och sätta sig in i deras tankar 
och känslor, och man får förståelse för 
hur andra har det och utvecklar empati. 
Och så får man ett rikare språk själv.

Anna tror också att högläsning är 
speciellt viktigt.

– Att sitta tillsammans och läsa, att 
ha samtal om boken, gör att man ser 
andra aspekter och det berikar upple-
velsen. Fantasin utvecklas av att tolka 
det som står mellan raderna. Och man 
får lust att läsa fler böcker… +

Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se
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NÄR ”LIVSSTILSBOKEN” lanserades på 
Hjultorget i maj väckte den stor upp-
märksamhet med all nyttig och intressant 
information om hur man kan förbättra 
välbefinnandet på många olika sätt.

– Min medförfattare Kerstin Wahman 
och jag skrev en liknande bok för ett 
tiotal år sedan men den är slut sedan 
länge och nu har jag fördjupat och 
breddat innehållet, berättade Anna-
Carin.

Vad är det då som gör boken så bra?
– Den slår hål på myter, som den att 

man inte kan gå ned i vikt om man inte 
kan röra på sig. Det är inte sant – det 

handlar om vad man äter, säger Anna-
Carin.

Förutom råd om mat och träning 
handlar mycket av innehållet om 
motivation, livsstil, tanketräning, 
förhållningssätt och värderingar.

Boken riktar sig inte direkt till 
föräldrar till barn med rörelsehinder 
men Anna-Carin har tankar även om 
detta: – När jag själv i slutet av 70-talet 
jobbade inom habilitering mötte jag 
sällan barn som var överviktiga, men nu 
är det tvärtemot mycket vanligt. 

Övervikt är något man lider av hela 
livet, så det är jätteviktigt att barnen och 

föräldrarna tidigt får bra stöd, säger 
Anna-Carin Lagerström, som är sjuk-
gymnast och hälsopedagog och arbetar 
på stiftelsen Spinalis och Rehab Station 
Stockholm när hon inte skriver böcker.

Boken är utgiven av Spinals och 
Instant Book. ISBN 978-91-86939-30-4.

Antalet personer som söker vårdbidrag för 
sina barn med en funktionsnedsättning 
eller en sjukdom har ökat de senaste 
åren. Många upplever ansökningsproces-
sen som krånglig. Under våren utkom en 
ny bok som hjälper föräldrar att ansöka 
om vårdbidrag.

FÖRFATTARNA TILL BOKEN, Anna 
Sandström och Anna Paulsen, har 
samlat information om en rad olika 
saker som är bra att tänka på. 
Exempelvis vad som menas med 
merarbete och vilka intyg som behövs. 

– Det är helt enkelt den bok vi själva 
hade behövt när vi skrev våra ansök-
ningar och vi hoppas att den kan hjälpa 
andra, säger Anna Paulsen.

Vårdbidrag ska vara ett ekonomiskt 
stöd för att kompensera föräldrar som 
har ett funktionshindrat eller sjukt barn 
så att de kan vårda barnet i hemmet. 
Med hjälp av vårdbidraget ska föräldrar-
na kunna ge barnet den tillsyn, den vård 
och det stöd som krävs för att barnet ska 
kunna utvecklas på bästa sätt. 
Vårdbidrag kan betalas ut till och med 
juni månad det år barnet fyller 19 år.

ANNA SANDSTRÖM BERÄTTAR att det 
genom olika forum framkommit att 
ansökningsprocessen är besvärlig och 
många föräldrar är frustrerade över att 
inte veta hur eller vad de ska skriva.

– Vi kände samma frustration själva 
då vi skulle utforma våra egna ansök-
ningar. Allt man ville var att få läsa 
någon annan persons ansökan för att få 
någon idé om hur man skulle skriva.

Boken heter Vårdbidrag och finns 
tillgänglig på Vulkan.se. Den innehåller 
bland annat en vårdbidragsansökan och 
en beskrivning om hur en dag kan se ut.

– Vi har velat dela med oss av våra och 
andras erfarenheter och guidar också till 
dokument som publicerats i ämnet samt 
var man kan hitta rättsfallsöversikter och 
domar. Vi har även genomfört en 
undersökning med 60 familjer om deras 
vårdbidrag, berättar Anna Paulsen.

EN AV SLUTSATSERNA de kunnat dra är att 
skillnaderna mellan olika familjer verkar 
vara mycket beroende på vilka övriga 
insatser man har från kommun och LSS 
samt vilka diagnoser barnen har.

– Utöver det kan vi se att det finns 
stora skillnader i vilken vårdbidragsnivå 
som blivit beviljad i olika delar av landet, 
säger Anna Sandström.

– Vi har ingen förklaring till varför det 
ser ut som det gör, naturligtvis är inte 60 
familjers svar heltäckande för landet. 
Kanske kan det vara så att de som har ett 
bra stöd i skolan inte har ett lika stort 
merarbete med sitt barn. Ibland har man 
dock väldigt stort merarbete med sitt 
barn men får ändå bara ett fjärdedels 
eller halvt vårdbidrag i två år trots att 
någon annan med samma merarbete får 
ett helt vårdbidrag till dess att barnet är 
19 år.

