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

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

Av 1 800 kunder är hälften barn
och ungdomar.
Det känns väl som ett tryggt val?
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Personlig assistans som det var tänkt
och utan vinstintresse.

Bli medlem i STIL! 
Ring 08-506 221 50 
eller besök www.stil.se

STIL och JAG är kooperativa assistansanordnare och hos oss
bestämmer du som är assistansanvändare. Hos oss är du medlem – 
inte kund.

Kom och träffa oss i vår gemensamma monter på Leva & Fungera-
mässan i Göteborg den 16-18 april. Du hittar oss i monter B02:12.

Bli medlem i JAG!
Ring 08-789 30 00

eller besök www.jag.se

Köp en plansch och stöd barn med sällsynta funktionsnedsättningar.
I samarbete med illustratören Tzenko Stoyanov har vi tagit fram en serie planscher (storlek 50x70 cm). 

De finns i fyra motiv och säljs till förmån för barn med sällsynta diagnoser på Ågrenska. Köp hur många 

planscher du vill på www.agrenska.se, eller ring 031-750 91 71. De kostar 100 kr styck plus porto. Tack. 

BESÖK  

OSS I MONTER

  E02:11
LEVA & FUNGERA 

2013
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MILJÖMÄRKT

341                            078

Innehåll nr. 2
   

syskonstöd

26

Prat kan vara bästa sättet att stödja barn som har syskon som 
har funktionsnedsättning. Möt Greta och Max på sidan 26. 

Missa inte:  JULIa gör detroLIgaSte FörSt
sid 86

Foto: aNNa-LeNa LUNdqVISt

FK_1302_s004-5_innehall_v01.indd   4 2013-03-11   14:33



2012, # 5 FÖRÄLDRAKRAFT     5

Personlig assistans utan vinstintresse

Personlig assistans utan vinstintresse.

Postadress: Box 12134, 402 42 Göteborg
Besöksadress: Jaegersdorffsplatsen 3, Göteborg
Telefon: 031-63 64 80, E-post: kontor@gil.se 
www.facebook.com/GILassistans
Läs mer på www.gil.se!
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Äntligen utmanas de kommuner och 
domstolar som fräckt misstolkar lagar 
och skär ned sociala rättigheter. 

FUB:s Stockholmsförening har gjort ett 
jätttejobb med att kartlägga brister i beslut när 
det gäller stöd enligt LSS och Socialtjänstlagen. 
De har publicerat alarmerande rapporter som 
tyvärr fått för lite uppmärksamhet. 

Tydligen har det varit tabu 
att kritisera domstolar och 
jurister. 

Men häromdagen kom ett 
glädjande besked.

Till slut, efter många 
exempel på uppenbara övertramp, lovar den 
statliga myndigheten ISF, Inspektionen för 
socialförsäkringen, att utreda om det finns en 
”rimlig förklaring” till anklagelserna om 
misstolkningar och bristfälliga beslutsunder
lag. 

”Domstolarna är sista ledet i vilket medbor
garna kan få rätt mot en myndighet. Då måste 

domstolarna fullt ut 
korrigera de fel som 

myndigheter har gjort”, 
säger ISF:s generaldirek
tör Per Molander i en 
intervju. Det är bra med 

myndigheter som gör 
sitt jobb! 

En stor del av denna rekordtjocka tidning 
ägnar vi åt Leva & Fungera, som stolta 
producenter av dess officiella mässtidning. 
Leva & Fungera är en värld av spännande 
prylar, möten och seminarier fyllda med 
kunskap. Ett besök på mässan sätter spår, det 
kan vi lova!

På sidorna 30–75 presenterar vi massor av 
förhandsnyheter inför mässan. 
Men ändå har vi bara skrapat på 
ytan. 

Inget slår ett personligt besök 
i Göteborg den 16–18 april. Vi ser 
verkligen fram emot årets mässa 

och inte minst chansen att få träffa er läsare. 

Denna rekordtidning rymmer mycket mer.
Missa inte våra teman om studier respektive 
särskola. Här finns många praktiska tips om 
hur studier leder framåt och öppnar vägen till 
jobb och ett självständigt liv som vuxen.

Värdefull läsning är också Tema Kommu
nikation med bland annat en kurs i AKK, 
alternativ kompletterande kommunikation, 
en krånglig fackterm om kan behöva en 
vägledning! 

Märta Tikkanen och dottern Sofia möter du 
i en stor intervju (sid 18) som rymmer många 
värdefulla insikter från ett långt och fortfaran
de händelserikt liv. Trevlig läsning!  l

Glad nyhet från myndigheten 
som gör sitt jobb

Det blir allt viktigare
att vara påläst för att påverka

Här är 92 sidor med nya 
perspektiv och goda råd

Valter Bengtsson 
ansvarig utgivare
valter.bengtsson@faktapress.se

Ledare

Det har varit 
tabu att kritisera 

domstolar

Elektrodress gör det möjligt!

Hur värdesätter du möjligheten att kunna röra dig bättre?
Tel: 08 - 410 277 01 - info@inerventions.se - www.inerventions.se 

FöräldrakraFts 
reFerensgrupp  

ger redaktionen råd 
och expertis.

Henrik 
Hjelmberg, 
SHIF

Anders  
Olau son,  
ordförande  
Euro  pean 
 Patients’  
Forum

Janne  
Wall gren,  
ombudsman  
HSO Uppsala 
län

Cecilia  
Kennerfalk, 
avdelnings -
chef LIF

Robert 
Hejdenberg,  
vd  
Ågrenska

Thomas 
Jansson, 
ordförande 
FUB

Agnetha 
Mbuyamba, 
ord förande 
RBU

Turid 
Apelgårdh, 
Sveriges  
Kristna Råd,  
funktions- 
hinderfrågor

www.humana.se

Högsta Förvaltningsdomstolen tolkar
föräldraansvar precis som vi.

Det handlar om att söka hjälp för
barn med funktionsnedsättning.

Om du har barn med funktionsnedsättning har du säkert stött på ordet 
föräldraansvar. Förmodligen är det ett ord som du tycker är jobbigt. Det tycker
många föräldrar som fått avslag på sin ansökan om assistans, eller fått timmar 
indragna med hänvisning till just föräldraansvar. Frågan tycks handla om var 
föräldraansvar slutar och personlig assistans börjar. 

Men till dig och alla andra föräldrar har vi en god nyhet. Högsta Förvaltnings-
domstolen tolkar föräldraansvar precis som vi. Föräldrar till barn med funktions-
nedsättningar har inte ett större föräldraansvar än andra. Det handlar helt enkelt
om att få rätt hjälp och stöd för sitt barn. 

Det tycker vi låter vettigt, nästan som om domstolen själv var förälder. 
Just nu genomför vi föreläsningar runt om i landet som handlar om vad föräldra-
ansvar innebär, och om hur du söker och får rätt hjälp för ditt barn. Gå in på
www.humana.se/foraldraansvar för anmälan och mer information. 

HUM_Föransv_210x297utf_Layout 1  2013-02-27  11.58  Sida 1
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Sören OlssonKröniKa

Vi människor jämför ständigt. Med varan-
dra, med andra och med oss själva. Vi kan 
helt enkelt inte låta bli att omedelbart 

värdera situationer som uppstår. Värdets mått 
bestäms av det vi jämför med.

Men om man inte jämför, så finns det inte heller 
längre något att tycka någonting om.

Vår intränade vana att ständigt jämföra, även 
med oss själva, innebär att vi alltid tycker någon-
ting. Vad är det som är bra och vad är dåligt? Vad 
är vackert eller fult? Vad är lyckat eller misslyckat?

Alla dessa värderingar är sprunget ur vårt eget 
jämförande.

Och frågan är om vi skulle kunna klara av att 
inte jämföra vad som sker i våra liv med någon 
annan? 

Är det ens möjligt att undvika att jämföra, och 
därmed oundvikligen hamna i att tycka någonting 
om den situation vi befinner oss i?

Jag är attraherad av tanken på att försöka 
undvika jämförelser.

Kanske skulle vi lättare kunna hantera smärt-
samma och svåra perioder i 
livet om vi kunde låta bli att 
jämföra med andras situation, 
eller ens med hur vi själva 
tidigare har haft det.

En situation är en situation.
I sig skulle vi kunna se den 

som något unikt. Vi skulle 
inte behöva förlora oss i att 
värdera situationen som vare 
sig bra eller dålig, sund eller 
osund. 

Kanske skulle det därmed också kunna vara 
möjligt att mer kreativt hantera den uppkomna 
situationen, om vi valde att inte jämföra eller tycka 
och värdera. 

När man lever med ett barn eller en ungdom som 
har någon typ av funktionsnedsättning, så befin-
ner sig de flesta av oss mellan varven i ett jämfö-
rande med familjer utan dessa funktionshinder.

Visst är det av värde att kunna se hur det är för 

andra, för att därmed kunna ta strid för att ens 
eget barn ska få samma möjligheter och rättighe-
ter.

Men kanske är det också så att detta jämförande 
ibland orsakar onödigt lidande för oss anhöriga?

Det mest väsentliga måste ju trots allt vara att 
ens barn eller ungdom får alla de möjligheter som 
de mår bra av. 

Tänk er att man har ett barn med funktionsned-
sättning som älskar att bada! Hen vill helst bada 
hela dagarna. Hen blir aldrig så lycklig som i 
badet.

Och så upptäcker man att ett annat barn, som 
inte har någon funktionsnedsättning, har fått 
möjlighet att hoppa fallskärm. Då kanske man 
börjar ta strid för att ens eget barn också ska få 
möjlighet att hoppa fallskärm. Detta oavsett om 
barnet har uttryckt någon längtan efter att hoppa 
fallskärm. 

Det kanske till och med är rädd för höga höjder. 
Men för en stridande förälder, så kan kampen för 
rätten att hoppa fallskärm bli närmast manisk.

Och i grund och botten är detta ett resultat av 
jämförande, och därefter ett tyckande att det 
finns en orättvisa i att vissa barn får hoppa 
fallskärm medan andra barn får nöja sig med att 
bada hela dagarna.

Ovanstående exempel är ju inte tagit från något 
faktiskt exempel. Det är en metaforisk historia, 
som syftar till att belysa det fenomen som många 
av oss människor förlorar massor av energi på. De 
ibland tröstlösa kamperna som bottnar i ett 
jämförande av olika unika individers situation.

Alla föräldrar vill ju sitt barns bästa. Det är jag 
fullt övertygad om! Och jag har en känsla av att vi 
föräldrar ibland behöver backa bort från en 
situation för att tydligare kunna se vad som behövs 
för mitt eget barns välbefinnande. 

Då behövs ytterst sällan ett jämförande eller ett 
tyckande. De självklara sakerna brukar ha en 
tendens att bli de mest angelägna åtgärderna att 
genomföra. Ett barn måste få känna trygghet och 
få vara älskad för den som den är. Inte i jämförelse 
med hur andra har det. l

text Sören Olsson

Källan till allt tyckande 
finns i jämförelser

Jag har en känsla av att 
vi föräldrar ibland 
b ehöver backa bort 
från en situation för att  
tydligare kunna se vad 
som behövs för mitt eget 
barns välbefinnande. 
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furuboda.org

Vi gör det möjligt!
  

Beställ nya kurskatalogen  
för läsåret 2013/2014 

Boka ett personligt studiebesök  
Ring oss 044 781 46 50 

Läs mer om våra kurser på 

Gilla oss  
    på facebook

Det handlar om dig!

furuboda fk 1302 korr.indd   1 2013-03-04   12:26
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Nyheter Nyhetstips? Mejla till info@faktapress.se 
eller ring redaktionen på 08-410 5636.

Vi vågar påstå att vi är Sveriges 
ärligaste  assistanssamordnare. 
– Syna oss gärna i sömmarna! Vivida Assistans – Med högre kvalitet. www.vivida.se/arlighet

Vivida_Foraldrakraft_180x33.indd   1 12-09-05   16.49.56

Diskrimineringsombudsmannen, DO,  tar 
strid för flickan som inte fick teckna 
sjukförsäkring för att hon hade beviljats 
vårdbidrag.

I januari avslog Stockholms tingsrätt DO:s 
begäran om att försäkringsbolaget If skulle 
fällas för diskriminering.

DO hade begärt 100 000 kronor i skade-
stånd till dottern och lika mycket till mam-
man. DO:s motivering var att försäkringen 
hade nekats för att dottern hade rätt till 
vårdbidrag för sin hörselnedsättning.

Tingsrätten tyckte dock inte att det fanns 
något bevisat samband mellan nekandet och 
dotterns funktionsnedsättning.

Efter att ha analyserat domen har DO nu 

kommit fram till att man anser att tingsrät-
ten har gjort fel.

– Tingsrätten gjorde aldrig någon bedöm-
ning av om mor och dotter kan anses ha 
diskriminerats i jämförelse med andra som 
beviljas barnförsäkring, och det är den 
frågan vi vill få prövad, säger Ulrika 
Dietersson, processförare på DO.

I ett pressmeddelande skriver DO vidare 
att ”tingsrätten konstaterade i sin dom att 
dottern var missgynnad, men att det inte var 
bevisat att nekandet skedde på grund av 
dotterns funktionsnedsättning. Eftersom ett 
av kriterierna för att kunna få vårdbidrag är 
att barnet har ett funktionshinder anser 
dock DO att det finns ett samband och att 
hovrätten därför bör pröva frågan.” l

DO tar strid för flickan som 
nekades sjukförsäkring

Försäkringsbolaget bör fällas för diskriminering, anser Ulrika Dietersson på DO som ser fram emot att 
få prövad i Hovrätten.

”Slopad adHd-
Subvention Skulle få 
kataStrofala följder”
Om subventionen för ADHD-
medicin tas bort för vuxna 
patienter kan det det få 
katastrofala följder. Den 
varningen kommer från 
Riksförbundet Attention 
sedan Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket, 
TLV, beslutat ompröva 
subventionen.

Attention framhåller att vuxna 
med ADHD inte är någon 
penningstark grupp. Förbundet 
befarar att många kommer att 
tvingas sluta medicinera av 
ekonomiska skäl.

– Det skulle leda till ännu mer 
ojämlik vård än den vi har i dag, 
säger Attentions ordförande Anki 
Sandberg. Det är cyniskt att 
frånta patienterna rätten till en 
fungerande behandling. Det är 
också märkligt att en omprövning 
påbörjas just nu, utan någon som 
helst dialog med patienterna.

Bakgrunden till omprövningen 
är att läkemedlen anses vara dyra 
för staten och inte är godkända 
för behandling av vuxna patienter.

Men Attention ifrågasätter 
båda dessa argument. Slopad 
subvention kan leda till ökade 
samhällskostnader. Attention 
menar också att många vuxna har 
stor nytta av medicinen.

– TLV:s granskningar bör 
göras där man tror att använd-
ningen av ett preparat inte 
fungerar, så är inte fallet med 
ADHD-medicinering, säger Anki 
Sandberg. l
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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.

042-442 27 40
ASSISTANSPOOLEN.SE

Sveriges bästa
personliga assistans

n Universitets- och högskolerådet 
lovar utreda hur högskoleprovet kan 
förbättras för synskadade. Och redan 
nu undersöker man om provet kan 
anpassas till fler grupper än dyslektiker 
och synskadade.

Synskadades Riksförbund och 
Unga Synskadade har kritiserat 

högskoleprovet för att det inte är 
rättvist för personer med funktions
nedsättningar.

Maria Linna Angestav, chef för 
avdelningen för analys, främjande och 
tillträdesfrågor på Universitets och 
högskolerådet, kommenterar kritiken i 
en artikel på www.foraldrakraft.se

Högskoleprovet har blivit mer 
rättvist men har fortfarande 
begränsningar för personer med 
synnedsättning.

Det anser Synskadades riksförbund 
och Unga synskadade som framför 
kritiken i ett öppet brev till 
Universitets- och högskolerådet.

Bakgrunden är att provdeltagare 
med synnedsättning inte får 
använda en egen dator med talsyn-
tes, punktskrift eller förstoringspro-
gram.

Utan sådana hjälpmedel tvingas 
provdeltagaren hålla svar och 
lösningar i huvudet vilket förbunden 
tycker är ett orimligt krav.

– Att hänvisa till risken för fusk är 
oacceptabelt, då konsekvensen blir 
att högskoleprovet utan hjälpmedel 
inte kan genomföras, säger 
Riksorganisationen Unga Syn-
skadades ordförande Jakob Larsson.

Förbunden kritiserar också att 
personer med synnedsättning bara 
får göra högskoleprovet en gång per 
år, istället för två tillfällen som 
andra erbjuds.

– Det får inte finnas skillnader, 
som försvårar våra möjligheter att 
kvalificera oss till högskolestudier, 
säger Håkan Thomsson, förbunds-
ordförande för Synskadades 
Riksförbund. l

De kräver att HjälpmeDel tillåts 
på Högskoleprovet

Oacceptabelt att hänvisa till risken för fusk, säger Jakob Larsson och Håkan 
Thomsson som vill att hjälpmedel tillåts på högskoleprovet.

@ läs mer på foralDrakraft.se

”Vi ska se öVer högskoleproVet så att ingen drabbas”
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Det krävs många pusselbitar för att vardagen ska 
gå ihop för Kompis alla familjer. Vi erbjuder viktiga 
pusselbitar för en fungerande vardag. För oss symb- 
oliserar pusselbitarna det som Kompis står för bl a 
gemenskap, frihet, glädje och trygghet. Ett pussel 
kan vara anpassningsbart och flexibelt. Och positivt. 
Så vill vi på Kompis vara för dig. Vi gör det helt 
enkelt möjligt för dig att leva som andra.
 

En fungerande vardag 
- helt enkelt.

Vi på kompis Assistans finns runt om i hela landet. Vi har 
kontor i Vansbro, Borlänge, Ludvika, Hudiksvall, Malmö,  
Helsingborg och Stockholm. Hör av dig om du vill veta 
mer på tel 0281-59 51 60 eller besök kompisassistans.se

Ring oss!

Vi svarar gärna 

på dina frågor

0281-59 51 60

Hej, Det är vi som gör 
FörälDrakraFt
– ocH Det Här inspirerar oss i vår! 

Valter Bengtsson, chefredaktör
 Jag ser fram emot roliga möten på Leva & Fungera, 
Anhörigriksdagen och andra tillfällen att träffa er 
läsare. Och så blir vår nya webbsajt klar i vår, 
välkomna till foraldrakraft.se

Frida-Louise Vikman, ansvarig för annonsförsälj-
ning, som blir mammaledig från slutet av mars
Att jag blir förälder och alla nya utmaningar som 
kommer med det.

Camilla Elfving, ny ansvarig för  
annonsförsäljning
 Överlevare som Christoffer Lindhe inspirerar  
mig enormt. Budskap som ”Vill man så lyckas man” 
håller jag i tankarna. Det gör mig taggad och stark!

Annette Wallenius, kundtjänst & projekt
 Första året med eget växthus är superinspirerande! 
Vilka växter ska vi välja? Hur kommer de att gro? Blir 
det någon skörd? Får vi plats med ett fikabord 
också så vore det förstås bra.

Anna Pella, reporter
 Att min äldsta dotter ska få uppleva sitt tionde år, 
något som vi aldrig vågat ta för givet.

Anders Lindström, reporter
 Det finns mycket inspirerande vid den här årstiden: 
ljuset, all livskraft men för mig framförallt alla 
flyttfåglarna. Tofsvipan är en tidig favorit, där den 
tumlar runt i luften med sina runda vingar.