Boken utgår från de olika funktions-

nedsättningarna inom Autism spektrum-
området (som Asperger syndrom och 
autism) men kan även användas av 
andra som ska söka vårdbidrag. +

Text: Stina Johansson
stina.johansson@faktapress.se

Anna Paulsen och Anna Sandström har skrivit ”Vårdbidrag”, boken som de 
själva hade behövt när de sökte vårdbidrag för sina barn.

DE BÄSTA TIPSEN NÄR DU SÖKER VÅRDBIDRAG 

FÖRFATTARNAS TRE 
VIKTIGASTE RÅD:
1.  Koncentrera dig i ansökan på merarbe-

tet. Specificera antalet timmar som du 
har för allt merarbete med ditt barn. 
Skriv gärna ner hur en dag och en helg 
ser ut från natt–morgon–dag–kväll och 
bifoga ansökan.

2.  Försök beskriva hur mycket mer arbete 
det blir jämfört med barn i samma ålder 
utan diagnos. Ta med ALLT som är 
anpassat, från träning till vardagsaktivi-
teter och begränsningar av det sociala 
livet.

3.  Se till att spara kopior på alla papper 
som lämnas in till Försäkringskassan, 
till exempel läkarintyg och ansökningar.

NYA BOKEN SOM KAN FÖRÄNDRA LIVET
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TEMA BÖCKER

ETT BARN 
FATTAS MIG
Barncancerfonden

VARJE ÅR FÅR 150 
mammor och pappor 
veta att deras barn 
kommer att dö i cancer. 
Barncancerfonden har 
nu givit ut boken ”Ett 
barn fattas mig” som 

JONAS HELGESSON ÄR tillbaka med en 
ny bok. Fylld med visdomsord från 
alla de föreläsningar och twitter som 
han förgyllt världen med de senaste 
åren.

”Etiketter ska man sätta på 
julklappar – inte människor” är 
titeln på boken som utkommer i 
dagarna på Libris förlag.

För de 100 000 svenskar som sett 
Jonas föreläsa eller alla de som följer 
honom på twitter är boken en glad 
överraskning.

– Jag tänkte att det skulle bli en 
bok som kan påminna om vilken 
himla fetbonus det är att få leva och 
en bok som jag skulle kunna lämna 

kvar hos en företagsledare eller en 
pollenallergiker eller en snäll tant 
eller en assistent eller en konfir-
mand, säger Jonas.

När Jonas föreläser brukar han 
använda korta meningar som lockar 
till många skratt.

– När jag kommer på någon ny 
nuförtiden skickar jag ut den på 
Facebook eller Twitter och får 
massor av svar från andra som vill 
vara med och tänka, berättar Jonas.

Frågan är om detta är världens 
roligaste bok om människovärde.

Jonas tidigare böcker heter 
”Grabben i kuvösen bredvid” och 
”Ett CP-bra liv”.

JONAS HELGESSON 
TILLBAKA MED NY BOK

ett stöd till dessa 
familjer.

”När vi frågade 
föräldrarna själva vad 
de ville ha, så efterlyste 
de en praktisk bok som 
ger svar på alla de 
frågor som dyker upp i 
det kaos som uppstår 
när ett barn dör. De 
ville också läsa om hur 
andra gjort, för att få 
stöd och känna att det 
finns fler som varit 
med om samma sak. 
Därför har vi gjort en 
praktisk bok där vi 
varvar fakta med 
föräldrars berättelser ur 
verkligheten”, säger 
Johanna Perwe, 

projektledare för 
boken.

Författare är Lena 
Nordlund och illustra-
tör är Petter Qvist.

MÅNS OCH MARI 
OM VINTERN
KAJ BÄCKMAN
Teckenförlaget

”MÅNS OCH MARI om 
vintern” är en ny e-bok 
från Teckenförlaget i 
Bromma. Det är en 
sagobok som vänder sig 
till hörande barn som 
av olika anledningar 
behöver tecken för att 
lära sig språk och tal.

Det är snart jul och 
mamma Matti, Måns 
och Mari tänder första 
ljuset i advent tillsam-
mans. Vi får följa hur 
de firar Lucia ,bakar 
pepparkakor och vad 
som händer före,  
under och efter jul samt 
hur de firar Nyårsafton.

E-boken har både 
teckenförklaringar och 
handalfabetet sett både 
från egen och annans 
hand.

JAG ÄR 
OCKSÅ VIKTIG
ELINA SUNDSTRÖM
MBM Förlag

HUR ERBJUDER MAN stöd 
barn och unga som är 
anhöriga till en 
familjemedlem som 
har en funktionsned-
sättning? 

Elina Sundström har 
skrivit boken ”Jag är 
också viktig” för att det 
är viktigt att anhöriga 
barn får ta plats och får 
stöd. Hon hade själv 
behövt det när hon var 
barn och hade en 
mamma som blivit 
förlamad och rullstols-
buren. Familjen hade 
då assistenter som 

gjorde det svårt att ha 
en privat familjesitua-
tion. 

Unga anhöriga tar 
ofta på sig ett stort 
ansvar i familjen, 
menar Elina sund-
ström. Därför är det 
viktigt att både få 
praktisk hjälp och att 
få prata om känslor 
som ibland upplevs 
som förbjudna. 

Boken vänder sig 
både till professionel-
la som kommer i 
kontakt med unga 
och till alla som själv 
är unga anhöriga.

RÄDSLOR, FOBIER 
OCH NEDSTÄMDHET 
HOS BARN OCH 
UNGA.
SVIRSKY LIV
Gothia förlag

MÅNGA BARN HAR Så 
starka rädslor att det 
påverkar en stor del 
av livet och blir en 
fobi eller ångststör-
ning. Boken beskri-
ver orsakerna och 
hur det kan yttra sig, 
men också hur 
behandling med kog-
nitiv beteendeterapi 
fungerar. Boken 
vänder sig till både 
föräldrar och 
skolpersonal.

Ju mer du själv vet 
och förstår om det 
barnet lider av desto 
tryggare blir du och 
det i sin tur skapar 
trygghet även hos 
barnet, menar 
författaren.

FK_1204_s84-91_boktips_v05.indd   91 2012-07-15   19:32



92 FÖRÄLDRAKRAFT # 4, 2012

N är jag öppnar grinden till 
familjen Björks hus utanför 
Upplands Väsby sitter sonen 
Nils på sin racerunning-

cykel, nyss hemkommen från ett 
träningspass med klubben i Västerås. 
Någon timme senare sticker han ut på 
ett extrapass på hemmaplan.

Han är tio år och en av landets yngsta 
utövare av den i Sverige nya sporten 
racerunning – en sport som ger personer 
med rörelsehinder eller balanssvårighe-
ter möjlighet att ta sig fram helt av egen 
kraft, och tävla mot varandra på löpar-
banor. 

PAPPA LARS TAR emot på verandan och 
visar mig runt i trädgården. Nisse följer 

med, tillsammans med sin assistent 
Sandra. Han har en medfödd CP-skada, 
som gör att han behöver någon form av 
hjälpmedel för att ta sig fram på egen 
hand. Med racerunningcykeln – en 
specialbyggd trehjulig ”springcykel” 
utan pedaler – kan han ta sig över både 
grusplanen och gräsmattan på baksidan 
av huset, utan att behöva oroa sig för att 
ramla.

– I Sverige klassas den inte som 
hjälpmedel, men den gör att han kan 
röra sig i ganska oländig terräng och i 
branta backar. Vi har inte sett något 
hjälpmedel med så bra terrängkapacitet 
som det här, berättar Lars Björk.

Men det Nisse främst har racerun-
ningcykeln till är att träna och tävla. 

Han kom i kontakt med sporten för ett 
och ett halvt år sedan, och fastnade 
direkt. Idag tränar han tre till fyra 
gånger i veckan, och är med på tävlingar 
både i Sverige och utomlands.

– Och egentligen vill han träna ännu 
mer. I våras satte han själv upp ett eget 
träningsprogram, där han skulle köra 
sju pass i veckan och sluta att äta godis. 
Men vi tycker att det räcker med tre till 
fyra gånger, och att man kan få äta lite 
godis ibland, säger Lars.

DET MÄRKS DIREKT att Nisse är klipsk och 
nyfiken, och han svarar snabbt på mina 
frågor med hjälp av sin blisskarta – ett 
smart hjälpmedel som gör det möjligt för 
honom att kommunicera med hjälp av 

Racerunning 
ger � er chansen att springa

Full fart framåt. Racerunning är sporten som ger rörelse-
hindrade möjlighet att ta sig fram på helt egen hand. Vi 
har träffat Nils Björk – en av landets yngsta utövare.
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blicken. Assistenten Sandra drar vant 
fingret över olika symboler och Nisse 
markerar när det blir rätt.

Han berättar att det var jättelätt att 
lära sig racerunning, och även Lars 
intygar att det gick bra redan från 
början. När jag frågar vad som är 
roligast med sporten så svarar Nisse att 
det är att träffa kompisarna, och att han 
har träffat flera nya kompisar i klubben.

Förra sommaren var han på sitt första 
racerunningläger i Danmark, där han 
tränade och tävlade med utövare från 
bland annat Färöarna, Skottland och 
Portugal. 

– Vi har redan racerunningkompisar 
från Skottland och Portugal. I och med 
att det är en så pass liten sport kommer 

man snabbt in i ett internationellt 
perspektiv. Vi är ett sammansvetsat 
gäng, och när man ringer ner till 
Danmark vet alla vem Nisse är, ”den där 
lilla killen som var yngst på lägret ifjol”.

I sommar bär det av till Danmark 
igen, och Nisse vet redan vad han ser 
fram emot mest – discot sista kvällen, 
som han tycker var det roligaste under 
förra årets läger.

På sikt har Nisse som mål att få tävla i 
någon av de riktigt stora mästerskapen, 
som EM eller Paralympics. Än så länge 
är inte racerunning en olympisk sport, 
men den sprids snabbt och det är inte 
omöjligt att den hinner bli det lagom 
tills han är gammal nog att delta.

Sporten uppfannS av danskarna 
Mansoor Siddiqi och Connie Hansen i 
slutet på 1980-talet och har sedan dess 
vuxit sig stor i deras hemland. I Sverige 
finns det än så länge bara en klubb, som 
drivs av RBU Västerås. 