Stina Johansson, reporter
  Jag inspireras av färgglada och vackra tyger, en  
fika i solen, teaterbesök, Lena Einhorns roman 
Siri. I lurarna Peter LeMarc och Petra Marklund.

Sören Olsson, krönikör
 Ljuset inspirerar mig. Livet som börjar spira och 
fåglar som kvittrar. Och att det är långt kvar till 
nästa vinter.

Christian Enoksson, formgivning
 Mitt nya Holga-objektiv till min systemkamera. 
Billigt, plastigt, omöjligt att ställa skärpan på och får 
alla bilder att se ut som de är tagna med en 
leksakskamera. Kan bli fantastiskt bra.

Tomas Tirén, reporter
Min ettåriga dotter Hedda, som alltid vaknar med 
ett leende på läpparna. Det är omöjligt att vara på 
dåligt humör i närheten av henne.
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För bokköp, assistans utbildning 
eller affärs utveckling, besök 
www.janblomstrom.se

För bokköp, assistans utbildning 

NY 
BOK!

prolead fk1301_v01.indd   4 2012-12-12   13:54

När Gunilla Kvist blev mamma för 13 år 
sedan blev livet inte riktigt som hon 
hade tänkt sig. Hennes dotter hade ett 
medfött syndrom med flera funktions-
nedsättningar.  Nu startar hon en kurs i 
sorgbearbetning i Stockholm för 
närstående till personer med funktions-
nedsättningar. 

Gunilla Kvist är beteendevetare och har 
jobbat inom kommun, näringsliv och 
skola i många år. För något år sedan 
startade hon eget företag för att bland 
annat erbjuda handledning till familjer 
och närstående till personer med 
funktionsnedsättning.

– Det slog mig att jag skulle möta 
personer i sorg, och jag började googla 
och hittade Institutet för sorgbearbetning.

Hon gick dit och anmälde sitt intresse. 
Men hon behövde börja med att bearbeta 
sin egen sorg.

– Jag är en pragmatisk person. Jag har 
alltid pratat mycket och delat med mig till 
andra. Men jag har också jobbat och 
tränat mycket. Men det har bara varit 
tillfälliga lättnader. Jag har kanske inte 

förstått att jag egentligen har burit på sorg 
och skuldkänslor.

De flesta av oss har lärt oss att hantera 
sorg på ett intellektuellt sätt, menar 
Gunilla. Men sorg är en naturlig känslo-
mässig reaktion vid en förlust.

– Sorg är en känslomässig reaktion på 
en förlust och anledningarna till sorg kan 
vara många: dödsfall, arbetslöshet, 
skilsmässa, ett husdjur som har dött, eller 
som i mitt fall, att livet inte blev som man 
har tänkt sig.

Hon menar att det handlar om ofullbor-
dad kommunikation som skvalpar 
omkring, och att man kommer närmare 
sina känslor genom att uttrycka dem. 
Därför startar hon nu en kurs i sorgbear-
betning för närstående till personer med 
funktionsnedsättning.

– Metoden, som Svenska Institutet för 
Sorgbearbetning har tagit fram, är ett 
handlingsprogram för människor som vill 
bearbeta den smärta som olika förluster 
orsakat. Det är ingen terapiform, utan en 
utbildning i att bearbeta sorg.  

Omgivningens tröst kan också bli fel. 
Kommentarer som ”det går över” eller 
”du har ju andra friska barn” sägs i 
största välmening, men hjälper sällan. 
Det som gav Gunilla mest tröst var de 
som vågade ”bara vara”. Och i slutändan 
handlar det faktiskt mest om hur man 
själv agerar.

– Det är bara jag själv som kan förändra 
mitt eget liv. l

Läs mer om Gunilla Kvist och sorgbearbet-
ning på invigorator.se 

Hon vill hjälpa närstående med sorgen

Det som gav Gunilla mest tröst var de som 
vågade ”bara vara”.
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Följ oss på Facebook
Titta in till oss på www.svenskpersonligassistans.se och slå 
oss sedan en signal, 08-735 86 86, för ett personligare möte.

Svensk Personlig Assistans – Ditt tryggaste val

Rättssäkerheten vid landets förvaltnings-
rätter och kammarrättet ska granskas av 
ISF, Inspektionen för socialförsäkringen.

– Hurra! Äntligen någon med kraft som 
vågar utmana förvaltningsrätten, säger 
Harald Strand, ordförande för FUB i 
Stockholm.

Är rättsäkerheten vid landets förvaltnings-
rätter och kammarrätter i fara? Många 
hävdar att chansen att vinna mot För-
säkringskassan varierar starkt över landet 
och det är därför ISF gör en granskning.

Per Molander, generaldirektör för ISF, 
säger till Dagens Nyheter att man har fått 
många indikationer på variationer.

– Om vi inte får en rimlig förklaring till de 
här skillnaderna sitter vi med ett problem 

vad gäller rättssäkerheten. Domstolarna är 
det sista ledet i vilket medborgarna kan få 
rätt mot en myndighet. Då måste också dom-
stolarna fullt ut korrigera de fel som myndig-
heter har gjort, säger Per Molander till DN.

FUB i Stockholm har flera gånger slagit 
larm om bristande rättssäkerhet. Och inoom 
FUB växer nu förhoppningarna om att en 
skärpning är på gång.

ISF-granskningen väntas bli klar våren 
2014. ●

”Äntligen en granskning
av förvaltningsrätterna”

Harald Strand, FUB, gläds åt att ISF granskar rättssäkerheten vid förvaltningsrätter och kammarrätter.

Har du egna erfarenheter av överkla-
ganden som inte hanterats rätt? 
Föräldrakraft planerar ett tema om 
juridik och rättssäkerhet. Mejla gärna 
tips till Föräldrakrafts chefredaktör på 
valter.bengtsson@faktapress.se

DÄRFÖR FÅR MÅNGA UNGA 
ALDRIG NÅGON MOTION
Många unga med funktions-
nedsättning motionerar 
aldrig, enligt en rapport från 
Statistiska centralbyrån.

Statliga Handisam menar att det 
kan bero på att kommunernas 
idrottsanläggningar och simhallar 
ofta inte är tillgängliga för 
personer i rullstol.

– Den enskilde har ett eget 
ansvar att ta hand om sig men det 
måste också finnas förutsättning-
ar och där brister det, säger Carl 
Älfvåg, generaldirektör för 
Handisam.

Enligt SCB-statistik motione-
rar näst intill var femte person 
16-29 år med funktionsnedsätt-
ning aldrig.

Samtidigt uppger Handisam att 
bara hälften av kommunernas 
idrottsanläggningar och simhallar 
är öppna för dem som använder 
rullstol, både som utövare och 
som publik.

– Vi har alla ett behov av att 
ingå i en gemenskap där vi 
känner att vi betyder något och 
här spelar motion och idrott en 
stor roll för många. Ett stort 
ansvar ligger på kommunerna. De 
behöver inventera anläggningars 
tillgänglighet och åtgärda brister. 
Inte minst är det viktigt att se till 
att ledare, tränare och annan 
personal har kompetens och rätt 
attityd för att ge lämplig uppback-
ning, säger Carl Älfvåg. ●

■ Regeringen föreslår att 
meritpoäng införs för ämnet 
svenskt teckenspråk för 
hörande. Det innebär en seger 
för unga med hörselskador som 
länge kämpat mot diskrimine-
ring.

”Kurser i ämnet svenskt 
teckenspråk för hörande ska 
utgöra meritkurser och ge 
meritpoäng som ämnet 
moderna språk”, skriver 
utbildningsdepartementet i en 
promemoria.

Flera organisationer har 
länge slagits för att meritpoäng 
ska införas för att unga med 
hörselskador inte ska diskrimi-
neras. Oppositionspartier har 
också krävt detta i Riksdagen 
det senaste året.

Förändringen väntas leda till 
att fler elever kommer att 
efterfråga undervisning i 
svenskt teckenspråk för 
hörande, skriver utbildningsde-
partementet. ●

MERITPOÄNG INFÖRS FÖR TECKENSPRÅK
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Riksförbundet Sällsynta diagnoser verkar för att diagnosbärare 
skall få bättre levnadsvillkor, bl a genom förbättrad vård och 
omsorg. Vi arbetar intressepolitiskt för att öka kunskapen om 
våra frågor hos beslutsfattare, vårdgivare och allmänhet.

Vi söker dig som har: 
* erfarenhet av arbete i ideella organisationer 
* högskoleutbildning inom kommunikation,  
statsvetenskap eller motsvarande 
* ett brinnande intresse för vårdfrågor gärna med  
egen erfarenhet av funktionshinder 
* erfarenhet av att undervisa och leda större grupper

På vårt kansli i Sundbyberg jobbar idag fem personer. Efter-
som vi är en liten arbetsgrupp är det viktigt att man är flexi-
bel och beredd att medverka i förbundets olika uppdrag. Vi 
vill ha din ansökan senast den 22 april. För frågor kontakta: 
malin.holmberg@sallsyntadiagnoser.se, 08-28 18 09.

Läs mer om tjänsten på www.sallsyntadiagnoser.se

Riksförbundet Sällsynta diagnoser 
söker opinionsbildare/ 
projektmedarbetare

sällsynta kvartssida fk1302.indd   4 2013-03-02   15:42

Mari-Louise Lorentzon startar nya 
verksamheter ”på löpande band”. Hon 
ser sig som en ambassadör för 
människor i utanförskap. På jobbet, på 
Studieförbundet Vuxenskolan 
Sörmland, har hon stor nytta av 
Föräldrakraft. 

Varför läser du Föräldrakraft? 
– I mitt arbete som verksamhetsut

vecklare har jag många verksamheter för 
personer med funktionsnedsättningar. 
Vi ska starta upp cirklar och föreläsning
ar. Det finns många intressanta artiklar i 
Föräldrakraft som kan ge oss tips på 
föreläsningar.

Nämn ett reportage som du gärna 
skulle vilja se i Föräldrakraft? 

– Skriv gärna om hur dåligt många 
kommuner sköter bemanningen både i 
skolor och inom omsorgen. Inklude
ringsbegrep pet för barn med funktions
nedsättningar i skolan missbrukas. 

Många elever sitter ensamma i moduler 
och får aldrig möjlighet att träna på det 
sociala samspelet.

Vilka erfarenheter av funktionsned-
sättningar har du? 

– Jag har startat upp flera teatergrup
per genom åren med personer som har 
funktionsnedsättningar. Jag har jobbat i 
skolverksamhet med elever som har 
autism.  

– Vuxenskolan i Nyköping ska bli det 
ledande studieförbundet när det gäller 
verksamheter för personer med funk
tionsnedsättningar. Vi har bland annat 
onsdagsklubben som leds av en brukare 
och som har ett demokratitema. 

– Vi har Bubblacirklar för anhöriga, 
teater, litterturcirkel med den lättlästa 
versionen av Zlatans bok, afrikansk
dans, rytmik, snart en yogacirkel, vi 
ska starta rockband i vår, datakurs light 
pågår, matcirklar vill vi starta upp i 
vår...

Bubbla-cirklar... vad innebär det?
– Bubbla är en samtalscirkel för 

syskon till någon med funktionsnedsätt
ning för vi tror att tillsammans med 
andra kan man bli starkare. I Bubbla får 
du chansen att stärka dig själv och våga 
ta plats. Vi samtalar kring olika teman, 
fikar och gör roliga övningar tillsam
mans. Samtalsledarna har bred erfaren
het inom samtalsmetodik konflikthante
ring och funktionsnedsättning genom 
sina egna erfarenheter. l

LäSarPaneLen: Mari-LouiSe

Mari-Louise Lorentzon bor i Nyvekvarn, på 
landet utanför Nyköping. Hon är gift och har 
tre barn. 
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Mässan som skapar möjligheter, möten och frihet!
16-18 april 2013

Svenska Mässan Göteborg Allt inom hjälpmedel och livskvalitet.
Träffa förebilder, gå på föreläsningar och

delta på aktivitetstorget. Besök vår hemsida, www.levafungera.se

Det blir allt vanligare att barnsjukvårdens 
personal arbetar i team – men få har koll på 
vilka fördelar och nackdelar som det 
innebär. Nu vill konferensen Barnveckan 
22–25 april i Karlstad förbättra kunskapen 
genom att uppmärksamma den forskning 
som finns kring arbete i team.

– Vi kommer att lyfta både fördelar och 
nackdelar och ta upp vilka krav som ställs på 
ett team för att det ska fungera optimalt, 
berättar Mariana Dahlstedt, verksamhets-
chef för barn- och ungdomssjukvården i 
Värmland och huvudansvarig för 
Barnveckans program.

På plats finns Gerry Larsson, leg psykolog 
och professor, för att berätta om aktuell 
forskning kring arbete i team.

Utvecklingen mot ökat teamarbete har 
pågått länge och förväntas fortsätta. Mariana 
Dahlstedt tror att det är positivt:

– Vi har sett inom olika områden, bland 
annat barndiabetes, att de län som lyckas 
bäst med vården är de som har ett fungeran-
de arbete med team kring barnen och 
familjerna.

Under fyra intensiva dagar täcker 
Barnveckan in många andra viktiga frågor 
från olika barn- och ungdomsmedicinska 
områden.

Ett av de områden som får extra utrymme 
i årets Barnveckan är miljön runt omkring 
barnet.

Medverkar gör bland annat Naturskydds-
föreningens ordförande Mikael Karlsson som 
pratar om miljögifter i barnens vardag. Han 
menar att personal inom barnhälsovården 
kan ha stor betydelse för att minska proble-
men med gifter.

– Miljöpolitiken spelar en stor roll men 
det finns också oerhört mycket som man 
kan göra som enskild, både i hemmen och 
på arbetsplatsen, säger Mikael Karlsson.

”Utbränd av att vara förälder till ett barn 
med kronisk sjukdom” är titeln på en 
föreläsning av socionomen Caisa Lindström. 
Hon har forskat om föräldrars situation med 
fokus på stressrelaterad ohälsa.

Barnveckan vänder sig framförallt till 
barnläkare och sjuksköterskor men lockar 
även kuratorer, psykologer, lekterapeuter 
och andra som arbetar med barn inom 
vården. Minst 500 personer väntas delta.

– Barnveckan är viktig för det är då vi 
kommer tillsammans från alla specialistom-
råden och får möjlighet att lära oss mer om 
hela bredden. Det räcker inte att förkovra sig 
inom sitt eget fält, man måste även behärska 
många andra områden eftersom man möter 
barn med alla olika sjukdomar, säger 
Mariana Dahlstedt. l

En längre artikel finns på foraldrakraft.se
Läs mer om Barnveckan på 
www.barnveckan.se

Teamarbete allt vanligare 
inom barnsjukvård

Teamet bakom Barnveckan räknar med 500 
läkare och andra professionella på årets konfe-
rens.

Skolkuratorer hinner 
inte hjälpa elever med 
pSykiSk ohälSa
Elevernas psykiska problem 
har ökat samtidigt som 
skolkuratorernas resurser har 
minskat. Så ser verkligheten 
ut enligt fackförbundet 
Akademikerförbundet SSR.

Försämringen har skett trots att 
skollagen skärpts när det gäller 
skolornas skyldighet att erbjuda 
eleverna hjälp av skolkurator. 
Enligt lagen ska alla elever ha 
tillgång till skolkurator.

Undersökningen visar att 
hälften av skolkuratorerna inte 
anser sig kunna leva upp till 
lagen. 

– Det är helt oacceptabelt att 
skollagen åsidosätts. Lagens 
intentioner ska följas, alla elever 
ska ha tillgång till skolkurator, 
punkt slut, säger Akademiker
förbundets ordförande Heike 
Erkers.

– Vi kräver att kommunpolitiker 
runt om i landet omedelbart ser 
över läget på sina skolor och 
satsar tillräckliga resurser för att 
skolkuratorerna ska kunna leva 
upp till skollagen och få mer tid till 
förebyggande insatser.

Fackförbundet kräver också att 
regeringen ser över hur man 
natio nellt kan stärka kommuner
nas arbete mot psykisk ohälsa i 
skolorna.

– Regeringen måste förbättra 
kontrollen och påtryckningsmed
len mot de kommuner som inte tar 
skollagen på allvar, säger Heike 
Erkers. l

– Nu måSTE KuNSKApEN öKA
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I december 2008 föddes min son Hugo. När han var en månad 
gammal fick vi plötsligt reda på att han hade en mycket allvarlig 
hjärnskada. Hugo har därför haft personlig assistans sedan 
han var tio månader.

Den erfarenhet och kunskap som jag fått genom åren gjorde 
att jag 2012 startade assistansbolaget God Assistans. Jag vill 
hjälpa fler än Hugo till bättre förutsättningar för att leva ett gott liv. 
Oavsett funktionshinder.

Vi vill nu premiera dig som är med oss från start. Därför har vi 
tagit fram ett bra erbjudande till alla nya kunder. Läs mer om 
oss på vår hemsida och hör av dig så berättar jag mer om vad vi 
erbjuder och vad som gör God Assistans unikt.

/Mikael Nordmark, grundare av God Assistans

www.godassistans.nu, mikael@godassistans.nu, telefon: 08-23 26 00

När livet inte blir 
som man tänkt sig

ERBJUDANDE!

BLI KUND HOS 
GOD ASSISTANS.   
HALVA AVGIFTEN 

(ENDAST 5%) HELA 
FÖRSTA ÅRET*.

*Erbjudandet gäller vid tecknat avtal före den 1/7 2013. 5% (13,75 kr) i administrativ 
avgift gäller under de första 12 månaderna som kund hos God Assistans, därefter gäller 
ordinarie avgift 10%.

–vårt löfte

Besök oss gärna på  
”Leva & Fungera” i  
Göteborg den 16-18 
april, monter B05:04.
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 Märta & Sofia Tikkanenintervju

Sofia Tikkanen hemma hos 
mamman och författaren 
Märta Tikkanen.

FK_1302_s018-23_Tikkanen_v03.indd   18 2013-03-08   10:07



2013, # 2 FÖRÄLDRAKRAFT     19

Det visar sig att Märta Tikkanen bor i 
Brunakärr, ett par mil väster om Helsingfors 
centrum. Stadsdelen utmärks av höghus 

byggda på 1940- och 1950-talet. Alldeles i närheten 
ligger det anrika Centralstallet. Där Märta 
Tikkanens man Henrik red som ung och där hennes 
dotter Sofia, som för 38 år sedan var en av de första i 
Finland att diagnostiseras med MBD, nu håller till.

– De väntar på oss i stallet, ska vi göra så att vi 
sätter oss en stund och sedan går dit? frågar Märta 
Tikkanen på sjungande finlandssvenska när hon 
möter mig i dörren.

Hon är nyss hemkommen från en föreläsning för 
Leksands Konstförening om morfadern Uno Stadius 
förhållande till Dalarna. Jag får veta att han varit 
med och grundat Brunnsviks folkhögskola och att 
han var skolans första föreståndare. 

På soffbordet, vars ovandel är gjord av glas, står 
kaffeporslin och fikabröd framdukat. Prydligt med 
vita, vikta servetter. Märta Tikkanens hem på femte 
våningen i serviceboendet med tegelröd fasad och 
generösa fönsterpartier är iögonfallande vackert. 
Ljus, rymd, stora gröna växter, böcker och tavlor 
överallt. Här har hon bott i tre år i november. 