– Vi kom i kontakt med racerunning 
2009 genom bekanta från Danmark, och 
på hösten samma år ordnade vi det 
första tillfället att prova på sporten här i 

”Även barn med gan-
ska kraftiga rörelse-
hinder har stor nyt-
ta av att kunna röra 
sig och idrotta.”

Nils Björk utanför familjens hus i Upplands Väsby. Med hjälp av racerunningcykeln kan han 
ta sig över både grusplanen och gräsmattan. Foto: tomas tirén

Svenska truppen på Racerunning Camp i 
Danmark 2011. Foto: Lars Björk

Nisse in action. 
Foto: joeL andersen
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Väs te rås, berättar Vicki Skure Eriksson 
på RBU Västerås, när jag pratar med 
henne över telefon några dagar innan 
mitt besök i Upplands Väsby.

Hon berättar att klubben idag har nio 
racerunningcyklar och 15 aktiva 
utövare. Nils är den yngsta, men på 
grund av resorna – 50 minuters bilfärd 
enkel väg – så har föräldrarna engagerat 
sig i att starta en ny klubb i Stockholms
området.

– Min fru Ingrid är ordförande i RBU 
Stockholm, och de har precis beslutat att 
de ska bilda en egen sektion. Jag har haft 
ett informationsmöte på Nisses skola 
och intresset är jättestort, berättar Lars.

Han Har själv en bakgrund som cyklist 
och cykelmekaniker, vilket gör att han 
kan bidra med sina kunskaper för att 
ställa in sadlar och styren rätt. Det gäller 
att få till en bra löpstil och undvika 
förslitningsskador, och det bygger på att 
man kontinuerligt anpassar cykeln efter 
utövaren.

– Man har olika balanspunkter som 
man behöver ha stöd för. Till exempel 
ser magplattan olika ut från person till 
person. Och sadelhöjden anpassas efter 
löpstil. En del använder bara ena benet, 
medan andra har en mer traditionell 
löpstil. 

Lars berättar att det finns väldigt få 
aktiviteter för barn med grava rörelse
hinder där de faktiskt får upp en puls 
och kan bibehålla den. 

– Men tack vare att en racerunning
cykel bär upp kroppen så bra som den 
gör så får de upp en hastighet och kan 
bibehålla en pendlande löprörelse, vilket 
tränar upp hjärtat. Även barn med 
ganska kraftiga rörelsehinder har stor 
nytta av att kunna röra sig och idrotta. 

Vicki håller med om detta, och menar 
att sporten är bra rent folkhälsomässigt.

– Det här är den enda sporten där 
personer med rörelsehinder kan träna 
upp konditionen och bättra på syreupp
tagningsförmågan, vilket annars kan 
vara mycket svårt. Det är vetenskapligt 

bevisat att man mår bättre av att röra sig, 
och det kan även ge positiva effekter på 
inlärningsförmågan.

vi går ut i trädgården för att ta några 
bilder på Nisse, men han tröttnar ganska 
snabbt på att posera framför kameran. 
Istället vill han träna en gång till, trots 
att han redan har kört ett pass, så vi går 
upp till gångvägen ovanför huset. Han 
sätter direkt rejäl fart på springcykeln 
och pappa Lars har svårt att hänga med i 
nedförsbacken. 

Nisse strålar av energi och skrattar 
när Lars hojtar åt honom att springa ner 

mig där jag står mitt i vägen med 
kameran.

– Han är riktigt vass på de kortare 
sprintdistanserna. Nu ska vi försöka öva 
upp kurvtekniken, så att han kan 
springa lite längre på bana. Jag tycker det 
är så roligt att han har skaffat en hobby 
där han tar egna initiativ. Han säger 
själv ”nu ska jag ut och springa”, berättar 
Lars medan Nils försvinner runt hörnet 
med sin assistent Sandra i hälarna. +

Text: Tomas Tirén
info@faktapress.se

Har sitt ursprung i danmark
sporten uppfanns i Danmark för 
drygt 20 år sedan. Med hjälp av en 
racerunningcykel springer utövarna på 
vanliga löparbanor, och distanserna 
ligger oftast på mellan 40 och 1 500 
meter.

en racerunningcykel är en 
specialbyggd trehjulig ”springcykel” 

utan pedaler, vilket gör att balansen 
inte är ett problem för att utöva 
sporten. 

klassificeringen görs utifrån 
rörligheten i benen, där RR1 är minst 
rörelseförmåga, RR2 medel och RR3 
den bästa rörelseförmågan. Allt för att 
det ska bli så jämna och rättvisa 
tävlingar som möjligt. Racerunning 

Team Västerås har Sveriges första 
klassificerare, som nyligen fick sin 
utbildning i Danmark,

i internationella tävlingar krävs än 
så länge en CP-diagnos för att delta, 
men både i Västerås och Stockholm är 
även andra välkomna att träna och 
tävla. I Stockholm räknar man med att 
komma igång till hösten.

sporten fungerar också mycket bra 
för ren motion, och man kan vara med 
och träna utan att tävla.

Om du är nyfiken på sporten så 
finns mer information på www.
racerunning.se. Det går även bra att 
kontakta RBU Västerås direkt. 

Nöjd Nisse efter Racerunning Camp i Dan-
mark i fjol. Foto: Lars Björk

Uppvärming inför uppvisningslopp när 
Stockholm Stadion fyllde 100 år.  

Nisse drar ifrån pappa Lars. Trots att han redan tränat på förmiddagen vill han köra ett till 
pass utanför huset. Foto: tomas tirén
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et jag bär inom mig 
ligger stilla, för att i 
nästa stund föras upp i 
virvelvindar. Lager på 
lager av stormar, lager på 
lager av bottnar.

Perspektiv kommer till mig när 
sanden landat, men inspirationen när 
det blåser som mest. Smärtan från 
sanden i ögonen är intensiv men ger livet 
en chans att ge sig till känna.

Ett tema som mina tankar uppehållit 
sig kring det senaste decenniet är: Vad är 
det vi behöver  göra för att må så bra vi 
kan? Vad är att ”vara lycklig”, vad innebär 
lycka?

Under nio år befann jag mig i ett 
kroniskt beredskapsläge, akuta situatio-
ner väntade kring hörnet, ofta och alltid. 
Det handlade aldrig om några ”om”, utan 
bara ”när” och ”hur svårt”. Det tog 
många år innan jag försonades med det 
faktum att detta var mitt liv.  Och jag kan 
innerligt säga att jag var lycklig sista året 
Tommy var i livet, trött men lycklig.

Idag är jag sedan några månader 
”lyxhustru” på grund av min makes 
utlandsuppdrag. Mina största vardags-
problem är numera banala svårigheter 
som att hitta västerländska ingredienser 
till middagsmålet eller att jag inte längre 
har några bra ursäkter till att ställa in 
dagens motionspass. 

Även det här livet har jag svårt att 
acceptera och omfamna. Det blir tydligt 
att jag saknar något jag hade då, de där 
sista åren.

En kort tid efter att vi flyttat till Kina 
blir jag besatt av tanken att börja arbeta 
volontärt. Efter några månaders letande 
får jag möjlighet att börja. Första gången 
gråter jag hela vägen till barnhemmet, 
jag vågar inte tro på min egen styrka och 
jag har ännu inte förstått varför jag drivs 
till att genomföra detta. Varför utsätta 

mig, behöver jag inte bara ta det lugnt 
och läka nu?

När jag möter barnen förstår jag. Där 
bor det råa livet, livet utan fasader. 
Verkligheten är naken och sann där, 
något jag blev bortskämd med under 
mina vackra år med Tommy.

Där bor begränsat med hopp, jag 
tycker mig kunna peka ut de barn som 
har några fåtal år kvar att leva. Jag ser 
framför mig hur de fryser om nätterna. 
Där bor mycket svårmod och sorg, men 
även något annat, alldeles nära, invid.

Jag inser att om jag ska orka fortsätta 
besöka dem så måste jag vara i nuet och 
fokusera på den glädje och kärlek som 
finns där, just då. Jag upplever att det 
annars blir outhärdligt. I stunden hittar 
vi glädje, närhet och faktiskt den allra 
viktigaste ingrediensen, sinnesfrid. När 
jag åker hem några timmar senare 
upptäcker jag att jag är uppfylld, påfylld, 
av verklighet. Här går sorgen och glädjen 
hand i hand.

Svaret, som jag fortsätter att leta efter, 
ligger nog djupare än att försöka accep-
tera det liv vi lever i nu, kanske magin 
ligger i att våga vara i det egna, hur svårt 
det än ser ut. Skala bort våra rädslor och 
filter och bygga bo i det som uppstår i 
det mellanmänskliga. Kanske är det så, 
att det vita ljuset finns överallt, även i 
smärtan. +

Linda Forshaw
bor i Shanghai där hon arbetar som frilansande 
skribent samt volontär på ett barnhem för barn 
med funktionsnedsättningar. Lindas son Tommy 
avled 2009 efter en akut operation.

SANDSTORMAR

Första gången gråter jag hela vägen till 
barnhemmet, skriver Linda Forshaw.

D
”Verkligheten är naken 
och sann, något som 
jag blev bortskämd 
med under mina år 
med Tommy.”

Linda Forshaw

Fler krönikor på 
www.foraldrakraft.se/
topics/krönikor

Fler krönikor på 
www.foraldrakraft.se/
topics/krönikor
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Det har varit mycket tal om försäk-
ringsbedrägerier den senaste 
tiden. Många har upprörts över 
mannen som i flera år lurade 
myndigheterna att hans dotter var 

psykiskt sjuk och fick ut massor med pengar för 
att kunna sköta flickan.

Men vem har egentligen lurat  vem?
Pappan är en rom från Slovakien men har 

bott i Sverige sedan 1988. Som så många romer i 
hans generation, han är född 1965, har han en 
bristfällig skolutbildning. Hans kunskaper i 
svenska är också klena. I Tjeckien och Slovakien 
placeras romska barn oftast i skolor för klent 
begåvade eller handikappade barn och förhin-
dras därmed möjlighet till högre utbildning. 
Detta sker fortfarande, trots att Tjeckien blivit 
fällt i Europadomstolen för diskriminering av 
romska skolbarn.