– Förut bodde jag i en våning inne i centrum men 
nu har jag mycket närmare till Sofia som bor bara 
några minuter bort. En stiftelse som subventionerar 
konstnärsbostäder gör att hyran är väldigt förmån-
lig. Och behöver man hjälp är det bara att dra i ett 
snöre så kommer personalen. 

Jag tittar på Märta Tikkanen där hon sitter i sin 
fåtölj med armstöd gjorda av björk. Hennes svart-vit-
randiga marimekko-skjorta flyter in i maken Henrik 
Tikkanens svarta tuschteckningar som hänger på 

väggen bakom. Till vänster höjer sig en växt av 
okänt slag ända upp till taket. Jordnära, enträget 
och kraftfullt. En passande beskrivning även för 
Märta Tikkanen. I bokhyllan skymtar Sara Lidmans 
böcker, hon som så vackert skriver att barn, innan 
de kommer till världen, de sitter i träden och väntar 
på rätt föräldrar att hoppa ner till.

– Vi finlandssvenskar känner oss hemma i 
Norrland, med det lugna sättet att prata på och 
naturen. Sara träffade jag några gånger, hon var en 
fantastisk människa!

Det skulle vara lätt att fortsätta prata med Märta 
Tikkanen om hennes egen feministiska och 
litterära gärning men idag är huvudtemat föräldra-
skap. Och hennes dotter Sofia.

Vi beger oss till fots genom Brunakärr mot 
Centralstallet. Under den tio minuter långa prome-
naden får jag fakta presenterade för mig som i annat 
fall skulle motsvara en sträcka på flera mil. Märta 
Tikkanen öser upp det ena kärlet efter det andra ur 
sin djupa kunskapsbrunn. Om att man som förälder 
måste ta tag i ett problem som mobbing om det 
förekommer och inte 
bara låta det vara. Om 
hur svår avvägningen 
är mellan överbeskydd 
och överkrav. Om 
konsten att kunna ta 
emot hjälp. Och 
lättnaden över att få en 
diagnos. 

– Från första början 
kunde jag se att min 
yngsta dotters 

”Här ute är helt fridlyst, sitter och skriver och tar inte hit en levande själ.”  Så börjar 
den. Mejlväxlingen. Märta Tikkanen vill hellre att vi ska ses inne i Helsingfors, i 
”hennes dammiga bostad”, än ute i skärgården. Och visst går det bra. 40 minuter på 
Essingeleden och lika länge i luften, sedan är jag där. I de tusen sjöarnas land.

text & foto  
Stina  

Johansson

 Jag iakttog min yngsta 
dotter från första 
b örjan och kunde se 
att hennes utveckling var 
annorlunda än hennes 
tre äldre syskons.

”Mycket av mitt liv går ut  
på att göra mig obehövlig”

FK_1302_s018-23_Tikkanen_v03.indd   19 2013-03-08   10:08



20     FÖRÄLDRAKRAFT # 2, 2013

utveckling var annorlunda än hennes tre äldre 
syskons. Hennes pappa ville inte erkänna diagno-
sen och tyckte att det var jag som överreagerade. 
Jag tror att mamman som ofta lever närmare 
barnet har lättare att acceptera, mannens roll har 
länge varit den duktiga försörjarens. Men det finns 
ju tvåhundraprocents pappor också, jag vill inte 
generalisera. Ingen är fullkomlig som förälder, 
man kan alltid göra saker på ett bättre och klokare 
sätt. 

Mellan lövverket skymtar vi från gångbanan de 
vita stallbyggnaderna. Märta Tikkanen fortsätter 
att prata om föräldraskapet och den utmaning det 
innebär att på nära håll ha en dotter som har svårt 

med språket. 
– Man måste lära sig att 

anpassa språket och säga varken 
mer eller mindre än man menar. 
Det ställer en hel del krav. Man 
konfronteras mycket med sig 
själv och sina egna tillkortakom-
manden. Men det positiva är att 
man vidgar sina erfarenheter. 
Man är ju så övertygad om att vi 
alla är lika mycket värda men 
när man ställs inför ett barn 
med funktionsnedsättning blir 
problemet helt konkret. Mycket 
av ens strävan går ut på att göra 

sig obehövlig. Lära barnet att stå på egna ben. Det 
kommer en dag när man inte finns där och då 
måste det finnas ett skyddsnät. Hos oss är det 
storasyster som är vice mamma. Sofias gode man 
Linnéa Henriksson stöttar också. På Landis, Sofias 
boende, finns det personal som Sofia tycker om.

Genom åren har Märta Tikkanen fått kriga mot 
okunskap, oförståelse, intolerans och fördomar 
hos läkare, lärare och myndigheter. Det har 
funnits perioder under skoltiden då Sofia blivit 
mobbad och det beskriver hon som något av det 
svåraste man som förälder kan ställas inför. Inte 
minst Sofias egen smärta förstås. Som när hon 
efter vanlig förskola började i särskolan i grannsta-
den Esko. 

– Då sade Sofia till slut att ”nu går jag inte till 
den skolan så länge plågoandarna finns kvar”. Och 
så var det med det. Sofia har själv varit otroligt 
duktig på att ta tag i saken. Mobbarna valde genast 
nya offer och fick lov att byta skola. Efter särskolan 

gick Sofia i folkhögskola, sedan i hemslöjdsskola. 
När hon blev mobbad även där åkte jag dit och 
informerade. Det är en avvägning att känna av hur 
man ska göra. Sedan gick hon en tvåårig hästsköta-
rutbildning, den första på svenska i Finland 
någonsin, och där funkade det bra. Likaså 
Yrkesträningsskolan i Nykarleby, där hon för övrigt 
hade en underbar rektor. Jag glömmer aldrig deras 
första samtal, Sofia frågar argt ”Hur länge måste 
man gå i den här skolan?” Och rektorn svarar ”Man 
behöver inte ens börja här!” Där hittade hon så 
småningom en pojkvän som hon förlovade sig med 
men det visade sig att han tog över för mycket. Så 
hon gjorde slut. Och inlemmades sedan i Kårkulla 
och fick en egen lägenhet med stödpersonal, där 
hon fortfarande bor kvar.

Naturliga mötesplatser är något som Märta 
Tikkanen kan sakna för sin dotter. 

– Sofia har en massa inneboende möjligheter 
men dålig självkänsla. Hon gillar att bygga modell-
konstruktioner, regalskeppet Vasa till exempel. 
Finmotoriken är faktiskt bra. Men det är en 
ensamsyssla, det ger inte sociala kontakter. Sedan 
1991 har hon bott ensam. Annat hon gillar att göra 
är att läsa, skriva och skicka roliga sms. Roligt på så 
vis att hon hoppar över viktiga ord både när hon 
talar och skriver. Ibland är det inte helt lätt att 
tolka vad hon vill ha sagt. Hon blir fruktansvärt arg 
ibland när hon inte blir tagen på allvar, men är ock-
så omtänksam, ja, rent ljuvlig när hon är på det 
humöret. Ibland när hon kommer hem till mig kan 
hon spela upp en hel scen om hur dagen har varit i 
stallet. Teater skulle verkligen vara något för Sofia. 
Det finns teaterverksamhet men hon är inte säker 
på om hon trivs med dem som är med där. Det är 
som att säga att ”Där går en som är rödhårig som 
du, kan du inte bli vän med den där?” 

– Ekonomi och pengar är svårt, hon köper på sig 
saker trots att hon har begränsad ekonomi, och 
äter ganska dyrt. Hästar och hundar är hennes liv 
och hon kan en hel massa om naturen. Hon hade 
en liten hund men var tvungen att avstå från den 
när hon fick astma. Numera är hon symptomfri 
men vi har inte vågat oss på någon ny hund då det 
var så tragiskt förra gången. Ja, det finns mycket, 
vid första anblicken ser hon ut som en tonåring 
vilket har lett till tokiga missförstånd. Nu senast på 
vårdcentralen där läkaren frågade om Sofia hade 
mormor med sig. Han trodde att hon inte var äldre 
än 17!

 Märta & Sofia Tikkanenintervju

Sofia har en massa 
inneboende möjlig heter 
men dålig självkänsla. 
Hon gillar att bygga 
modellkonstruktioner, 
regalskeppet Vasa till 
exempel. 

Milstolpar i 
sofias liv:

1967 Sofia föddes, 
enormt efterlängtad, inte 
minst av pappa Henrik. 
Han utropade stolt: hon 
har min mammas raka 
ben! Sofia har haft det 

minst komplicerade 
förhållandet till honom av 
alla våra barn. Rödhårig, 
söndagsbarn och allt. 
Alla barnen är förresten 
rödhåriga. 

1973 Började lekskola, 
det var då hon ville ändra 
sitt namn, hon sade: ”Nu 
när jag är stor och går i 
min egen skola heter jag 
inte Malena längre, utan 

Jofia”. Hon är döpt till 
Sofia Magdalena. 
1974 Skolstart, fantas-
tiska läraren Hildegun 
Bruman fick henne att 
smälta in.
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Sofia är yngst i en syskonskara på fyra och fick 
diagnosen MBD år 1975. Då var det få i Finland som 
kände till diagnosen. Märta Tikkanens två böcker, 
”Sofias egen bok” (1982) och ”Sofia vuxen med sitt 
MBD” (1998) har därför kommit att betyda mycket 
när det gäller att sprida kunskap i ämnet. 

– Sofia har den passiva varianten, hon är inte 
hyperaktiv. Hon har också epilepsi med små anfall 
och en lindrig utvecklingsstörning. Idag är hon 45 
år, frivillig oavlönad stalldräng med en sköthäst 
– Granat – och bor i en egen hyrestvåa i anslutning 
till den finlandssvenska omsorgen Kårkullas 
boende, fem minuter från min nuvarande bostad. 
Som jag också berättade om i mitt sommarpro-
gram så fick min äldsta son som nyss fyllda 16 år en 
virusbaserad hjärnfeber, troligen TBE, som ledde 
till en svår psykos. Det var en förfärlig upplevelse 
för oss alla som jag också har skrivit en bok om, 
”Mörkret som ger glädjen djup” (1981). Han är 
sjukpensionerad och har tre tonårsbarn som jag är 
stolt farmor åt.    

Finlands första ADHD-förening var det Märta 
Tikkanen som tog initiativ till.

– Jag startade en studiecirkel på Helsingfors 
stads svenska arbetarinstitut där jag var rektor, det 
var för många första gången som man träffade 
andra och diskuterade dessa problem. Sen 
registrerade vi en förening, den första ordföranden 
hette Paula Husman. Småningom blev det ett 
tvåspråkigt förbund som numera har enbart finsk 
verksamhet. 

Hon menar att finlandssvenskan totalt håller på 
att försvinna. 

– Finlandssvenskan är hotad idag. Vi är ungefär 
fem procent men än så länge har vi grundlagsenliga 
rättigheter till vårt modersmål. 

Sofia talar både svenska och finska. Något hon 
visar prov på när vi träffas. Inne i stallet hörs dova 
dunkar av hovar mot cementgolvet, rassel av kedjor 
och stövelsteg. Det är välordnat, snyggt och 
prydligt. Sofia möter oss i stallgången, skiftar 
snabbt mellan att prata finska med en av skötarna 
till svenska med mig och hennes mamma. Vi hälsar 
på ägarna till stallet; Maija och Pekka. Förutom att 
putsa och feja leder Sofia shetlandsponnies när de 
yngre rider och hjälper till att sköta Pekkas nya 
unghäst från Lettland; Komforts, även kallad Forza. 

Vi tar några steg bakåt när Sofia leder ut Forza 
ur boxen. Märta Tikkanen säger att hon själv är 
hästrädd och gärna håller sig en bit ifrån. Det är en 

ståtlig häst. Sofia knäpper fast grimskaften mellan 
två boxar och börjar med van hand att rykta den. 
Lugnt och stadigt. Hon ler och ögonen lyser. 

– Det här är mitt liv! Jag började rida här 1981 
och känner att jag kan det här. På morgnarna ger 
jag vatten till shettisarna, vattnar blommorna, 
borstar Forza, torkar damm från boxdörrarna, tar 
ut och in hästarna ur hagen. Lunchen är mellan 
klockan 12 och 15, efter det kommer småtjejerna 
som har egna sköthästar. Sedan borstar jag Granat 
klockan 15, leder shettisar och hjälper till där det 
behövs. Tittar på ridlektioner från klockan 16, det 
lär man sig mycket på också, plus att jag rider själv 
två gånger i veckan.

Sofia Tikkanen

Född: 2 april 1967

Bor: Helsingfors

Familj: Mamma, tre 
syskon, åtta syskonbarn. 

Bakgrund: Sofia var bland 
de första i Finland att 1975 
få diagnosen MBD.

Bästa filmen: Gillar Harry 
Potter filmerna.

Bästa boken: Serien om 
hästen Sigge, har läst alla 
som finns.

Blir arg av: När någon 
kommenderar mig att 
städa eller sätter saker på 
fel ställe, jag vill städa på 
mitt eget sätt. 

Blir glad av: När jag får 
sköta Forza. När de i 
stallet ger beröm.

Förebilder: Malin Baryard 
och Kyra Kyrklund.

– Det här är mitt liv! säger Sofia 
när hon sköter om hästarna.

1975 Diagnos vid sju  
års ålder, det var en  
stor sak även för mig  
att få veta att det inte var 
jag som hade framprovo
cerat hennes svårigheter. 

Det var Henriks åsikt i 
flera år.
1991–92 Hästskötar
utbildning på svenska i 
Brusaby lantbruksskola i 
Åboland.

1993–95 Yrkestränings
skola i Nykarleby, 
Österbotten.
1991 Egen lägenhet.
1996–2003  Arbete på 
Svensk Ungdom, Sofia 

fick känna sig som 
fullvärdig medlem i 
teamet.
2003–  Tog sin framtid i 
egna händer och gjorde 
sig nyttig i stallet.
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Vi går ut på stallgården och vidare ner mot 
hästhagarna. Märta Tikkanen berättar att Sofia 
tidigare jobbade på Svensk Ungdoms kansli (SFP:s 
ungdomsorganisation) och det rullade på bra – i 
tio år. 

– Det är något år sedan som Sofia slutade få lön 
därifrån. Uppgifterna för Sofia fanns plötsligt inte 
kvar, tekniken tog över. Sofia kopierade dokument, 
gick med post, ordnade med tidningar i rätt fack, 
ja, rutinmässiga kontorssysslor helt enkelt. 

Chef några år var Carl Haglund, som nu är ny 
ordförande för Svenska Folkpartiet och dessutom 
försvarsminister. Märta Tikkanen berättar att han 
hade en bra relation till Sofia och stor förståelse för 
henne. De håller fortfarande kontakt via sms och 
Sofia kallar honom ”Calle-vännen”. När kontors-
jobbet tog slut tyckte Kårkulla att Sofia själv skulle 
föreslå var hon ville jobba.

– Men det är val hon inte kan göra. Man måste 
ge henne alternativ som hon kan ta ställning till.

Sofia pekar mot en mörkbrun häst i en av 
hagarna.

– Det är Granat. Han är inte så lätt, man vet 
aldrig säkert var man har honom, konstaterar hon.

Att Sofia inte bara är modig utan dessutom en 
skicklig ryttare råder det inget tvivel om. 1987 
vann hon VM-guld när hon tävlade med finska 
landslaget i handikappritt på Orust. 

– Det kändes som att Silvia vinkade till mig fast 
hon kanske inte ens var där!

Hon säger att hon är mer intresserad av dressyr 
än av att hoppa hinder. Åtta guldmedaljer och en i 
silver har det blivit genom årens alla tävlingar. De 
gånger som hon har blivit avkastad, är många. Vid 
ett tillfälle slog hon en volt innan hon tog mark.

– Då hade jag ont i nacken och ryggen ett par 
dagar men det gick över. 

Märta Tikkanen tycker att många på stallet visar 
omsorg om Sofia.

– De kan säga att ”gå hem du om du känner dig 
yr”, eller väntar på att någon kommer och möter 
upp Sofia om hon mår dåligt.

I höstas kom en ny företagare i stallet, Marko 

Märta tikkanen

Född: 3 april 1935

Bor: Helsingfors

Familj: Fyra barn, åtta 
barnbarn, var gift med 
konstnären och författa
ren Henrik Tikkanen. 
Hennes pappa var chef för 
det finlandssvenska 
skolväsendet. Mamman 
kom från en litterär och 
konstnärlig familj, var 
folkskollärare och skrev 
läroböcker. 

Bakgrund: Journalist, 
lektor i svenska, rektor för 
Helsingfors stads svenska 
arbetarinstitut, författare.

Aktuell: Skriver på en ny 
roman. 

Kopplar av med: Läser 
och skriver. Förr hade vi 
åtta nordiska dagstidning
ar! Turnerar en del med 
mina böcker. Sofia har 
varit med på Grönland på 
valsafari, på Island och 
ridit på islandshästar, i 
Köpen hamn, i Nordnorge. 

Bästa filmen: Tomas 
Alfredsons nästa – skulle 
jag tro!

Bästa boken: PO Enquists 
Nedstörtad ängel, den är 
så begåvad och skön och 
visar att man kan skriva 
nästan hur som helst och 
ändå få bitarna att falla på 
plats. 

Blir arg av: Tillgjordhet, 
inställsamhet, oärlighet, 
egoism.

Blir glad av: Nära män
niskor. Bra böcker. 
Skärgårdens alltid 
växlande skönhet, stillhet, 
okuvlighet. Dofterna, 
fågeltjattret. 

Förebild: Fredrika 
Runeberg har varit en stor 
idol sedan jag var 14 år.

 Märta & Sofia Tikkanenintervju

Turnerar och träffar unga 
med funktionsnedsättning 

för att prata om glädje
ämnen och svårigheter.

 Vi verkar för ett  
anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

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

Vägen till en lyckad assistans
Kunskap, känsla, närhet och tillgänglighet
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Björs, som tränar tävlingsryttare och har planer på 
handikappritt. Märta Tikkanen tog kontakt med 
Marko för att höra om Sofia kunde få assistera där 
som en del av Kårkullas så kallade ”utlokaliserade 
arbete med stöd” vilket innebär att arbetsgivaren 
gör ett avtal med Kårkulla. 

– Då skulle hon kunna jobba ett bestämt antal 
timmar per vecka. Hon borde verkligen ha något 
svart på vitt på hur mycket hon arbetar, främst 
med tanke på hennes pension. Och kanske kunde 
hon ta upp tävlandet igen.

– Sofia tycker så mycket om att vara i stallet  att 
hon inte känner av när hon är trött. Eller hungrig. 
Hon har flera gånger varit nära att svimma och 
förra hösten hade hon anemi och epilepsikän-

ningar. Därför har hon nu äntligen gått med på att 
vara ledig två dagar i veckan och tar ordentliga 
lunchraster.

Regntunga moln har seglat upp på himlen 
under vår rundtur i stallet som en påminnelse om 
återfärden över Bottniska viken.  

Vad som härnäst står på agendan för Märta 
Tikkanen är en träff med några ungdomar med 
funktionsnedsättning och deras anhöriga för att 
prata om boken ”Sofia vuxen med sitt MBD”. Om 
glädjeämnen och svårigheter.