Jag kallar honom här Roman. Han har 
förutom dottern Elin (fingerat namn) två äldre 
och ett yngre barn. Hustrun är psykiskt sjuk och 
enligt läkardiagnos har hon ”utvecklingsstör-
ning och schizofreniform psykos; hon är 
dessutom analfabet”. Roman har i alla år tagit 
hand om barnen och hemmet. Med dottern Elin 
uppstod tidigt problem. Hon fungerade inte 
bland andra barn och personalen i förskolan var 
bekymrad. Roman råddes att söka vårdbidrag 
för att ta hand om dottern hemma och fick också 
hjälp med ansökan. Hon bedömdes kunna gå i 
särskola, men inte heller där fungerade det och 
hon fick hemundervisning några dagar i veckan.

Under sex år har Roman haft vårdbidrag och 
assistensersättning för att sköta dottern Elin. 
Han har uppmuntrats av personal på skola, 
försäkringskassa och socialbyrå att söka 
bidragen.

Hon har vid flera tillfällen undersökts av 
läkare och psykologer och beskrivits som 
autistisk. I ett utlåtande från mars 2004, när Elin 
var nio år, heter det: ”Hereditet för psykisk 
sjukdom och mental retardation. Står på en låg 
icke testbar ca 2-3 års utvecklingsnivå. Således 
grav mental retardation. Samverkar ej vid social 
kontakt. Använder inte språket för kommunika-
tion.” ”Kräver ständig tillsyn.” I ett läkarutlåtan-
de två år senare anses flickan fortfarande 
befinna sig på en 2-3 års utvecklingsnivå. I april 
2009 (då är Elin 16 år) skriver kurator och 
psykolog på barnpsykiatriska kliniken i Malmö 
att det är ”uppenbart att hon behöver hjälp i alla 
situationer”.

De som undersöker flickan säger att hon går 
omkring med napp och blöja och att man inte 
kan få någon fungerande kontakt med henne. 
Springer omkring i rummet och dunkar 
huvudet i väggen.

Hösten 2010  inträffar en plötslig vändning. 
Elin har inlett ett förhållande med en kusin, 
som också gör henne med barn. Tillsammans 
med honom rymmer hon hemifrån och de 
polisanmäler pappan. De uppger att han lurat 
henne att spela sjuk och har dessutom hotat 
pojkvännen. Elin omhändertas och hamnar på 
Råby ungdomshem enligt LVU, Lagen om vård 
av unga.

Här inträffar tydligen något av ett mirakel. I 
en intervju med en psykolog beskrivs Elin som 
en normal 17-åring som är orolig över sin 
graviditet. Hon börjar prata med omgivningen 
och anses vara normalbegåvad, men har stora 
kunskapsluckor.

Roman åtalas för grovt försäkringsbedräge-
ri. Han påstås ha förmått dottern att spela 
psykiskt sjuk under sex år. Tingsrätten dömer 
honom till fyra års fängelse. I hovrätten vittnar 
bland annat en psykolog, som hävdar att det är 
omöjligt att spela autism. Under sina 35 år som 
psykolog har han aldrig träffat någon som 
kunna simulera psykisk sjukdom. Flera andra 
vittnen, bland annat en rektor på särskolan, 
vittnar om att flickan är klart utvecklingsstörd. 
Förskolepersonal beskrev henne som att hon 
var aggressiv och utagerande med sexuella 
utspel och könsord samt inte verkade känna 
några gränser.

elin Har sedermera också visat sig ambivalent. 
Vid en del samtal har hon tagit tillbaka ankla-
gelserna mot pappan. ”Han har alltid varit snäll 
mot mig”, säger hon. I dag lär hon befinna sig 
hos släktingar i Slovakien tillsammans med 
pojkvännen och barnet. Hon har aldrig kallats 
till förhör. Enligt rätten är det socialtjänsten 
och Försäkringskasssan som är målsägande.

Hovrätten ansåg också Roman skyldig men 
sänkte straffet till tre år.

Detta är ett ovanligt mål och försvarsadvo-
katen Jan Anders Hybelius har begärt prövning 
i Högsta domstolen. HD har emellertid nekat 
prövningstillstånd.

Vem är det egentligen som har lurat vem? 
Hur kan en klent utbildad man med bristfälliga 
svenskkunskaper ha sådan kännedom om 
psykiska sjukdomar att han har lurat myndig-
heterna i flera år att dottern behöver ständig 
tillsyn? 

Vad har läkarna och psykologerna – och för 
den delen de berörda myndigheterna själva – 
för ansvar i ”lurandet”? Och varför har man 
inte kallat in dottern, som ju rimligen är 
huvudvittne i målet?

Är det så att när en rom misstänks för brott 
är han per automatik skyldig?

Irka Cederberg, journalist, Malmö

Irka Cederberg. 
Foto: tommy Wiberg

Journalisten irka 
Cederberg har följt ett 
uppmärksammat fall av 
misstänkt försäkringsbedrä
geri inom personlig 
assistans. Hon menar att det 
inte handlar om bedrägeri, 
utan om ett fall av 
diskriminering av romer. i 
denna debattartikel berättar 
hon om ”roman” som 
dömts för att ha påverkat sin 
dotter att spela sjuk. men 
mycket tyder på att roman 
är oskyldig. Försvars advoka
ten Jan Anders Hybelius har 
dock nekats prövning i 
Högsta domstolen för detta 
ovanliga mål.

Har pappan tvingat dottern att spela sjuk  
– eller handlar det om diskriminering?