– För övrigt ska jag vara tyst, sitta vid datorn, 
stirra ut över Lökholmsfjärden och se till att jag 
inte fyller dagarna med sådant som kan väljas  
bort. l

Fakta kårkulla
n Kårkulla samkommun omfattar hela 
Svenskfinland, sköter för medlemskommu-
nernas räkning frågor enligt omsorgslagen, 
bland annat omsorg om dem med en 
utvecklingsstörning. Antalet medlemskom-
muner är 33. Samkommunens primära 
uppgift är att ordna svenskspråkig omsorg  

 
och vård åt personer med funktionsned-
sättning. Samkommunen har cirka 100 
verksamhetsenheter i hela Svenskfinland 
och en personal om cirka 1 000 personer. 
Samkommunen ger idag service åt cirka 
1 100 klienter och har ett befolkningsun-
derlag om 250 000 personer.  

 
Samkommunen styrs av ett fullmäktige 
med 58 ledamöter, med särskilda nämnder 
för Nyland, Åboland och Österbotten. 
Centralförvaltningen är belägen i Pargas. 
 
www.karkulla.fi

Söker du daglig  
verksamhet till hösten?

Omsorg på ditt sätt

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

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

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

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

Är du intresserad av att veta mer eller vill  
komma på studiebesök? Ring eller maila oss: 
08-310 330, info.lss@attendo.se

Söker du daglig  
verksamhet till hösten?

Omsorg på ditt sätt

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

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

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

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

Är du intresserad av att veta mer eller vill  
komma på studiebesök? Ring eller maila oss: 
08-310 330, info.lss@attendo.se

Söker du daglig  
verksamhet till hösten?

Omsorg på ditt sätt

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

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

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

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

Är du intresserad av att veta mer eller vill  
komma på studiebesök? Ring eller maila oss: 
08-310 330, info.lss@attendo.se

Söker du daglig  
verksamhet till hösten?

Omsorg på ditt sätt

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

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

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

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

Är du intresserad av att veta mer eller vill  
komma på studiebesök? Ring eller maila oss: 
08-310 330, info.lss@attendo.se

Söker du daglig  
verksamhet till hösten?

Omsorg på ditt sätt

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

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

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

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

Är du intresserad av att veta mer eller vill  
komma på studiebesök? Ring eller maila oss: 
08-310 330, info.lss@attendo.se

Söker du daglig  
verksamhet till hösten?

Omsorg på ditt sätt

På din dagliga verksamhet hjälper vi dig att få 
ett utvecklande arbete och en meningsfull syssel-
sättning utifrån dina förutsättningar, behov och 
intressen. 
Vi erbjuder även ledsagning för dig som har beslut
enligt LSS eller SoL. Vill du veta mer? Ring eller 
maila, 0768 322 309, paulina.dahlqvist@attendo.se.
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Anna-Carins 14 steg 
till en hälsosam livsstil

En ökad tillgång på tomma kalorier 
som socker och vitt mjöl är 
orsaken till ohälsan enligt Anna-

Carin Lagerström. 
– Det är kosthållningen som gör om 

man går ner i vikt eller inte, inte hur 
mycket man rör på sig. I vår kultur ligger 
det mycket belöning i mat, se bara på 
”fredagsmyset”, och det är svårt att 
tacka nej till fikabröd om någon bjuder 
eftersom man då riskerar att betraktas 
som otrevlig. Vi har en överviktsproble-
matik i hela världen, även i lågproduk-
tionsländerna, där fattigmatskosten ofta 
består av billig mjölmat med snabba 
kolhydrater och skadliga fetter. 

På Stiftelsen Spinalis, vars mål är att 
främja forskning och ny behandling 
inom ryggmärgsskadeområdet, och där 
Anna-Carin Lagerström arbetar, har 
man länge haft fokus på livsstil.

– Det som skrivs i media om hälso-
medvetenhet är inte riktat mot vår 
målgrupp här på Spinalis, därför skrev 
vi boken, för att ge personer med en 
ryggmärgsskada eller andra funktions-
nedsättningar ett bra upplägg och 
inspiration till att förändra sin livsstil. 

Mindfulness, yoga, styrketräning, 
kostprogram samt intervjuer med 
personer som har lyckats förändra sina 
vanor, är några områden som boken 
behandlar. 

– En person som sitter i rullstol har 
mindre muskelmassa och förbränner 
inte maten lika snabbt som de andra. 
Därför är det bra om storleken på 
portionerna anpassas därefter, säger 
Anna-Carin.

Vad är då en sund livsstil? Anna-Carin 
Lagerström menar att det är att äta en 

näringsriktig diet, hålla koll på vikten 
och att röra på sig. Tallriksmodellen vill 
hon framhålla. 

– Det är en enkel regel att följa; varje 
måltid ska bestå av en näve kolhydrater, 
en näve protein och en halv tallrik med 
grönsaker. Då kommer man långt. Drick 
mycket vatten och se till att äta mellan-
mål, då slipper man sötsuget. Att barnen 
får morötter att knapra på medan 
föräldrarna lagar mat är ett bra knep för 
att förhindra småätande. Det handlar 
om att äta bättre och mindre. 

Armbike och boxning är bra höginten-
siv träning som förbränner fett. Även 
simning och sittande gympa.

– Alla aktiviteter där man känner att 
man blir varm i kroppen och där pulsen 
ökar är bra. Om du rullar rullstol ska du 
göra det på ett underlag som ger lite 
motstånd som till exempel grus. Hälsans 
stigar är ofta grusade och de finns i de 
flesta städer runt om i landet. Friskis och 
svettis har ett projekt kallat Öppna 
dörrar där passen leds av två personer, 
en i rullstol och en som står. Många gym 
är anpassade för rullstol. Om man inte 
tränar kan man tänka på att skära ner på 
mängden kolhydrater. 

Mindfulness v

DEL 2:
LIVSSTIL  & HÄLSA

Anna-Carin Lagerström är sjukgymnasten som satsar på livsstils-
förändringar. Med Livsstilsboken, som kom ut förra året, riktar 
hon strålkastaren på kost och träning för personer med funktions-
nedsättningar. 

Vad äter du? Att kosten 
betyder mycket för hälsan 
betonas i ”Livsstilsboken”, 
varifrån detta foto av Sara 

Appelberg hämtats.

FOTO: SARA APPELBERG
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Socker är alltså den största orsaken 
till övervikt?

– Ja, skillnaden är enorm jämfört 
med 20–25 år tillbaka i tiden. Det är en 
explosion som skett. Förr hade man i 
allmänhet mer tid till att laga bra mat. 
Socker i en större mängd ger lägre 
koncentrationsförmåga, mer oro, 
rastlöshet, irritabilitet och hyperakti-
vitet. Många som har barn känner nog 
igen det, det är allmänt känt att socker 
har den effekten. Även huvudvärk och 
migrän har en koppling till socker. 
Apelsinjuice, O’boy, sötade frukost-
flingor och rostat vitt bröd är förutom 
godis och läsk det som är bra att 
undvika. 

– Tyvärr finns det liten kunskap om 
detta bland läkare. Det finns studier 
men det finns inga pengar att tjäna på 
detta med 
kostförändringar 
och därför tror 
många att det är 
humbug. Men tre 
kilo extra för en 
person med en 
funktionsned-
sättning kan innebära att personen 
inte kan komma upp från golvet till 
rullstolen om han eller hon ramlat. Det 
är också lättare att få trycksår om man 
är lite överviktig. 

Vad kan man mer tänka på för att 
skapa god hälsa?

– Att man är noga med att struktu-
rera upp hanteringen av dator och 
mobiltelefon för en bra sömn. Det 
finns en koppling mellan dålig sömn 
och övervikt. Spel på dator eller 
smartphone ger ökad stress och man 
hinner inte äta ordentligt. 

– För att kunna sova gott kan man 
inte ha mobiltelefonen bredvid sängen, 
det borde man bestämma i varje 
skolklass. Man behöver en god sömn 

för att kunna slappna av och återhämta 
sig. Hälsosamma vanor börjar kvällen 
innan. Identifiera problemen och vad 
det är som sker dagen innan, vad har 
man för rutiner? Det förenklar i 
vardagen.

Finns det stöd att få från exempel-
vis habiliteringen kring kost och 
matvanor?

– Inte tillräckligt. Det borde finnas 
mer stöd i att vara förälder, för att 
kunna stå emot barnens tjat efter godis 
eller tonåringens ilska. Det finns en 
ogrundad rädsla för att barnen inte 
älskar en om man sätter gränser. Jag 
efterlyser föräldragrupper där 
föräldrar kan stötta och ge varandra 
tips och råd för att klara av konflikter 
utan att man själv går under. 

– De sociono-
mer som finns 
som stöd inom 
socialtjänsten 
borde finnas även 
för föräldrar som 
har ett barn med 
en funktions-

nedsättning. Det är påfrestande att 
upprätthålla regelsystem när barnet 
får olika känsloutbrott och det är lätt 
hänt att trösta med ”fel” mat som pizza 
eller godis. 

– Man är så ensam som förälder och 
man behöver exempelvis informera 
dagis och skola när man har ett barn 
med funktionsnedsättning och det 
skulle nog många vilja ha stöd i. Det 
viktigaste tycker jag är att habilitering-
en på ett tidigt stadium börjar med en 
kostanamnes, matdagbok, för barnet 
och familjen, samt väger barnet 
regelbundet, säger Anna-Carin 
Lagerström. ●

TEXT: Stina Johansson
info@faktapress.se
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I NÄSTA NUMMER:
LIVSSTIL  & HÄLSA

Funkismamman och 
fitness tränaren Olga 
Rönnberg berättar 
hur man kommer i form 
för att orka längre.

DE BÄSTA TIPSEN FÖR 
EN HÄLSOSAM LIVSSTIL 
■  Ät enligt tallriksmodellen, det vill säga en 
näve kolhydrater, en näve protein, halva 
tallriken fylld med grönsaker.
■  Drick mycket vatten, ät mellanmål.
■  Knapra på en morot i väntan på middagen.
■  Skippa läsk, apelsinjuice, vitt bröd, O’boy, 
sötade frukostflingor.
■  Köp mindre mängd godis och chips och 
begränsa det till fredags- eller lördagskvällen.
■  Motionera så att du blir varm i kroppen 
och pulsen höjs.
■  Om du inte tränar så skär ner på mängden 
kolhydrater.
■  Skapa goda rutiner kring måltiderna.
■  Se till att det finns goda rutiner på kvällen 
så att sömnen blir bra.
■  Ta ut datorn och mobiltelefonen ur 
sovrummet.
■  Samla föräldrar och starta en självhjälps-
grupp.
■  Säg till på vårdcentralen eller sjukhuset att 
de införskaffar en rullstolsvåg.

– Var fjärde sjuåring är 
överviktig i Sverige 

idag. Om man har en 
funktionsnedsättning 

kan det vara ännu 
svårare att få bukt med 

problematiken.

DET FINNS INGA PENGAR ATT 
TJÄNA PÅ DETTA MED KOSTFÖR-
ÄNDRINGAR OCH DÄRFÖR TROR 
MÅNGA ATT DET ÄR HUMBUG. 
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Greta fick diagnosen 
autism bara några 
dagar innan Max 

föddes. När Max var liten, om-
kring tre år, gick Imke på en 
föreläsning som handlade om 
hur viktigt det var att prata 
med mindre syskon om det 
som var annorlunda. Och att 
börja tidigt.

– Jag hade inte tänkt på det 
själv, det var ju bara fokus på 
Greta. 

Något år senare var Max 
med i en syskongrupp för små 
syskon och det hjälpte 
familjen att komma igång 
med samtal hemma.

De pratar då och då, korta 
stunder. Max funderar 
mycket och frågar ofta, men 
även Imke försöker förekom-
ma honom genom att sätta 
ord på det hon själv tycker är 
jättejobbigt, till exempel när 
Greta skriker. Ibland ställer 
Max ingen fråga, utan 
konstaterar en sak, och det 
kan man också haka i, och 
förklara eller förtydliga. 

– När vi pratade om att 
Greta inte kunde prata så 
mycket trodde Max att det var 
för att hon hade ont i sin mun.

Imke berättar att Max redan 
första året i förskolan började 
måna om sin syster på ett 
särskilt sätt. 

– När Gretas resurs hade 
gått hem sprang hon ofta och 
ställde sig bakom en buske på 

gården, och Max följde efter 
och ställde sig solidariskt 
bredvid och väntade med 
henne, fastän han bara var 
två år.

De får ofta höra från skolan 
att han har ovanligt stor 
social förmåga, vågar visa 
känslor och har en mer 
utvecklad empati än andra 
jämnåriga. Och att han är 
väldigt verbal. Han verkar 
vara extra bra på det som är 
just Gretas svårigheter.

– På ett sätt är han Gretas 

motsats. Han brukar fråga när 
han ska bli storebror, efter-
som han kan göra nästan allt 
bättre än sin syster. 

Mamma Imke och pappa 
Janne försöker vara vaksam-
ma på att det inte går för 
långt.

– Max är överempatisk och 
inkännande och försöker läsa 
av andra för att inte såra. Vi 
pratar om att han måste 
tänka på sig själv lite mer. 

Greta är på korttids varje 
torsdag och en helg i måna-
den. Då får Max egen ostörd 
tid med sina föräldrar. 

Imke beskriver lugnet som 
uppstår:

– Hela pulsen går ner på 
familjen. Ofta gör vi inte så 
mycket. Man kan tänka att de 
där torsdagskvällarna inte är 
värda så mycket, att det ju 
bara är några timmar, men 
det är ingen hets. Annars 
måste vi till exempel alltid 
skynda hem när vi hämtat 
Max från skolan, för att möta 
Greta som kommer med 
skoltaxin. 

Ibland går de och äter 
pizza, eller så bjuder kanske 
Max hem en kompis. 

Hans födelsedagskalas 
brukar de också passa på att 
lägga på en korttidshelg, så 

att han slipper fundera över 
hur Greta kommer att agera 
när det är mycket folk på 
besök.

Imke upplever att ju osynli-
gare funktionsnedsättningen 
är, desto svårare har familjer 
att prata om den, av rädsla för 
att stigmatisera barnet. Hon 
tycker själv att det är svårt att 
förklara autism. 

Men att det är viktigt att 
vara öppen, både inom och 
utom familjen. De har 
positiva erfarenheter av att 
berätta, både tidigare i Max 
förskola, och nu när han 
börjat förskoleklass. 

– Det är viktigt för perso-
nalen att veta att han har en 
speciell familjesituation. 

Familjen åker också på 
läger varje sommar tillsam-
mans med andra familjer som 
har barn med neuropsykia-
triska funktionsnedsättning-
ar. Max träffar andra syskon 
där och Imke säger att han får 
ut mycket av det. Men att det 
också är viktigt att man inte 
bara träffar andra familjer 
”med diagnoser”, det kan bli 
för mycket ibland. ●

TEXT & FOTO: Anna Pella
info@faktapress.se

NPF
NEUROPSYKIATRISKA 

FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

Lillebror 
fast storebror 
Max storasyster har autism och en lindrig utveck-
lingsstörning. Mamma Imke är övertygad om att 
prat är det bästa sättet att hjälpa syskon med 
deras funderingar. Nu har ett av hennes och Max 
samtal blivit animerad kortfilm för att hjälpa 
andra familjer.

Max är över-
empatisk och 
inkännande 
och FÖRSÖKER 
LÄSA AV ANDRA FÖR 
ATT INTE SÅRA.

Läs Imkes blogg: autistmamman.blogspot.se

På syskonkompetens.se finns flera filmer om hur det är att vara 
syskon, bland annat filmen om Max och Greta ”När går det över?”
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Det har hänt att Max har tagit 
fram Gretas timstock när det 

uppstått konflikter om 
leksaker mellan hans kompi-
sar, så att det ska bli rättvist.

OM MAX 

Ålder: 7 år.

Familj: Storasyster Greta, 
11, som har autism och en 
lindrig utevcklingsstör-
ning. Mamma Imke och 
pappa Janne.

Aktuell: I den animerade 
filmen ”När går det över?” 
på syskonkompetens.se 

Tycker att Greta är bra på: 
Att göra chokladbollar. 
Hon är nästan alltid glad. 
Hon är bra för att hon 
tycker om mig. Hon är 
också bra på att irritera 
mig, det är hon jättebra på. 
Och att fråga massa saker, 
hela tiden samma sak.

Behöver Greta hjälp med: 
Att sätta i filmen i DVD-
apparaten. Ibland behöver 
hon hjälp med att prata. 

Tycker att: Greta ibland 
säger konstiga saker och 
gör konstiga ljud. 

Att berätta om Greta för 
kompisar: De förstår inte 
vad jag menar när jag 
försöker förklara.  

När jag blir stor: Ska jag 
bli sångare.

När Greta blir stor: Jag vet 
inte. Hon kanske kan bli 
clown på kalas!

FOTO: IMKE JANOSCHEK
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NPFARTIKEL

Siw Högfeldt har lång 
erfarenhet av att möta 
barn med autism och 

deras familjer. Hon har mött 
många syskon under åren, 
även syskon till barn med 
andra diagnoser, och hon tror 
att det finns vissa skillnader.

– När en funktionsnedsätt-
ning syns är det tydligt och 
klart att man är annorlunda, 
även om det också kan vara 
jobbigt. Men när funktions-
nedsättningen inte syns, blir 
det svårt att förstå vad det är 
som är annorlunda, man är 
inte förberedd. 

Det är ganska vanligt att 
syskon inte tar hem kompisar 
för att de är osäkra på sin 
systers eller brors dagsform:

– Ibland är hon eller han 
snäll och lugn, och ibland 
oberäknelig i sitt beteende. 
Vissa syskon får inte vara i 
fred, även om de stängt 

dörren till sitt rum. Då blir 
det svårt att förklara för 
kompisar vad som är ”proble-
met”, som till exempel att hon 
eller han har svårt förstå 
sociala regler och färdigheter.

Att aldrig riktigt veta vad 
som kan hända skapar 
osäkerhet och rädsla.

– Man kanske när som 
helst kan bli dragen i håret 
eller få en armbåge i magen. 
Därför är det lätt att syskonet 

ofta är på sin vakt. Att inte ha 
kontroll över situationen är 
påfrestande och blir jättejob-
bigt för syskonet. 

En del syskon utvecklar 
egna svårigheter av psykisk 
karaktär, till exempel stress, 
ont i magen och ont i huvu-
det. 

– Jag har hört många 
jobbiga saker och känslo-
uttryck från äldre syskon. 
Det är lätt att syskonen tar på 
sig ett för stort ansvar och 
dämpar sina egna behov. 
Kanske samlar de också på sig 
en hel del för att de inte vill 
belasta eller störa mamma 
och pappa ”när de redan har 
så mycket”, och då är det inte 
så konstigt att kroppen 
reagerar.

Siw menar att det är lätt att 
isolera sig och bli ganska 
ensam i tron att man är den 
enda i världen som har en 
konstig familj. Genom 
syskongrupper, där man får 
träffa andra som man kan 
känna igen sig i, får man veta 
att man inte är ensam. 

– Där är det tillåtet att 
uttrycka olika tankar och 
känslor som till exempel att 

de skäms eller tycker att 
syskonet är pinsamt. 

Det är också oerhört viktigt 
att de som jobbar inom 
habiliteringen hjälper 
föräldrarna att se syskonens 
behov. 

– Vi på Autismcenter har 
föräldragrupper parallellt 
med syskongrupper, vilket 
ger föräldrarna information 
om vad syskonen ”pratar 
om”. Många gånger påverkar 
det föräldrarna till reflektio-
ner om att familjen behöver 
avlastning för att få tid och 
kraft till syskonen. 

Yngre syskon tenderar att 
bli ovanligt duktiga och 
mogna för sin ålder. 

– En del föräldrar kan 
uttrycka  ”syskonet är så duk-
tig och hjälper till att passa 
vårt funktionshindrade barn, 
vi behöver ingen avlastning”. 
Då ringer varningsklockor 
hos mig! 

Siw brukar då fråga om 
hon kan få träffa syskonet, 
och ibland kan det resultera i 
en individuell kontakt, där 
hon försöker hjälpa syskonet 
att reflektera över ansvars-

Syskon till barn med autism utsätts ofta för mer 
stress än syskon till barn med andra funktions-
nedsättningar, på grund av det oberäkneliga 
beteendet, säger Siw Högfeldt, psykolog på 
Autismcenter för barn och ungdom.

TIPS TILL FÖRÄLDRAR
• Prata med syskonet – ta 
professionell hjälp vid behov.
• Boka in egen tid med 
syskonet, som ska vara helig.
• Skaffa avlastning. 
• Gå på syskongrupp 
respektive föräldragrupp.
• Var uppmärksam på 
stressrelaterade symptom 
eller att syskonet är ”för 
duktig”.

SYSKONGRUPPER 
■ Autismcenter för barn 
och ungdom anordnar varje 
termin syskongrupper med 
parallell föräldragrupp. Läs 
mer på autismforum.se

BOKEN OM MIG 
OCH MITT SYSKON
■ En ritpratbok för syskon. 
Eva Cim von Greyers. 
Nypon Förlag 2012.

VISSA SYSKON HAR 
GJORT SIN EGEN TOLK-
NING AV SITUATIONEN 
och blir osäkra på 
om mamma och 
pappa älskar dem 
lika mycket.

HÄR FÅR SYSKON HJÄLP ATT 
GÖRA DET OSYNLIGA SYNLIGT

Att aldrig riktigt veta vad 
som kan hända skapar 
osäkerhet och rädsla 
hos många syskon, 
menar Siw Högfelt.

■

HÄR FÅR SYSKON HJÄLP ATT 
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Vi behöver dig för att öka kunskapen om funktionshinder! 
Vi genomför en forskningsstudie där vi jämför enäggs -

tvillingpar, av vilka minst en tvilling har, eller misstänks ha, 
autismspektrumtillstånd, ADHD etc. Ersättning utgår  
för deltagande (2000 kr/tvilling) och omkostnader. 

Intresserade vänligen kontakta: Tel 070-755 9680, 070-775 1426, 
E-post kerstin.andersson.2@ki.se alt info@kind.ki.se  

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=43097&a=156915&l=sv

Är du tvilling eller förälder till tvillingar?
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SYSKONSKAP
Alla familjer som har barn med funktionsnedsättning utsätts för 
ökad stress, men forskning visar att om barnet har autism blir 
stressen ofta extra hög. En del studier visar att syskon har något 
ökade risker när det gäller problem med psykologisk anpass-
ning, kamrataktiviteter och kognitiv utveckling, jämfört med 
jämnåriga. Det finns också studier som visat högre grad av 
depressioner, ängslan, inåtvändhet, blyghet, social isolering, 
aggression, konflikter med kamrater och skolproblem. 

Å andra sidan finns studier som visar att det kan vara positivt att 
ha ett syskon med funktionsnedsättning, att man utvecklar ett 
mer socialt inriktat beteende, mer beskyddande och vårdande 
attityder, större empati, mindre självcentrering, hjälpsamhet och 
större mognad och ansvar. I dessa effekter finns det dock även 
en viss risk, till exempel att ta ett alltför stort ansvar eller att inte 
ta hänsyn till de egna behoven.

Det verkar som om syskon till barn med autism har ungefär 
samma svårigheter som syskon till barn med andra funktionsned-
sättningar, men det finns vissa skillnader. Syskon till barn med 
autism är mindre positiva till barnet med autism och till barnets 
roll i familjen. Relationen mellan syskonen kan inte heller vara lika 
intim som vid andra syskonrelationer och syskonens beteende 
kan även vara mindre omvårdande om man jämför med hur det är 
vid andra funktionsnedsättningar. 

Källa: autismforum.se

områdena i familjen, vilket 
ansvar syskonet har och 
vilket ansvar föräldrarna har. 

– Vissa syskon har gjort 
sin egen tolkning av situatio-
nen och blir osäkra på om 
mamma och pappa älskar 
dem lika mycket som deras 
syster eller bror med autism.

Genom att hjälpa föräld-
rarna till att kunna ge 
syskonen egen tid, som är 
helig, stärker man både 
föräldrar och syskon, menar 
Siw.

– Schemalägg denna tid, 
det räcker med en liten stund 
en gång i veckan, men låt den 
vara helig. Det blir konkret 
och tydligt och syskonet vet 
att den blir av. 

Ibland tänker hon att barn 
med neuropsykiatriska 

diagnoser skulle få mer tid i 
skolan att träna på olika 
sociala färdigheter, och att 
det skulle gynna syskonen.

– Skolan skulle ha lite mer 
fokus på att lära barnen 
samspel, att be om hjälp och 
bli mer självständiga, istället 
för att skriva snygga bokstä-
ver och lära in olika kungars 
namn. 

– Det skulle gynna både 
barnet och underlätta för 
föräldrarna, men även 
påverka syskonsamspelet. 
Social träning och självstän-
dighetsträning påverkar ju 
hela livet. ●

TEXT & FOTO: Anna Pella
info@faktapress.se

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

Nyfiken 
på autism? 
Aspergers 
syndrom?
Titta in på www.autism.se
Rådgivning, juridisk hjälp, 
information och mycket mer.
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Många av Emmas favoritprylar är 
hjälpmedel. Och det finns alltid behov 
av nya och smartare. 
Tillsammans med pappa Robert är  
hon ständigt på jakt efter nyheter  
och missar inte Leva & Fungera, 
Nordens största hjälp medelsmässa, 
den 16–18 april 2013 på Svenska 
mässan i Göteborg. 

46 sidor om 
Leva & Fungera: 
n mässkarta på sidan 56
n utställarförteckning på sidan 58 
n Vinn en ipad i Vår tipstäVling – se sidan 62
n produktnyheter

30     FÖRÄLDRAKRAFT # 2, 2013

Emma och Robert drog till sig blickarna när de cyklade runt 
på Leva & Fungera för två år sedan med den cykel de själva 
hade utvecklat. Vägen från idé till produktion är lång men 
äntligen har planerna blivit konkreta i cykelfabriken.

 På jakt  
  efter nya  
hjälpmedel
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 På jakt  
  efter nya  
hjälpmedel

Foto: AnnA-LenA Lundqvist
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Emma, 18 år, är 
intresserad av 
många olika typer av 
hjälpmedel. Ett 
intresse som hon 
delar med sin pappa 
Robert. Hela 

familjen är aktiv och intresserade av 
många områden. Inte minst fritidsak-
tiviteter som ridning och skidåkning 
kräver hjälpmedel. Men för Emma är 
hjälpmedel för kommunikation, som 
den ögonstyrda datorn från Tobii, 

allra viktigast.
Pappa Robert Kölby har synpunkter 

och idéer kring det mesta i hjälpmedels-
världen. Ett område där han verkligen 
vill se en utveckling är rullstolar.

– Om tillverkarna tänkte till lite mer 
skulle vi komma bort från de ålderstigna, 
klumpiga vagnar som de säljer idag. De 
är inte så smidiga att köra, de är tunga att 
skjuta och lyfta, handtagen är inte bra 
utformade och det är dålig kvalitet på 
bromsarna. Jag har själv bråkat om en 
broms på Emmas rullstol som bara går 
sönder gång på gång. Jag har också 
ifrågasatt om fastsättningen i färdtjänst-
bussen är säker. Tillverkaren har 
uppenbarligen fått sin lösning godkänd, 
men det är ändå en dålig lösning.

– Det är också viktigt att rätt krav 
ställs från upphandlarna och att slutan-
vändarnas synpunkter och behov 
kommer fram.

Robert har egen erfarenhet av produkt-
utveckling, idag som produktchef inom 
Metso Power, och kan därför tycka till 
som expert.

– Tillverkarna är ofta pressade att ta 
fram billigare lösningar och satsar inte 
tillräckligt på utvecklingsarbetet. Därför 
tror jag att de behöver börja om på nytt 
och utgå från de grundläggande kraven.

På andra områden än rullstolar ser 
utvecklingen lite ljusare ut. 

– Det är stora framsteg inom kommuni-
kation och IT, produkterna blir mindre 
och smidigare. Emma har redan idag en 
väldigt bra dator med ögonpekning men 
även den måste bli mindre och smidigare.

Detta är en av de saker som Robert 
och Emma kommer att kolla upp på årets 
upplaga av Leva & Fungera. 

– Det är jätteviktigt för Emma att ha 
bästa möjliga kommunikation så att hon 
kan uttrycka sin vilja. Vi vill gärna se vad 
Tobii har att visa upp och prata med 
DART.

Robert och Emma har redan haft många 
kontakter med DART, Västra Sveriges 
kommunikations- och dataresurscenter, 
medan man jobbat med att utveckla egna 
appar för Tobii-datorn. Apparna, eller 
applikationerna, har byggts med Tobiis 
verktyg Communicator.

– Man använder Tobiis verktyg men 
får själv utforma det man stoppar in i 
applikationen, berättar Robert. Vi har 
lagt in bilder på alla möjliga händelser 

baserat på de behov Emma har att 
kommunicera. Till att börja med gjorde 
vi en stildesign, en mall, för att allt ska ha 
en enhetlig utformning, annars kan det 
bli kaos. Det är viktigt att från början ha 
en tydlig design med knappar och färger. 
När den är klar är det enkelt att lägga till 
nya bilder om skolvägen, skolarbete och 
fritidsaktiviteter. Tack vare att man har 
en färdig form blir det väldigt enkelt. 
Tobii har färdiga mallar men vi gjorde en 
egen genom att låna det bästa och 
anpassa det för Emmas behov.

Emmas app har blivit så populär att 
den uppmärksammats både på hennes 
gymnasieskola Rosenhöjdsskolan liksom 
på Kärralundsskolan i Göteborg, på 

Det är en fantastisk upplevel-
se att få så positiv respons på 
den cykel vi själv har designat, 
berättar Robert Kölby.
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DART och på Rett Center i Östersund, ett 
nationellt center för Rett syndrom.
Kommunikation är A och O för Emma 
och för många andra. 

– En helt ny värld öppnades när vi 
insåg att Emma förstår mycket mer än vi 
har kunnat tro. Om någon är sjuk på 
skolan kan hon berätta det och när 
farmor blev dålig kunde hon visa att hon 
var orolig och rädd. Hon har faktiskt 
superkoll på läget. 

– När man ser det 
känner man ett stort 
”wow”.

Hur går det då med 
cykeln, som Robert och 

Emma väckte sådan uppmärksamhet 
med på Leva & Fungera för två år sedan?

Ja, än så länge finns den bara i ett enda 
exemplar, men den används flitigt av 
Emma och familjen. Det blir ett par, tre 
cykel utflykter varje vecka när det är 
barmark.

– Vi åker runt i naturen, ofta i Delsjö
terrängen där vi gick med kärra när 
Emma var yngre. Hon är jätteglad för 
cykelturerna och när vi möter folk blir de 

också så glada. Många kommer fram 
och undrar var man kan få tag i en 
sådan cykel.

Provexemplaret av cykeln togs 
fram med hjälp av Monark Exercise 
och Anatomic Sitt. Robert stod själv 
för basdesignen, Anatomic Sitt gjöt av 
dotterns rygg för att skapa den 
perfekta sitsen och Monark förfinade 
designen och färdigställde konstruk
tionen baserat på erfarenheter med 
funktionella sport och arbetscyklar. 
Nu hoppas Robert att produktionen 
äntligen ska komma igång.

– Många ringer och tjatar och jag 
pressar på från mitt håll så att 
Monark förstår att det finns kunder!

En hElt ny värld öppnadEs när vi 
insåg att Emma förstår myckEt mEr 
än vi kunnat tro.
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– Det var en fantastisk upplevelse 
att få så positiv respons som vi fick på 
Leva & Fungera 2011. Även konkurre-
rande cykelfirmor ville ha närkon-
takt!

Efter mässan fortsatte förfrågning-
arna strömma in.

– Jag samlade alla intresseanmäl-
ningar och tog en diskussion med 
Monarks ledning, för att visa att det 
fanns en marknad. Sedan har det 
varit svårt för Monark att prioritera 

den här cykeln i konkurrens med 
volymprodukter, men nu tror jag att de 
har kommit ikapp och tiden är mogen för 
att ta sig an den här cykeln, säger Robert.

– Lite besviken är jag förstås över att 
det har tagit så lång tid säger Robert som 
samtidigt betonar att han kontaktade 
flera andra företag, men bara Monark 
var intresserade att hjälpa till att ta fram 
en kvalitetscykel. 

Robert och Emma är själva väldigt 
nöjda med cykeln.

– Den är tiptop och detaljerna är 
otroligt bra. Den är stabil, även i höga 
farter, lättcyklad och har mycket bra 
komfort för den som har funktionsned-
sättning och inte kan cykla själv. Den 
fungerar bra för både unga och äldre 
som vill komma ut och med elhjälpmo-
torn blir det enkelt för den som cyklar att 
också åka i kuperad terräng. 

Robert hoppas på ett nytt ”uppvis-
ningsrace” på årets Leva & Fungera i 
april. 

– Mässan är intressant både för 
professionella och för privatpersoner. 
Man kollar och testar på nya hjälpmedel 
och får idéer om hur de kan användas 
men sedan är det en lång väg för 
brukaren att få hjälpmedlet inköpt via 
hjälpmedelscentralen.

Och när det gäller cyklar och fritids-
hjälpmedel är de flesta brukare hänvisa-
de till att betala ur egen ficka. Det kan 
bli orimligt dyrt för många – en anpas-
sad cykel kan kosta många 10 000-tals 

kronor.
– Om hjälpmedlet 

kostar för mycket är det 
svårt att klara för en 
privatperson. Genom att 
ansöka om finansiering 

hos fonder och stiftelser kanske man 
kan plocka ihop två tredjedelar, men då 
måste man vara riktigt duktig på det, 
säger Robert. 

Han har själv en hel del erfarenhet av 
att söka medel från fonder, bland annat 
som ordförande för Göteborgs Handi-
kapp ridklubb, där det behövs allt från 
hästar till anpassade sadlar och annan 
specialutrustning. Och nu har han en 
idé om att Emmas cykel ska kunna säljas 
i ett paket med information och anvis-
ningar om hur man söker fondmedel för 
inköpet.

– Jag har pratat med Monark om hur 
man kan göra för att det ska bli enklare 
att söka fondmedel.

Även Emma har fått hjälp av fonder 
för inköp av hjälpmedel. 

– Vi fick halva kostnaden täckt av 
fonder när vi köpte en Motomed 
träningscykel. Emma hade fått låna en 
Motomed av sin sjukgymnast under två 
månader och då såg vi att hon kunde 

cykla själv. Det var helt fantastiskt! Då 
förstod jag att vi måste köpa en sån för 
att Emma skulle kunna hålla igång och 
träna trots sitt funktionshinder.

– Att ha barn kostar otroligt mycket. 
Andra familjer köper hockeyutrustning 
och liknande, vi köper enstaka, men 
dyra, prylar...

Med tiden blir det dock många hjälpme-
del på inköpslistan. I Emmas fall 
handlar det om arbetsstol, rullstol, 
stå- och tippbräda, joggingkärra med 
stora hjul, lyftar, höj- och sänkbara 
duschbord, anpassad toalettstol, 
handikappanpassad bil, höj- och 
sänkbar säng med specialmadrass, 
specialskor och mycket annat. Hyr gör 
man också, till exempel skicarten från 
Totalskidskolan i Åre då Emma kan åka 
nerför backarna ihop med familjen. Det 
är populärt!

Hjälpmedlen är oumbärliga för att få 
vardagen att fungera för en så aktiv 
familj som Emmas. Veckans höjdpunkt 
för Emma är att åka till stallet  på 
Handikappridklubben i Lunna för att 
borsta hästen, rida och fika. 

– Även om det är jobbigt och oroligt 
många gånger är livet fyllt med trevliga 
saker, säger Robert.

– Man får kämpa och tänka till och 
det kostar en hel del. Hur man ska göra 
med de hjälpmedel som behövs är nog 
specifikt för varje familj men att få goda 
råd från andra och att ha lite extra 
energi för att orka ta fram egna lösning-
ar är nog en viktig ingrediens, säger 
Robert. ●

TEXT: Valter Bengtsson
info@faktapress.se

ÄVEN OM DET ÄR JOBBIGT OCH OROLIGT MÅNGA 
GÅNGER ÄR LIVET FYLLT MED TREVLIGA SAKER

Den ögonstyrda datorn från Tobii har öppnat 
en helt ny värld. Emma kan kommunicera 
mycket mer än pappa Robert hade förstått.
FOTO: ANNA-LENA LUNDQVIST
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Utförsåkning i Åre, 
ridning i Lunna och 
bad på soliga strän-
der. Emmas aktiva liv 
kräver både hjälpme-
del och extra energi 
hos familjen.

ssistans
llas a .

www.allasassistans.se    031-788 13 50

Hur vill du
leva ditt liv?
Vi är: 
• Anpassningsbara 
• Aktiva 
• Anträffbara
Träffa oss på Leva & Fungera,  
16–18 april på Svenska Mässan i Göteborg. 
Monter B04:02.

allas assistans halvsida fk 1302.indd   4 2013-03-04   13:06
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Nordens största hjälpmedelsmässa bjuder inte bara på nya 
produkter och prylar! Det här är en livfull marknad som visar 
upp mycket annat i form av utbildning, personlig assistans, stöd 
till anhöriga och nya, spännande utvecklingsprojekt. På följande 
sidor ger Föräldrakraft lite smakprov. 

Arbete & rekrytering
Det finns många vägar till arbetsmarknaden för personer 
med funktionsnedsättningar och några alternativ hittar 
man även på Leva & Fungera. Flera utställare erbjuder 
daglig verksamhet enligt LSS, däribland Frösunda, Misa 
och Bräcke Diakoni. 

Flera utställare driver också speciella projekt för att 
utbilda och coacha unga vuxna på jakt efter vanliga och 
ovanliga jobb, det gäller till exempel Föreningen 
Furuboda och Bräcke Diakoni. 

På plats finns även folkhögskolor, som Valjeviken och 
Furuboda, med utbildningar som ofta tar sikte på riktiga 
jobb.

n Några utställare som informerar om arbete och rekrytering 
är Bräcke diakoni, Frösunda, Valjevikens folkhögskola, 
Föreningen Furuboda, Misa och Arbetsförmedlingen.

Unga får träffa  
arbetsförmedlare
n Göteborgs arbetsförmed-
ling är på plats för att träffa unga 
med funktionsnedsättning, 
berättar Gerd Cederholm som 
är samordnare med särskilt 
fokus på just dessa unga.

Arbetsförmedlingen ska göra 
övergången så smidig som 
möjligt från skola till arbetsliv.  
För att klara detta samarbetar 
man både med skolan, 
Försäkringskassan och kommu-
nernas dagliga verksamheter.