Vem har lurat vem?
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Jag är också trött, jag är också helt 
utmattad. Inte för att mitt barn har ett 
funktionshinder, mitt barn står jag ut 
med alla dagar. Kommunen däremot är 
enormt tröttsam. 

Det kom en lag för snart 3 år sedan, 
en anhöriglag. Den säger att kommuner-
na är skyldiga att erbjuda stöd och hjälp 
individuellt utifrån den anhöriges behov. 
Men i praktiken gör kommunerna 
grupplösningar. De ordnar en temaföre-
läsning eller något anhörigcafé. 

Av någon anledning så tror kommu-
nens anhörigkonsulenter att vi anhöriga 
behöver lite fler träffar och lite mer 
information. (Den enda informationen 
jag skulle vara behjälpt av är vem ska 
rädda oss från kommunens inkompe-
tens?)

När man har en närstående som har 
ett funktionshinder eller en sjukdom så 
behöver man vila, man behöver skratta, 
man behöver slippa möten, slippa prata, 
man behöver få vara normal, hämta 

kraft, få älska, få njuta, få 
vara tillsammans med sina 
närmaste och ensam, helt 
ensam. Man behöver få 
sova! 

Jag kan behöva någon 
som viker min tvätt, 
dammsuger mitt golv, 
tvättar mina fönster så att 
jag kan spara min energi 
till mina härliga barn. Eller så behöver 
jag någon som hjälper mina barn med 
läxan, någon som har energi och ork att 
vara närvarande så att alla mina barn får 
bli sedda av en vuxen någon gång ibland 
där min egen ork inte riktigt räcker till. 

Min koMMun Jobbar aktivt för att trötta 
ut anhöriga. I ärendet avlastning/tillsyn 
fick vi, förra året, träffa tre olika hand-
läggare som skulle handha varsin del av 
avlastningen. En skulle ha en intervju 
med oss om korttids, en annan ville 
intervjua oss angående fritids och nästa 

skulle intervjua oss för att 
besluta om sommarläger. 

Jag bönade och bad att vi 
skulle slippa tre olika handläg-
gare men icke sa nicke, tre 
olika skulle vi ha vilket 
resulterade i att vi inte orkade 
med att ansöka om avlastning. 
Kommunen var för jobbig. 

Jag vet tyvärr att vi inte är 
ensamma. En familj jag 
känner fick inte avlastning 
genom LSS eftersom det inte 
var barnet som hade behov 
utan den ensamstående 
mamman, så hon blev 
hänvisad till ”Soc”  istället, 

som även de avslog hennes ansökan med 
motiveringen att de kan hjälpa till först 
när barnet far illa... Snacka om att 
motarbeta familjer!

Kommunen biter sig i svansen för i 
långa loppet kostar det mer att ha 
utbrända familjer än att bevilja stöd så 
att familjerna får en bra livskvalitet.

Till sören vill jag säga att dina texter är 
en inspiration varje gång, du träffar 
huvudet på spiken varje gång.

Lotta - ytterligare en trött mamma

Fler kommmentarer till 
Sörens krönika i förra 
numret på på foraldra-
kraft.se

Jaha, då är 
sommaren nästan 
slut. Det Gick 
minsann kvickt.

Jepp.

Man har aldrig 
tid att göra allt 
ingenting man 

vill.

©dist. by europapress

Sören Olssons krönika i Föräldrakraft nr 2, 2012 fortsätter att engagera läsarna. 

Rädda oss från kommuner 
som tröttar ut oss!
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Hallå, Mikael Särnmark:  
Hur var det att fylla 20?

Den största Dagen i mitt liv, säger Mikael 
Särnmark, grundare av Särnmark Assistans 
som i juni firade 20 år. 

Bland de 250 gästerna fanns Lennart 
Rydberg som var social borgarråd i 
Stockholm när assistansreformen infördes. 

– Det var Lennart som uppmanade mig att 
hjälpa andra att få samma hjälp som jag hade. 
Det var därför jag startade företaget.

– Nu har 20 år passerat. Nu kommer så 
småningom andra människor att fortsätta. 
Jag blir äldre men allt rullar på och jag 
släpper absolut inte taget.

Hur tror du att verksamheten ser ut om 
ytterligare 10-20 år?

– Det finns en grej vi måste bli bättre på: 
Att ordna hjälp till de som blir sämre och de 
som blir äldre. Vi intervjuar alla våra kunder 
för att förstå vad vi kan förbättra. Trygghet är 
det som alla människor söker.

– Det fanns en tid när det var mode att 
vara mycket aktiv som handikappad. En del 
sågade av handtagen på rullstolarna, så att 
man inte skulle kunna hjälpa dem. Det var 
att gå till lite överdrift!

– Jag älskar hjälp, men den ska ges med 
valfrihet, självbestämmande och integritet, 
annars får det vara. Jag tror att alla vill ha 
hjälp även om man inte vill erkänna det.

Inte nog med att jubileet var fyllt av 
känsor för Mikael, i juni blev det även klart 
att företagets vd Hanna Kauppi lämnar 
företaget efter nästan 14 år. 