Extra stöd får man om man är 
minst 16 år, har en funktionsned-
sättning och går gymnasium 
eller har aktivitetsersättning. 

Vill du prova på att vara 
m odell? I så fall ska du inte 
missa Funki models som 
anordnar catwalk där alla är 
välkomna att bli sminkade, 
fotograferade och stå i ramp-
ljuset. Det är Frösunda som 
står bakom arrangemanget. 

Funki models är också på 
plats i köpcentrumet 
Nordstan i Göteborg under 
mässdagarna.
www.funkimodels.se

Modell för  
en dag?

Ellinor är en av 
Funki models 
kända profiler.
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ASSISTANS
Vad händer inom personlig assistans under 2013? Hur 
slår de nya regler som införs i år? Många assistansutförare 
är beredda att svara på frågor om detta under Leva & 
Fungera. 

Passa på att ta reda på vad som skiljer olika assistans-
anordare åt. Få svar på frågor om vad man ska tänka på 
när man söker assistans och hur man får bäst nytta av 
assistansten. 

På mässan finns även organisationer som både bedri-
ver assistans och opinionsbildning. Assistans handlar 
också om administration och för att förenkla den biten 
finns utställare som Aiai och Avancit på plats.

■ Några utställare som arbetar med frågor om personlig 
assistans är Gil, Stil, Frösunda och Humana.

■ Förra året lanserade Avancit 
AB sitt nya program för hantering 
av assistanstimmar, ekonomi och 
lön; FAST (Funktionshindrades 
assistanstimmar), på FRI 2012 i 
Malmö. 

Nu kommer de även till Leva & 
Fungera i april.

– Besökare kan komma förbi 
vår monter och se hur systemet 
fungerar, säger Peter Niemann, 
produktansvarig för FAST på 
Avancit AB.

– Säkerhetsmodulen med 
elektronisk signering är godkänd 
av Försäkringskassan och vi har 

efter att ha lanserat FAST fått 
många nya kunder, säger Peter 
Niemann. 

Förutom assistanstimmar 
redovisar systemet även timmar 
ställda mot beslut inom LSS och 
socialtjänstlagen. 
www.avancit.se

Aiai växer med nya 
� nesser för assistans
Aiai lanserar flera nyheter i den populära webbtjänsten för 
administration av personlig assistans som nu har fler än 
23 000 användare. 

Bland nyheterna finns avancerat grundschema, digital 
personakt och ärendehantering.

Med de nya funktionerna får man bättre kontroll över allt 
som ingår i administrerandet av assistans.

Syftet är att ge ett bra stöd för den dokumentation och 
uppföljning som Socialstyrelsen kräver.

Ärendehanteringen ger kontroll över alla löpande arbets-
uppgifter kring assistans. 

Nyheterna har tagits fram tillsammans med flera av Aiai:s 
kunder och bygger alltså på deras behov och önskemål. 

Informationen har hög säkerhet genom att konfidentiella 
uppgifter kräver inloggning med Bank-id.

Aiai har sedan tidigare bland annat tidrapport med 
elektronisk signatur.
www.aiai.se

JAG är en av de verksamheter som både bedriver assistans och 
opinionsbildning för att försvara reformen mot nedskärningar.

ETT VERKTYG FÖR ASSISTANSBOLAG

Headpod ett unikt, dynamiskt stöd för barn med nedsatt  
huvudkontroll. 

Hoppolek ger barnet möjlighet till lustfylld,  dynamisk ståträning  
och utmanande pedagogisk utveckling. 

Mer info och filmer på: www.hoppolek.se

Träffa oss på mässan Leva & Fungera i monter D02:05
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Stolt över att vara annorlunda. Så presen-
teras de nya produkterna från Krabat som 
visas upp på Leva & Fungera av Fysionord.

– Krabat startades av en förälder, Tom-Arne, 
som fick en son med CP-skada. Han saknade 
snygga, lätta hjälpmedel där hans son kunde 
vara aktiv och dessutom stolt över att vara 
annorlunda, berättar Lotte Wemmenborn, 
leg sjukgymnast på Fysionord.

– Tom-Arne satsade stort och med sin 
erfarenhet från högteknologiska lösningar 
inom industrin utvecklade han sadelstolar, 
sadelrullstol, krypvagn och simhjälpmedel 
som har allt det han önskade till sonen 
Casper.

Krabat Jockey är en sadelstol som har 
fått f lera designutmärkelser och  finns 
utställd på New York Museum of Modern 
Art.

– Sadelstolen är inte bara ”cool” utan 
erbjuder en sittställning som är svår att 
överträffa i en traditionell stol. Det vågar 
jag säga efter 20 års erfarenhet av barn och 
hjälpmedel, säger Lotte.

Sadelstolen Jockey hjälper barnet att 
sitta bättre med minskad spasticitet. Den är 
också lätt att fälla ihop för att ta med i en 
vanlig familjebil när barnet ska på kalas 
eller något annat skoj.
www.fysionord.se

Några olika produkter från Krabat: 
Jockey Plus har mer stöd för barn 
som behöver det, Jockey-stolen 
som är utställd i New York, kryp-
vagn och rullstol med sadelsits.

BILSTOLEN 
SOM VÄXER 
MED BARNET
■ Ett nytt anpassat bilsäte för 
barn med funktionsnedsättning 
lanseras av Autoadapt AB. 
Produkten heter GS-Seat 355 
och visas för första gången på 
Leva & Fungera.

Det unika med bilbarnstolen är 
att den med hjälp av olika 
konfigurationer kan växa med 
användaren och kan användas 
av barn i åldrarna 3-12 år. Den 
monteras i bilens golv eller på 
en säteslyft.
www.barnbilen.se

Den nya bilstolen kan användas 
av barn från tre till 12 år.

Kimba Neo

LÄTT, LITET OCH 
FLEXIBELT FRÅN 
OTTO BOCK
■ Otto Bock visar upp den mycket 
lätta rullstolen W5 på mässan. Den 

väger bara från 6 kg men är 
tillverkad för aktiva, tunga brukare 
upp till 250 kg. Den har massor 
med inställningar och tillbehör.

Andra produkter som visas är 
rullstolen Motus (som har över 40 

olika inställningar) och den flexibla 
barnsulkyn Kimba Neo (bilden).
www.ottobock.se

Hjälpmedel att vara stolt över

■ Från bilbarnstolstillverkaren 
Recaro kommer nya modellen 
Monza Reha, som har låg vikt 
och är enkel att montera i 
baksätet för färd framåt. Stolen 
har högtalare inbyggda i 
huvudstödet så att barnet kan 
lyssna på sagor eller musik via en 
cd- eller mp3-spelare. Stolen 
visas upp av Mayday Aid. 
www.maydayaid.se
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Nu kommer boken om Christoffer 
Lindhe – en av idrottsvärldens 
superstjärnor. Han är själv på plats 
under hela torsdagen den 18 april för 
att träffa mässbesökare och signera 
boken ”Vill man så lyckas man”.

Christoffer Lindhe har deltagit i två 
Paralympics. Som 17-åring överlevde 
han en svår olycka då han blev 
överkörd av ett godståg och förlorade 
båda benen och en arm. 

Simningen var hans väg tillbaka. 
Hela historien finns beskriven i den 
nya boken som skrivits av författaren 
Karin Nauclér, som också medverkar 
på Leva & Fungera. 

Karin Nauclér har följt Christoffer 
under de fyra åren mellan två 
Paralympics och hon skildrar fram-
förallt vägen mot Paralympics i 
London 2012.

– Varje gång jag träffar Christoffer 
känner även jag att jag klarar allt. Hans 

energi smittar av sig. Han ser möjlighe-
terna. Jag vill lyfta detta eftersom det 
kan inspirera andra, säger Karin 
Nauclér.

Det är genom assistansföretaget 
Frösunda och dess idrottssatsning 
Team Frösunda som Christoffer 
medverkar på Leva & Fungera. 
Förutom ett framträdande på Leva-
scenen kommer Christoffer att vara 
närvarande i Frösundas monter för att 
svara på frågor.

Superstjärnan som vill inspirera andra

Ibland vet för många för lite. En ovanlig diagnos kan vara okänd för dem du möter. 
Vi har information som underlättar kommunikationen kring diagnosen.

www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser  

Välkommen att träffa oss på Leva & Fungera i monter C04:42!
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■ Uriform premiärvisar 
en hel produktgrupp för 
personer med Huntingtons 
sjukdom.

Uriform har byggt upp ett 
sortiment med en säng från 
Danmark, en fåtölj från England 
och mycket annat. I serien finns 
även en ryggsköld för monte-
ring på toalettstol, för att 
skydda vattentanken mot 
ofrivilliga rörelser som är vanligt 
vid Huntingtons sjukdom.

– Vi är enda företag i landet 
som har byggt upp ett helt 
sortiment för Huntingtons 
och Leva & Fungera blir 
första gången vi visar upp 
produkterna, säger Torbjörn 
Måård.

TESTA PINGIS 
MED ANNA-CARIN
■ Vill du spela rullstolspingis 
med Paralympicsmedaljören 
Anna-Carin Ahlquist? Eller prova 
rullstolsrugby med Stefan 
Jansson, känd från TV-serien 
Köping Hillbillies?

Chansen att träffa både 
stjärnor och prova på nya 
idrotter får du i köpcentrumet 
Nordstan i Göteborg under 
mässdagarna.

Det är Frösunda som gör det 
möjligt att prova på pingis och 
rugby men även elhockey och 
rullstolszumba den 15-18 april.

– Vi vill bidra till ett friskare liv. 
En väg dit är att ha ett intresse 
och aktivitet, det bidrar också till 
gemenskap, säger Stefan 
Jangenheim på Frösunda.

Anna-Carin Ahlquist. 
Foto: Martin Nauclér.

Barn med grava funktionsnedsättningar 
riskerar så småningom att drabbas av 
benskörhet och frakturer på grund av för 
lite användning av skelettet, och äter i vissa 
fall medicin för detta. Jump & Joy AB har 
tagit fram en lösning så att även 
dessa barn kan belasta skelettet 
bland annat genom att hoppa och 
snurra på en särskild plattform 
som kallas Hoppolek. 

– Barnen kan själva genom en 
manöverpanel få plattan att 
hoppa, snurra eller vibrera, och 
den som vill kan välja att ha en 
musikanläggning inkopplad, säger 
uppfinnaren och sjukgymnasten 
Ylva Dalén, som drivs av viljan 
att möjliggöra för alla barn att 
kunna påverka sina egna 
rörelser.

Hon tycker att Hoppolek är ett 
bra komplement till ståskalen 
eftersom det syftar till att öka 
bentätheten hos användarna 
så att de inte behöver äta 
någon medicin. 

– I en studie som 
publicerades i Advances 
in physiotherapy i fjol 
visade Hoppolek på 

lovande resultat när det gäller ökning av 
bentätheten. Barnen tränar samtidigt orsak 
och verkan i och med att det är de själva som 
med hjälp av knapptryckningar bestämmer 
hur plattan ska röra sig. Och de har jättekul 
under tiden, två barn som tidigare aldrig 
kunnat le, skrattar nu när de använder 
Hoppolek!

Ylva Dalén har fått rappor-
ter från föräldrar som säger 
att barnen efter att ha 
använt Hoppolek exempel-
vis inte behöver laxermedel 

mer, de har fått lättare att 
hosta upp slem, deras blåa 

kalla fötter har fått normalfärg 
och de trivs med att använda 

Hoppolek. 
13 skolor och två händelseriken 

använder sedan releasen 2010 Hoppolek 
och en privatperson har fått den förskriven 

av sin kommun till hemmet. 
– Vi har mycket nöjda kunder, 

till vår stora glädje!

Hoppolek finns att 
testa i Jump & Joy AB:s 
monter på Leva & 
Fungera.

dessa barn kan belasta skelettet 
bland annat genom att hoppa och 
snurra på en särskild plattform 

själva genom en 

hoppa, snurra eller vibrera, och 
den som vill kan välja att ha en 
musikanläggning inkopplad, säger 
uppfinnaren och sjukgymnasten 
Ylva Dalén, som drivs av viljan 
att möjliggöra för alla barn att 

Hon tycker att Hoppolek är ett 
bra komplement till ståskalen 
eftersom det syftar till att öka 

kunnat le, skrattar nu när de använder 
Hoppolek!

Ylva Dalén har 
ter från föräldrar som säger 
att barnen efter att ha 
använt Hoppolek exempel-
vis inte behöver laxermedel 

mer, de har fått lättare att 
hosta upp slem, deras blåa 

kalla fötter har fått normalfärg 
och de trivs med att använda 

Hoppolek. 
13 skolor och två händelseriken 

använder sedan releasen 2010 Hoppolek 
och en privatperson har fått den förskriven 

av sin kommun till hemmet. 
– Vi har mycket nöjda kunder, 

till vår stora glädje!

BARNHJÄLPMEDEL
Hjälpmedel för barn finns det gott om även på årets upplaga av Leva & Fungera.  

■ Några utställare som presenterar barnhjälpmedel är Autoadapt, Anatomic Sitt, Made for 
Movement, Etac, Invacare, Jump & Joy, Komikapp, Mayday Aid, Otto Bock, Permobil, Hea 
Medical och Svan Care. 

Hopp och lek för kropp och själ

www.jumpandjoysweden.com

Ylva Dalén och hennes 
uppfinning Hoppolek.
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TRYGGARE 
KAN INGEN 
VARA
■ Mayday Aid har många 
nyheter med sig till Leva & 
Fungera, däribland nya säkra 
sängar.

Sängarna Hannah och Olaf är 
byggda för att tåla mycket, enligt 
Camilla Milger på Mayday Aid. 

Höga sidor med spjälor eller 
plexiglas gör det svårt att ta sig 
ur sängarna. På insidan finns 
polstring för barn som behöver 
ha det extra mjukt. Grindlåsen 
har tvåhandsfattning från 
utsidan. Det finns också många 
tillbehör.

– Just nattetid vill vi gärna 
känna oss trygga så att vi kan få 
den sömn vi så väl behöver för 
att orka med vardagens 
påfrestningar. För många 
föräldrar innebär natten den 
svåraste tiden på dygnet. 
Oroliga barn och ungdomar som 
vill klättra ur sängen ger störd 
nattsömn för alla i familjen, säger 
Camilla Milger. 
www.maydayaid.se

Rullstolen för ett mer 
aktivt liv heter LSR Kid 
och tillverkas av 
Permobil.

Låt fåtöljen göra jobbet

STÅENDE 
I RULLSTOL 
FRÅN 
PERMOBIL 
■ LSR Kid är en ny manuell 
barnrullstol som har en 
eldriven funktion för 
uppresning. Stolen har 
också en relaxfunktion. 
Stolen har utvecklats efter 
önskemål från föräldrar som 
vill att deras barn ska 
stimuleras att vara aktiva. 
Med LSR Kid kan barnet 
stå upp eller ligga ned, 
vilket gör det möjligt att vara 
mer aktivt i både skola och 
på fritid.

En annan nyhet från 
Permobil på mässan är 
M400 HD som är en ny 
rullstol för fullvuxna.

I Tranås produceras sedan 2010 en anpas-
sad fåtölj med en särskild uppresnings-
funktion, ”Seat Up”, av möbeltillverkaren 
AB O H Sjögren.

Det unika är att stolen fungerar helt meka-
niskt och utan att användaren behöver göra 

någonting förutom att sätta sig och resa 
sig. Nu lanserar företaget en 
helt ny modell så att sitsen 
reser sig längre och man 
kan anpassa vikten själv. 
Den nya modellen heter 
EasyRiser.

– Förut var man 
tvungen att ange det i 
beställningen och det 
gick sedan inte att 

ändra, men nu kan man alltså anpassa stolen 
hemma beroende på vem som ska använda 
den, säger Jakob Sjögren på AB O H Sjögren. 

Det finns tre olika benhöjdsalternativ, ett 
för dem under 170 centimeter, ett för perso-
ner mellan 170 och 185 centimeter och ett för 
dem som är över 185 centimeter. 

– Det är en väldigt allround stol, användar-
na varierar mellan äldre personer och barn 
och ungdomar med funktionsnedsättningar. 
Personer med en överviktsproblematik kan 
också ha stor nytta av fåtöljens uppresnings-
funktion, säger Jakob Sjögren. 

Grundpriset på den nya modellen 
EasyRiser är 10 400 kronor. Både den gamla 
SeatUp och nya EasyRiser visas på Leva & 
Fungera. 
www.seatup.se

Högkvalitativa golvsänkta bilar med låga driftskostnader
och individuella anpassningar på valfri bil.

www.woodstar.se
Tel: 031-57 22 90

Woodstar – din fordonsanpassare i väst!
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BOENDE (INKL BYGGNATION, INSTALLATION, INREDNING)
På jakt efter en ny toalettstol eller praktiska lösningar för 
köket? Bland utställarna finns det mesta ifråga om 
bostäder, praktisk inredning och hjälpmedel. 

På produktsidan finns företag som danska Pressalit 
som visar flexibla lösningar för bad och kök. 

■ Några utställare som har lösningar för boende är Alleato, 
Pressalit, Granberg interiör, O H Sjögren, Uriform, Bestic och 
Athena Nord.

■ Ett hem måste vara tryggt 
och säkert oavsett den 
boendes ålder och funktions-
förmåga. Alleato har tagit fram 
ett system, som heter just 
”Trygg i hemmet”, för att styra 
utrustning och ge påminnel-
ser.

Påminnelserna kan handla 

om allt från mediciner och 
läkartid till spisar och öppna 
fönster.

Systemet är kopplat till 
webben så att anhöriga eller 
personal kan hjälpa till att ställa 
in funktioner på lämpligt sätt. 
Tanken är att tekniken ska 

komplettera den personliga 
vården och omsorgen.

Systemet kan informera på 
olika sätt med hjälp av dator, 
mobiltelefon, bilder, text och 
ljud. Det är även enkelt att 
koppla till eller från funktioner 
om behovet ökar eller minskar.
www.alleato.se

NYTT BORD OCH STYRDON 
FÖR ÄTROBOTEN
■ – Hjälpmedel för att kunna 
äta själv borde vara lika viktigt 
som förflyttningshjälpmedel.

Det säger Gabriella 
Winnberg, marknadsansvarig på 
Bestic AB, vars nya rullbord 
Rolling Stones lanseras i vår.

Rullbordet underlättar att 
använda äthjälpmedlet Bestic 
sittande i en rullstol. 

– Bordet som är höj- och 
sänkbart och i massiv ek, är 
utformat så att det kommer 
längre fram mot användaren, allt 
utifrån användarens behov och 
förmåga, säger Gabriella 
Winnberg. 

Bestic Picasso Mini är ett nytt 
litet manöverdon för handstyr-
ning av äthjälpmedlet med små, 
lätta knapptryckningar.
www.bestic.se 

HYGIEN 
Hjälpmedel för hygien är ett viktigt inslag på varje mässa 
om funktionsnedsättningar. 

Leva & Fungerar visar upp ett brett utbud av lösningar 
för toalett, tvätt, bad och dusch. 

Mobila toalettstolar, duschstolar, badpallar och 
liknande produkter finns att titta närmare på hos bland 
annat Bano Sverige AB, Järven Health Care och Pressalit.

■ Några utställare som väntar på besök är Arjo Huntleigh, 
Busck & Co, O H Sjögren, Pressalit, Svan Care, Invacare, Care 
Of Sweden AB, Top Hygien och Järven Health Care. 