– När Hanna slutar, säger Mikael, ersätts 
hon av en tillförordnad vd. Hanna är en 
idealist. Hon är mycket begåvad och stark. 
Hon har etablerat samarbeten i olika 
branschråd och varit mycket framgångsrik. 
Hon sitter nu som ordförande i en rad 
styrelser som vill arbeta med kvalitetsfrågor 
kring den personliga assistansen. Hon anser 
att ett arbete som vd parallellt med detta 
engagemang är ogörligt, tiden räcker inte till. 

Slutligen, vad önskar du dig av denna 
sommar?

– För min egen del vill jag bara få ordning 
i mitt nya hus på Värmdö. Det är min första 
sommar i huset. Jag hade aldrig klarat av att 
bo i villa om jag inte fått en så hjälpsam 
granne! Det är viktigt att det finns hyggliga 
människor som vill hjälpa till. Tänk om alla 
vore sådana, säger Mikael Särnmark. /VB

Den 3 JULI 2012 anordnade Föräldra
kraft ett rekordstort Almedals mingel i 
Visby. Cirka 250 personer kopplade av 
i Café Fornsalen i Gotlands museum 
och stärkte sig med mat och dryck 
efter en dag fylld av seminarier och 
debatter.

BLanD gÄsterna fanns arbetsmark
nadsminister Hillevi Engström och 

statssekreterare Bettina Kashefi. De 
gladde sig både åt minglet och den 
lyckade debatten ”Vägen till arbete” 
som ägt rum i Cafet tidigare under 
eftermiddagen.

OVan BJUDer VI på ett litet collage av 
bilder från den sköna mingelkvällen. 
Fler bilder kan ses på foraldrakraft.se 

Foto: Linnea Bengtsson

Så var det...

aktuellt under 2012

@ aLLtID UppDaterat på 
fOraLDrakraft.se/eVents

25 augusti 2012
Lekens dag på Ågrenska.

25 augusti 2012
Lekens dag hos Furuboda.

29 augusti–9 september 
Paralympics i London.

12 september 2012
Fungera Mera-mässan i 
Linköping.

19 september 2012
Teknik- och kommunika-
tionsmässan i Göteborg 
anordnas av Barnplantorna.

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 
cochleaimplantat. Göteborg.

11 oktober 2012
Föräldrakraft nr 5 
utkommer.

17-18 oktober 2012
Fokus Hjälpmedel. 
Bombardier Arena,
Västerås.

22 oktober 2012
Mångfald och företagande, 
Scandic Star Hotell, 
Sollentuna.

26-27 oktober 2012
Dysleximässan anordnas i 
Jönköping.

12-15 november 2012
Funktionshinder i tiden, 
konferens anordnad av SKL.

6 december 2012
Föräldrakraft nr 6 
utkommer.

Framgångsrik grundare som inte släpper taget.

Arbetsmark-
nadsminister 
Hillevi Eng-
ström var en 
av gästerna, 
här i sam-
språk med 
Lars Anders-
son från Max.
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Kooperativet Hand i hand ......................................................................63
Kooperativet Lila .....................................................................................69
Made for Movement ..................................................................................6
Martinskolan ............................................................................................31
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Nordiska Museet ......................................................................................48
NÄRA Personlig assistans & utbildning ...............................................59
Olivia Personlig Assistans .......................................................................13
Omnia Personlig Assistans .....................................................................49
P.ass.FORM ..............................................................................................63
Provista Specialoptik ...............................................................................37
Sirius Humanum......................................................................................31
Smart Assistans ........................................................................................17
Solberga by ...............................................................................................20
Solhagagruppen .......................................................................................21
Soltjänsten ................................................................................................59
STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige ..................................21
Svensk Personlig Assistans   .....................................................................9
Svenska Handikappidrottsförbundet, SHIF ...........................................2
Särnmark Assistans  ..................................................................................3
Time2View   .............................................................................................99
UPAB Utvecklingspedagogik .................................................................29
VH Assistans ..................................................................................... bilaga
Vivida Assistans .......................................................................................77
Woxzia, Myndighetslots..........................................................................59
Värna, Förbundet f antroposofisk läkepedagogik & socialterapi ......18
Ågrenska ...................................................................................................37

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
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BÄST I 
VÄRLDEN.
OAVSETT.
Jag heter Maja Reichard och är 
simmare. Förra året slog jag 
världsrekord på 100 meter bröst-
sim under EM i Berlin. Dessutom 
simmade jag till mig ett silver på 
100 meter fjärilsim och satte nytt 
svenskt rekord. Nu siktar jag på 
Paralympics i London. Mitt mål är 
att ta guld. 

Jag har varit en del av Team 
Frösunda i två år. Det har hjälpt 
mig att fokusera till 100 procent 
på min idrott. Min personliga 
assistent, som vet vad jag 
behöver, har också utbildats till 
tränare. Det gör att jag hela tiden 
kan utvecklas som idrottare.

Nu har jag ett mål och det är att 
ta den efterlängtade medaljen.

KONTAKTA OSS.
Fredrik Finnmark
fredrik.finnmark@frosunda.se
0770-93 31 89
frosunda.se/teamfrosunda

Följ Maja och Team Frösundas övriga 
idrottare i deras satsning på 
frosunda.se/foljteamfrosunda

Sant eller falskt om sommaridrotter? 
Tävla med oss med chans att vinna fina 
priser frosunda.se/tavlingsantfalskt

Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm
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