TRYGG I HEMMET

NYA PRODUKTER 
FÖR FOTVÅRD
■ Ett brett sortiment av 
hjälpmedel för gång, hygien 
och annat smått och gott 
finner man hos 
Swereco. En 
nyhet är att 
man har 
produkter för 
fotvård. Här 
visas 
kompres-
sionsstrum-
por, stöd-
bandage från 
Sigvaris och 
Mabs. Swereco ställer även 
ut rollatorer.
www.swereco.se

Kliv in i 
framtidens badrum
Bano bjuder på visning av ett helt badrum för personer 
med funktionsnedsättning, allt baserat på år av forsk-
ning och tester.

– Vi visar nyheter i form av ett nytt tvättställ och en ny 
toalett, berättar Susanne Clasberg på Bano Sverige AB.

Tvättstället har företaget utvecklat med extra fokus på 
bland annat säkerhet. Och båda produkterna finns både i 
eldrivna och manuella versioner.

Banos koncept bygger på en genomtänkt placering av 
alla olika komponenterna i ett badrum. 

– För att säkerställa bästa möjliga funktion har varje 
produkt anpassats och vidarutvecklats under många års 
användning och under  många tester. Vi forskade i över 
fem år i människans naturliga rörelsemönster för att 
skapa ett funktionellt badrum, där personer med nedsatt 
funktionsförmåga kan förflytta sig på ett optimalt sätt, 
berättar Susanne Clasberg.
www.bano.se

Kliv in i 
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I snart 50 år har vi fått möjlighet att skapa ett friare liv för massor av  
människor med hjälp av våra rullstolar och bilanpassning.  
I och med att Hedemora anpassning ingår i Permobilkoncernen idag, har vi ett 
väldigt stort utbud på bilsidan.
Vi är beviset på att avancerad teknik skapar möjligheter.
Passa på att se det senaste från oss på någon av vårens mässor: 

Vilken resa det varit…

Leva & Fungera i Göteborg den 16-18 april
Hjälpmedelsmässan i Linköping den 15-16 maj 
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”Du har ALS och bara månader kvar att 
leva.” När Inga Nordin, grundare till Järven 
Health Care, fick det beskedet satte hon 
igång med att utveckla en ny madrass.
Nu marknadsförs madrassen ”Air-0” av 
Järven under ledning av hennes son och 
vd, Göran Nordin.

Ett drygt decennium har gått sedan Inga 
Nordin fick det dramatiska beskedet. Hon 
levde mycket längre än några månader. Under 
de fyra år hon hade kvar i livet kämpade hon 
tappert både mot sjukdomen och för en bättre 
vård.

Hon reste bland annat till Kina för att som 
första svensk genomgå en stamcellsbehand-
ling mot ALS. Under behandlingen  låg hon på 
olika luftmadresser för att undvika trycksår. 

Vid hemkomsten tog hon fram sitt kollegie-
block och skissade fram en ny madrass, 

som kom att bli hennes 
sista innovation. Det sista 
halvåret tillbringar hon 
den mesta tiden på en 
madrass som hon själv 
konstruerat.

Efter hennes död testas 
madrassens tryckavlas-
tande förmåga med 
mycket bra resultat. 

Innan Inga Nordin fick 
diagnosen ALS hade hon 
väckt stor uppmärksam-
het för utvecklingen av 

vårdprodukter, bland annat olika madras-
ser. 2002 fick hon Kungliga Patriotiska 
Sällskapets guldmedalj för ett livslångt 
engagemang för utveckling av nya produk-
ter.
www.jarven.se

PROTECTA 
MEDICAL
■ Världens största producent 
av glidlakan kallar Protecta 
Medical sig.

– De produkter vi har är 
främst anpassade för bäddning i 
säng men vi har också produkter 
som hjälper vid uppresning, vid 
måltider och andra vardagliga 
bestyr, säger Staffan Nylander.

Exempel på innovationer som 
företaget lanserat är InkoGlid, 
Svävaren och glidlakan med 
antihalk.

– En av våra största styrkor är 
vår flexibilitet gentemot kund, vi 
har stora möjligheter att ge bra 
lösningar på alla tänkbara 
förfrågningar, säger Staffan 
Nylander.

Madrassen som hans döende 
mamma uppfann blev en succé

Göran Nordins 
mamma Inga 
Nordin konstru-
erade den nya 
madrassen 
Air-0 under sin 
sista tid, då hon 
var svårt sjuk i 
ALS. 

HITTAR DU 
I MONTER D07:11

VÄLKOMMEN!

Följ oss på Facebook
Titta in till oss på www.svenskpersonligassistans.se och slå 
oss sedan en signal, 08-735 86 86, för ett personligare möte.

Svensk Personlig Assistans – Ditt tryggaste val
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FRITID
En aktiv fritid kan 
kräva både smarta 
hjälpmedel och organisa-
tioner som anordnar 
roliga aktiviteter. Och på 
Leva & Fungera finns 
både och! Här tipsar vi 
om några av de utställare 
som kan underlätta, 
exempelvis verksamhe-
ten Aktiva Tjejer som nu 
sprids till allt fler orter 
runt om i landet!

På mässan finns en 
testbana för provkörning 
av både Segway och 
Genny. På Leva Arena 
kan man prova på olika 
sporter och där finns 
även Hanterbara båtar.

■ Några utställare som 
har produkter och verk -
samheter för en aktiv fritid 
är Skeppshultscykeln, 
Minicrosser och Läger 
och fritid inom Mölndals 
stad. 

Tips om läger och fritidsaktiviteter för barn, 
unga och unga vuxna kan man få av 
Mölndals stad som ställer ut på Leva & 
Fungera. 

Dagläger passar barn och ungdomar som 
inte känner sig redo för att åka på läger en hel 
helg, eller av annan anledning behöver vara 
hemma under kvällen och natten. Lägret är 
på lördagar och söndagar en helg i månaden.

Inför varje termin när lägren startar 
planerar personalen  tillsammans med 
deltagarna i respektive grupp aktiviteter.  

Aktiviteterna kan vara alltifrån simhallsbe-
sök till bowling eller en utedag i närmiljön. 
Förutom de inplanerade aktiviteterna finns 
alltid tid för lek.

– Att åka på läger ger ditt barn möjlighet 
att träffa jämnåriga och att med rätt stöd 
prova meningsfulla aktiviteter. Samtidigt får 
du som förälder möjlighet till avlösning. Vår 
förhoppning med läger är att ge ert barn/
ungdom en ”upplevelse för stunden och ett 
minne för livet”, säger Thomas Rannegård 
på Mölndals stad.
www.molndal.se/lagerfritid

Läger som ger minnen för livet

Att bygga en fungerande vardag. 
Det är vad personlig assistans 
handlar om.
Varje dag. Dygnet runt. 
Vi ser möjligheter istället för hinder. 
Vad ser du?

IfA godkänd 
assistansanordnare

A

E

NI
TR

ES
S GRUPPE EN

FÖ
R

S
SISTANSBERÄT

IG

A
D

T

Bygga lego

smidig
prisvärd
säker

kiA soul emotion  
Första och hittills enda bil som är krock provad och 
hel  bilsgodkänd* att köra från rullstol.

facebook.com/Autoadapt
twitter.com/Autoadapt

www.autoadapt.se

*Helbilsgodkänd med Carony Go 
och specifikt rullstolslås. Vid 
vidareanpassning kan 
dispens krävas. 
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Aktiva Tjejer sprider sig över landet. Det 
handlar om ett forum för tjejer med 
funktionsnedsättning som vill skapa en 
aktiv fritid. 

Det började i Malmö och har nu spritt sig 
till ett tiotal orter över landet. På mässan 
Leva & Fungera i april kommer tjejer från 
den nystartade Göteborgsgruppen att 
medverka för att svara på frågor och 
berätta vad forumet har betytt för dem.

Aktiva Tjejer finns numera från 
Sundsvall i norr till Söderslätt i södra 
Sverige. På dessa orter samlas ett antal 
tjejer varje eller varannan vecka för olika 
aktiviteter.

Forumet har även en aktiv hemsida på 
www.aktivatjejer.se som har blivit en 

mötesplats för alla grupper oavsett var i 
landet man befinner sig. 

På webben finns även filmer där man 
kan se allt från dansföreställningar till 
reportage från aktiviteter.

– Aktiva Tjejers utveckling i Sverige är just 
nu inne i en spännande fas. Grupperna hål-
ler på att formas var för sig, men också 
tillsammans som en helhet. Hemsidan kny-
ter ihop alla grupperna till varandra och 
skapar också förutsättningar för en hel del 
gemensamma aktiviteter som anordnas för 
tjejerna. 

– Det har varit allt från disko och läger 
för deltagarna till återträffar och utbild-
ningar för ledare, säger Lisa Lundell som 
är projektledare för Aktiva Tjejer.
www.aktivatjejer.se

Nu � nns Aktiva Tjejer runt om i Sverige!HIPPOCAMPE 
– PERFEKT PÅ 
SOMMAREN 
(OCH VINTERN)
■ En produkt som säkert lockar 
många nyfikna nu när sommaren 
närmar sig är Hippocampe från 
Minicrosser. 

Hippocampe är den ”perfek-
ta” semesterprodukten, tycker 
tillverkaren. Den är lätt att ta med 
på resan, kan köras på sand-
strand utan att sjunka ned och 
tål både saltvatten och klor-
vatten.

Ja, det är faktiskt inte bara en 
sommarprodukt, utan Hippo-
campe kan även levereras med 
skidor för vinterbruk.
www.minicrosser.se
www.medema.com

Var med  

och påverka  

framtidens  

funktionshinders-

politik!

Anmäl dig på  
www.hi.se/itfragan

Anmäl dig till undersökningspanelen  
IT-frågan och svara på frågor om  
samhällets service och tjänster,  
tillgänglighet och mycket mer.  
Din åsikt är viktig!

Alla som svarar på undersökningarna får en Tia-lott.

Du kan göra skillnad! 

Undersökningen IT-frågan drivs av Hjälpmedelsinstitutet,  
Handisam och Post- och Telestyrelsen.
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Kudden som gör det 
möjligt för fler att 
segla
n Uriform gör comeback på 
Leva & Fungera denna vår och 
det firas bland annat med 
lansering av en helt ny seglar-
kudde.

Seglarkudde lanseras i 
samarbete med GKSS 
AccessAbility Centers seglings-
verksamhet vid Långedrag 
utanför Göteborg.

– Den är alldeles ny och finns 
ännu bara i ett par exemplar som 
med framgång testats under ett 
år, säger Torbjörn Måård, 
Uriforms grundare.

Barn med funktionsnedsätt-
ning har ofta svårt att sitta vid 
segling och kan därför behöva 
extra stöd av ledsagare. Tanken 
med seglarkudden är att barn 
och unga skall kunna sitta helt 
själva, utan att någon håller i och 
begränsar rörligheten.

– Seglarkudden bygger på 
våra Tumle flytkuddar och kan, 
precis som flytkudden, använ-
das vid bassängbad. Den har 
handtag så att det skall vara lätt 
att lyfta barn i och ur båt eller 
bassäng, säger Torbjörn Måård.
www.uriform.se

när familjen andersson i linköping fick 
syn på fyrhjulingen Zoomcamp uphill på 
nätet, visste de direkt att den skulle passa 
deras åttaåriga dotter, som har ett medfött 
ryggmärgsbråck. 

– Jag är biolog till yrket och vill lära min 
dotter allt om naturen. Med zoomcampen 
kan hon följa med ut i blåbärsriset och över 
stock och sten, säger Annelie Andersson 
glatt. 

Annelie berättar att zoomen inbjuder till 
mycket rörelseglädje och att se sin dotter i 
full speed köra genom löv och vattenpölar 
gör henne varm om hjärtat.

– Det är också en fantastisk känsla att 
höra henne säga ”jag kör före er hem” om vi 
är ute på en promenad eller har varit på 
besök hos någon granne. Hon blir så 
självständig. Och i höstas vid den årliga 

skoljoggen, körde hon zoom när kompisar-
na sprang!

Paulina Springfeldt arbetar på Zoomcamp 
i Västerås och instämmer i det Annelie 
berättar. 

– Zoomen har en helt unik framkomlighet 
i svensk terräng året runt. I och med att den 
är klassad som en cykel får alla köra den. De 
skogspromenader familjen ger sig ut på är 
inte längre ett hinder, utan en möjlighet!

Zoomcamp Uphill lanserades 2012 och i 
dagsläget har företaget sålt 100 exemplar till 
personer i alla åldrar, från tre till 60 år. 

Under Leva & Fungera finns det möjlig-
het att testa att köra en zoomcamp och 
företaget  kommer även att finnas på plats i 
Nordstan tillsammans med Frösunda AB. 
www.zoomcamp.se

Testa ”zoomen” som  
tar dig ut i naturen

Full fart, oavsett väder 
och terräng, med 

Zoomcamp Uphill.

PERSONLIG ASSISTANS
grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 
integritet och som ger den enskilde största möjliga inflytande 
och medbestämmande

VI HJÄLPER TILL

NÄR DU SKALL SÖKA
ASSISTANSERSÄTTNING
- vilka regler gäller?
- var söker jag?
- hur mycket assistans   
  behöver jag?

ATT HITTA RÄTT 
ASSISTANSLÖSNING
- hur fungerar olika alternativ?
- vilka alternativ är bäst för mig?

ATT PRAKTISKT TA HAND OM
- lönehantering
- bokföring
- skatter
- all annan administration

MED UTBILDNING INFÖR
DIN ROLL SOM ARBETSLEDARE
- vilka lagar gäller?
- hur får jag tag på assistenter?
- hur schemalägger jag?

OM DU INTE ÄR NÖJD MED 
BESLUTET
- vart vänder jag mig?
- hur överklagar jag? 

Box 9161 • 400 94 Göteborg
Tel: 031-68 94 90

www.lss.se • info@lss.se
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KOMMUNIKATION 
Kommunikation får 
extra stort fokus på 
Stora scenen, som har 
en rad seminarier om 
bland annat AKK, 
alternativ och komplet-
terande kommunika-
tion. På mässgolvet 
möter vi många utställa-
re med både enkla och 
avancerade lösningar 
för att utveckla förmå-
gan att kommunicera. 

■ Några utställare som 
har lösningar för kommuni-
kation är Abilia, Tobii och 
Comai.

Allt fler vill cykla med personlig stil. 
Skeppshultcykeln AB premiärvisar därför 
nya, snygga färger och former på Leva & 
Fungera-mässan i april.

– Så här har våra trehjulingar aldrig sett ut 
tidigare, säger Magdalena Öhlander, säljare på 
Skeppshultcykeln.

Än så länge vill företaget inte visa de nya 
formerna och färgerna. Vi får inte se några 
bilder utan får ge oss till tåls till mässpremiä-
ren den 16 april.

Snyggare och gladare utseende ligger i 
tiden när det gäller cyklar. Företagets 2-hju-
lingar har länge legat långt framme i fråga om 
form och färg. Nu har man bestämt sig för att 
även 3-hjulscyklar ska vara lika tuffa.

– Även om cyklarna inte är nya så kommer 
det att vara stor skillnad på hur de ser ut, 
säger Magdalena Öhlander.

– Många kommer att säga wow. När vi har 
testat på en liten grupp kunder har vi fått 
reaktioner som visar att man tycker det är 
roligt, piggt och glatt.

Bakgrunden till satsningen är att fler cyklar 
köps med privata pengar och fondmedel, 
samtidigt som många hjälpmedelscentraler 
tvingas hålla allt hårdare i pengarna.

– När man köper för egna pengar har man 
andra önskemål på hur cyklarna ska se ut och 
vill gärna ha en personlig stil, säger 
Magdalena.

Samtidigt ökar intresset allmänt för cyklar 
som viktig faktor för träning och hälsa.

– Vi tror att cykelförsäljningen kommer att 
öka. Alla inser att barn, unga och vuxna 
behöver vara i rörelse mer och genom att 
cykla blir man friskare och vårdkostnaderna 
kan minska.

Handikapporganisationer trycker på för att 
cyklar ska förskrivas som hjälpmedel och så 
sker också i större delen av landet.

– Men möjligheterna varierar starkt. Vissa 
regioner har fått mindre pengar till hjälpme-
del medan andra fortsätter att förskriva 
cyklar, säger Magdalena Öhlander.

Ett tiotal cyklar samt utrustning av olika slag 
kommer att visas av Skeppshultcykeln på 
mässan i Göteborg 16–18 april.

Den helt nya cykeln Step är en av nyheter-
na. Det är en 2-hjulig cykel som är extra lätt 
att kliva på, om man har svårt för att lyfta 
benen. En 2-hjuling som är enklare att 
använda för den som annars skulle behöva en 
3-hjulscykel.
www.skeppshult.se

En röd vuxennyhet och en gul barnfavorit är viktiga 
produkter hos Skeppshultscykeln. Men den utlovade 
satsningen på färg och form visas först på Leva & 
Fungera i april och finns ännu inte på bild.

■ En annan nyhet från 
Skeppshultscykeln är en 
p edal med sidostöd som 
hindrar hälen från att vridas 
in över vevarmen.

– En del barn och unga 
vill hoppa på cykeln snabbt 
men har inte full koll på 
fötterna. Den här pedalen 
fyller ett viktigt behov och 
har inte funnits till försäljning 
tidigare, säger Magdalena 
Öhlander.

Nu ska cyklarna 
vara mer personliga
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ALLA KAN 
KOMMUNICERA
■ Bakom förkortningen AKK, 
Alternativ och kompletterande 
kommunikation, döljer sig olika 
metoder som stödjer kommuni-
kation mellan människor. AKK 
kan användas tillsammans med 
talat språk och teckenspråk 
eller helt ersätta talat språk.
Elisabeth Norén är samordnare 
för en satsning på AKK som 
drivs av SPSM, Special-
pedagogiska skolmyndigheten.

VA´DÅ AKÅKÅ? 
– OM AKK I SKOLAN
■ Det är samlingsnamnet på 
ett material som består av flera 
filmer på två dvd-skivor. I 
huvudfilmen får vi möta sex 
elever i olika skolformer som 
använder AKK. Vi får se hur de 
och omgivningen kommunice-
rar och använder olika redskap.
Filmen ger svar på frågor som 
Vad är AKK? och Vad är 
skolans ansvar? Vidare handlar 
filmerna om AKK på tidig 
utvecklingsnivå, AKK på en 
gymnasiesärskola och AKK 
och flerspråkighet.

UPPKOPPLAD 
= MEDKOPPLAD
■ Johnny Andersson, 
rådgivare på SPSM, talar om 
samspelande kommunikation 
med stöd av dator och appar.

SIGN-UP
■ Gruppen Sign-up med 
medlemmar från SPSM och 

Eldorado showar loss med 
populära låtar med tecken-
språkstolkning. Så här har du 
aldrig hört och sett ”Känn 
ingen sorg för mig Göteborg”.

SÅ FÅR ALLA RÄTT ATT 
KOMMA TILL TALS
■ Hur skapar vi en kommuni-
kativ miljö där alla har rätt och 
möjlighet att komma till tals?

Om detta föreläser Gunilla 
Thunberg som är leg logoped 
på DART, Västra Sveriges 
kommunikationscenter för 
funktionshindrade.

VAR FINNS 
BÄSTA APPEN?
■ Hur hittar du bästa appen 
för kommunikation? Den här 
föreläsningen presenterar 
arbetet med att ta fram ett 
webforum för appar som kan 
användas för kommunikation. 

Margret Buchholz är 
arbetsterapeut och specialist 
inom habilitering och handi-
kappomsorg och Ingrid 
Mattson Muller som är 
logoped, båda från DART.

SAMTALSMATTA
■ Samtalsmatta som stöd för 
kommunikation vid Huntingtons 
och Parkinsons sjukdom. Om 
detta talar Ulrika Ferm, DART.

ÖGON SOM STYR
■ Att styra dator med ögonen 
– hur det kan fungera och för 
vem. Eva Holmqvist, DART, ger 
aktuell information. 

LADDA UPP MED NY KUNSKAP 
OM ALTERNATIV KOMMUNIKATION 
– HÄR ÄR ÅTTA TIPS PÅ SEMINARIER

Comai AB visar sitt senaste kommunikationshjälpmedel 
Dialog Comai som är framtagen för exempelvis personer 
med afasi och deras anhöriga.

Programmet kan användas på en iPad och består av 
dialogbrickor fyllda med uttryck. Förutom de färdiga 
brickorna som medföljer, kan användaren skapa nya 
genom egna bilder 
och foton och kartor, 
eller genom att rita, 
skriva text eller 
använda 
Widgitsymboler.

Det finns även 
svensk talsyntes från Acapela.

Nytt för i år är att Dialog Comai och Premium Comai är 
CE-märkta. CE-märkning (Conformité Européenne) 
innebär att produkter överensstämmer med EG-direktiv 
för att kunna säljas internationellt.

– Det är en kvalitetssäkring för användaren. CE-
märkning innebär att exempelvis tekniska hjälpmedel 
som appar eller smartphones måste ha bruksanvisningar 
på det egna språket, att användaren är garanterad att 
regelbundna uppdateringar görs av leverantören och att 
det finns teknisk support, säger Anna-Karin Bergius på 
Comai AB.
www.comai.se

Comai Dialog.Comai Dialog.

Brickor för kommunikation

Kedjetäcket är ett kognitivt förskrivningsbart  

hjälpmedel framtaget för att lindra oro, ångest och 

sömnlöshet. Täcket är försett med längsgående  

kedjor som formar sig efter kroppens konturer. Dess 

unika konstruk tion gör att det inte tar mer plats än  

ett vanligt täcke.

Kom och träffa oss under mässan Leva och Fungera 

den 16-18 april i monter B01:30. Där berättar vi mer 

om Kedjetäcket och våra senaste produktnyheter. 

Tel: +46 (0)31-301 17 20 Mail: info@somna.eu | www.somna.eu

KOM TILL RO MED
KEDJETÄCKET

TM

Genny 2.0 ger dig mer 
tillgänglighet och rörlighet 
som ökar din frihet genom 
sin självbalanserande platt-
form och unika lösning.
Mobil: 0709-610 840
www.gennymobility.se

Besök oss i monter B03:62 
på Leva & Fungera  
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SKOLA OCH 
LÄRANDE 
Skola och lärande är ett 
stort område. På mässan 
finns produkter och 
tjänster både för skolelever 
på olika nivåer och för 
andra som vill fördjupa sina 
kunskaper. 

■ Några utställare inom 
området är folkhögskolor som 
Valjeviken och Furuboda, men 
även Modern Arbetsteknik, 
Bräcke diakoni och SPSM, 
Specialpedagogiska skolmyn-
digheten (som är med och 
anordnar föreläsningar på 
Stora scenen).

Utbildning får aldrig bli en engångsinsats. 
Då glömmer man bort och faller lätt in i 
gamla felaktiga vanor.

Det säger Staffan Jansson som är 
utbildare på Modern Arbetsteknik, en av 
utställarna på Leva & Fungera i april.

Det behövs mer utbildning av instruktörer 
och personal inom både offentlig och privat 
omsorg, det är de flesta överens om.

Och Modern Arbetsteknik gör sitt bästa för 
att fylla behovet, med utbildning om bland 
annat förflyttningskunskap sedan tolv år 
tillbaka.

– Utbildning och hjälpmedel innebär 
oftast besparingar på lite sikt, men samtidigt 
leder försämrad ekonomi till neddragningar 
och omorganisationer. Nu ser vi dock en 
ljusning och det känns som att utvecklingen 
är på väg åt rätt håll, säger Staffan.

Även om företagets utbildningar har namn 
som ”Förflyttningsteknik” handlar det i 
praktiken mycket om bemötande.

– Bemötande är grunden, om det blir fel så 
blir de andra uppgifterna inte heller rätt, 
säger Staffan.

En annan grund för utbildningarna är att 
brukaren ska göra så mycket som möjligt 
själv.

– Ge den hjälp som behövs, men inte mer. 

Vi ska inte ta ifrån någon funktionerna utan 
stimulera.

Helhetssyn är viktigt på många sätt. Hur 
man bemöter andra och hur man hanterar 
sin egen kropp är frågor som hör ihop.

– Om jag själv jobbar på fel sätt blir det 
inte bra för den jag hjälper heller, säger 
Staffan som betonar betydelsen av att ha rätt 
tankesätt, inte bara rätt teknik.

Utbildningar finns både för instruktörer 
och för hela personalgrupper. Inför en 
utbildning är det viktigt att ta reda på 
behoven, liksom att förbereda blivande 
instruktörer på vad som förväntas av dem.

– Se till att hitta instruktörer som är 
intresserade och som kan frikopplas för att 
sköta utbildning, betonar Staffan.

Att förenkla och förbättra utbildningar-
na, så att den känns naturlig och inte 
krånglig, är viktigt för Modern 
Arbetsteknik.

– Vi försöker förbättra pedagogiken 
ständigt, för att deltagarna ska ta till sig och 
anamma kunskaperna. Det är också viktigt 
att det passar hela teamet, så att alla jobbar 
tillsammans och inte var och en för sig.

– Alla behöver vara involverade, från 
golvet till högsta chefen, säger Staffan 
Jansson.
www.modernarbetsteknik.se

Bemötande är grunden. Om 
det blir fel så blir de andra 
uppgifterna inte heller rätt, 
säger Staffan Jansson på 
Modern Arbetsteknik.

LÅT ÖGONEN 
STYRA 
DATORN
■ Om man inte kan använda 
händerna för att styra datorn 
med mus och tangentbord 
kan ögonstyrning vara 
lösningen.  

En ny modell av Tobii PC Eye 
visas på Leva & Fungera. Den är 
betydligt enklare att montera på 
datorskärmen än föregångaren 
och den behöver ingen extern 
ström utan går på datorns 
USB-koppling. 

Programvaran har också 
förbättrats med en automatisk 
uppförstoringsfunktion så att 
träffprecisionen blir mer exakt.
www.tobii.com

LÅT ÖGONEN 

Kurserna som gör slut 
på gamla felaktiga vanor
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OrganisatiOner
De kanske inte har de mest 
påkostade montrarna men 
ofta hittar man guldkorn 
hos de handikapporganisa-
tioner som ställer ut. 

Här träffar man eldsjälar 
som kan ge de bästa råden. 
Man får ta del av informati-
va broschyrer och senaste 
nytt om aktuella projekt. 

På Leva & Fungera finns 
många både stora och små 
organisationer represente-
rade och deras montrar är 
förstås en bra mötesplats 
för alla på jakt efter råd och 
stöd.

n Exempel på organisatio-
ner som man möter på Leva & 
Fungera är  DHR Västra 
Götalands Distrikt, 
Tinnitusföreningen i 
Göteborg, Föreningen Idrott 
för Handikappade, 
Föreningen Grunden, 
Göteborgs Dövas Förening, 
Göteborgs Lokal förening av 
RTP, Svenska Service- och 
Signalhunds förbundet, ILCO 
Västra Götaland, ProLiv Väst, 
RBU i Göteborg med omnejd 
och NHR Göteborg.

Syskon får inte glömmas bort
Hur pratar man med små barn om funk-
tionsnedsättning? Syskonprojektet bjuder 
på många tips. 

Syskonprojektet visar upp sina verktyg för 
samtal med barn om funktionsnedsättning-
ar. Det handlar bland annat om animatio-
ner, berättelseböcker och känslokort – allt 
för att underlätta samtal med barn som har 
syskon med funktionsnedsättning. 
Ågrenska kommer också att puffa för de 
utbildningar om syskonrollen som just nu 
planeras.

I Ågrenskas monter får man tips om hur 
man gör en berättelsebok som hjälper barn 
att prata om många olika situationer. Boken 
börjar med att barnet ritar sig själv och sin 
familj och slutar med fokus på positiva 
tankar om nuet och framtiden. Däremellan 
har samtalet tagit vägar över både det roliga 
och svåra i livet. 

Ågrenska visar också hur man kan arbeta 
med ”känslokort” som björnkort, pratkort 
och smileys. Det har visat sig att barn ofta 
bär på andra känslor och tänker på andra 
sätt än vad vuxna tror. 

Känslokort kan göra det lättare att prata 
om sig själv, om funktionsnedsättning och 
om syskonrollen.

De två dockorna Harry och Ida kommer 
också att gästa Ågrenskas monter. 

– Våra dockor har ståskal, ortoser och 
glasögon och kan berätta för barnen om sig 
själva, sina kompisar i skolan och förskolan. 
De berättar om saker de har lätt för och 
saker de har svårt för att göra. Ibland ställer 
de frågor till gruppen om hur de gör i olika 
situationer, till exempel när folk frågar och 
tittar, säger Anders Sandegård på Ågrenska. 

– Dockorna är ett bra hjälpmedel för 
samtal om funktionsnedsättningen, för 
både barn med diagnos och deras syskon.

Nationella funktionen för sällsynta 
diagnoser är för första gången på plats på 
Leva & Fungera.

Mer information finns på de här  
webb sidorna:
www.syskonkompetens.se
www.agrenska.se
www.nfsd.se

n På Leva Scen & Bar 
anordnar Bräcke Diakoni under 
onsdagen, den 17 april, flera 
föreläsningar. Bland program-
punkterna märks filmvisning om 
delaktighet, information om vad 
en personlig koordinator och ett 
personligt ombud innebär, 
iPad-projekt inom habilitering-
en, djur i vården, grön rehabili-
tering och tolkning av Evert 
Taubes låtar. 

Upp trädandet står Hannes 
Glavå, 22 år, för. Han har gått 
på Riks gymnasiet i Göteborg 

och deltog 
under sista 
terminen i ett 
praktikprojekt 
genom 
Bräcke 
Diakoni. 

– Det var 
jättebra, jag hjälpte till med att 
undersöka tillgängligheten för 
funktionsnedsatta på 
Naturhistoriska museet i 
Göteborg och stod i receptio-
nen och var med som ett extra 
stöd vid guidningar. 

Ett av Hannes största 
intressen är vissång och under 
onsdagen kommer han att 
uppträda på lilla scenen med 
visor skrivna av Evert Taube.

– Det är poesin i visorna som 
fångat mitt intresse! Fokus 
ligger på att förmedla textinne-
hållet och jag ser mig själv mer 
som en berättare än en 
sångare.

Tidigare har Hannes uppträtt 
vid julbord och aktivitetsdagar 
för Ågrenska. 
www.brackediakoni.se

HanneS – ett av dragplåStren  
i Spännande Scenprogram

Fler FöreläSningar
n Fler tips från Bräcke Diakonis 
scenprogram:

• Ipad som pedagogiskt 
verktyg för barn med funktions-
nedsättningar. Ett projekt på 
Förskolan Stegen för ökad 
möjlighet till kommunikation, 
samspel och självständighet.

• Personlig koordinator 
underlättar i vardagen. För 
familjer som har barn med 
funktionsnedsättning är det 
många bitar som skall passa 
ihop.

• Studera vidare – är det lika 
lätt för alla? PO Larsson och 
Rachel Hadodo från Göteborgs 
universitet samtalar med två 
studenter.

• Personligt ombud – frågor 
och svar kring psykiska 
funktionsnedsättningar.

• Hund i vård. Vad kan man 
använda hunden till och hur 
påverkar den människor i 
vården?

• Grön rehab – hur man får 
mer natur i rehabiliteringen.
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Syn, hörSel & 
kognition
Leva & Fungera har 
ambitionen att vara i 
framkanten när det gäller 
tillgänglighet för personer 
med ned satt syn, hörsel 
och kognition. 

n Några utställare som har 
hjälpmedel för syn, hörsel och 
kognition är Iris Hjälpmedel, 
Provista special optik, Abilia, 
Komikapp och Din Hörsel.

”KlocKan 
är fem  
minuter 
i tolv”
n Svea är namnet på en ny 
talande klocka, som dessutom 
talar analogt på svenska. Svea 
visas upp av Iris Hjälpmedel i 
vars monter man även hittar 
smarta hjälpmedel som Penny 
Talks och fickminnen. 
– Vi lanserar ett antal enkla 
hjälpmedel som är roliga och 
nyttiga och gränsöverskridande. 
Bra för alla – men nödvändiga 
för en del. Främsta behovsområ-
det är struktur och planering, 
säger Jörgen Andersén, vd för 
Iris Hjälpmedel.
www.iris.se

furuboda är en välkänd verksamhet som 
många har haft kontakt med – men som 
ofta överraskar med den stora bredden på 
aktiviteterna.
Därför kommer furuboda att ha ett 
specialtema på mässan, nämligen 
”upptäck ditt furuboda”.

– Vår monter ska utveck
las med mässbesökarnas 
medverkan, säger Daniél 
Tejera, direktor för 
Furuboda.

– Furuboda har sedan 
starten formats av 
människor, medarbetare 
men framförallt besökare 
och deltagare. Vi möter 
många på mässan som 
har en upplevelse av 
Furuboda. Vi vill fånga många upplevelser 
av Furuboda och visa på den bredd av 
verksamhet som vi har. Det blir spännande!

Några exempel på Furubodas breda 
verksamhet som visas på Leva & Fungera:

• På plats i montern finns Furubodas så 
kallade ambassadörer – ungdomar som 
kämpar för att bryta fördomar, öka kunska
pen och inte minst förbättra möjligheterna 
för unga med funktionsnedsättning att få en 
rättvis chans på arbetsmarknaden. Två av 
dem, Emma Jönsson och Frida Samuelsson, 
träffar du i montern under mässdagarna. 
Mer om ambassadörerna kan man läsa på 

kompetenscenter.furuboda.org 
/ambassadorer

• Furubodas idrottsprojekt i3  tipsar om 
möjligheterna för personer med funktions
nedsättning att vara aktiva inom idrottsli
vet. Projektet drivs av Furuboda tillsam
mans med Skåneidrotten och Svenska 

Handikapp
idrottsförbundet.

– Just nu håller vi på att 
rekrytera en ny kull 
deltagare för kommande 
utbildning, säger Daniél 
Tejera.

Man kan följa  
projektets nyheter och 
blogg på webbsidan  
www.arvsfondsprojekten.
se/projekt/i3idrott 

identitetochinklusion

• Furubodas folkhögskola visar förstås 
upp sitt utbud och deltagare berättar om 
olika kurser. På Furuboda Folkhögskola har 
cirka hälften av deltagarna en funktionsned
sättning. 

– Fortsatt stort intresse för våra läsårs
kurser. Vi har flera allmänna kurser på olika 
nivåer. Nyhet från hösten är en idrottsprofil 
som man kan välja som komplement till sin 
kurs. Vi vill inspirera kursdeltagare med 
funktionsnedsättning till aktivt idrotts
utövande, säger Daniél Tejera.
www.furuboda.org

Idrottsprofil - Ny idrottssatsning

Idrottsprofilen vänder sig till dig som vill träna mer fysiskt, parallellt med vad din kurs på Furuboda 
Folkhögskola erbjuder.  Du kan vara aktiv i en idrott på hemmaplan och vill under skoltid underhålla 
kondition, styrka och uthållighet. I idrottsprofilen får du prova på olika idrotter. Vi tränar för att skapa 
förutsättningar att ta steget ut och börja tävla. Idrottsprofilen vänder sig även till dig som inte går 
på folkhögskolan, men som vill bli aktiv inom idrotten. Du kan då delta i idrottsprofilen som stude-
rande på deltid. Vi förutsätter att du lever med funktionsnedsättning.

Föreningen Furuboda  Post: 296 86 Åhus Telefon: 044-781 46 00 E-post: fhsk@furuboda.se Hemsida: folkhogskola.furuboda.org 

 
 
 
Målsättning:
 
Träning för att hitta och/eller utveckla sin personliga 
idrott. Träning för att skapa förutsättningar att ta 
steget ut att börja tävla. Att få kunskap om kost och 
hälsa utifrån ett idrottsperspektiv
 
Arbetsmetod:
 
I idrottsprofilen träffas vi två eftermiddagar under 
veckan. Då tränar vi fysisk aktivitet för att öka din 
idrottsprestation i grupp eller individuellt.
Teori och praktik om kost och hälsa utifrån ett 
idrottsperspektiv
Träningen sker på Furuboda eller tillsammans med 
andra föreningar.
Utöver detta väljer du själv om vill träna i en 
individuell idrottsgren efter skoltid eller på kvällstid i t 
ex Furuboda IF:s aktiviteter.
Antagning: Studiebesök med samtal, samt prova på 
dag.
Antal timmar/vecka:4 timmar, fördelat på två 
eftermiddagar i veckan. 

Ämnesplan:
 
Fysisk Aktivitet  
Prova på idrott.
Aktiviteteter som ökar din koncentration, kondition,
styrka och uthållighet för den idrott du satsar på.
Kost och Hälsa utifrån ett idrottsperspektiv.
Träning för tävling och att skapa förutsättningar för att 
steget ut och börja tävla.

Furuboda Folkhögskola ligger nära havet, på Skånes ostkust. Vår vision är självständiga  
och ansvarstagande människor i ett öppet och tillgängligt samhälle. Och det kämpar vi 
hårt för att åstadkomma.

1 (1)

Ambassadörerna Frida 
Samuelsson (längst till vänster) 
och Emma Jönsson (längst till 
höger) ställer upp med information 
och inspiration i Furubodas 
mässmonter.

Skola, idrott och arbetsmarknad i 
fokus när Furuboda visar upp sig 

Folkhögskolan i 
Furuboda satsar på 
en ny idrottsprofil.
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REHABILITERING – HABILITERING
■ Några utställare som arbetar med habilitering eller rehabilitering är Actileg, Alu Rehab, 
Move & Walk, Fryk Center och Clinica Vintersol.

■ Hur kan en hund underlätta 
livet och öka tryggheten? Om 
detta har Svenska Service- och 
Signal hunds förbundet mycket 
kunskap. Och på Leva & 
Fungera passar man på att dela 
med sig av erfarenheterna.

– Vi kommer att delta med 
monter och uppvisningar varje 
dag med våra hundar. Hälsa 
gärna på oss i vår monter och 
träffa förare med hundar av olika 
raser och storlekar, säger Inger 
Kling på förbundet.

Inger kommer själv att delta 
för att berätta hur hennes liv med 
diabetes blivit friare och tryggare 
tack vare diabeteshunden 
Smulan.

SERVICEHUNDAR – FÖR ETT 
BÄTTRE OCH TRYGGARE LIV

Crocodile rollator 
– nu i större storlek

Barn gillar coola saker!
Nya barnhjälpmedel lanseras på mässan 
Leva och Fungera 16–18 april i Göteborg. 

Vi ses i Etacs monter  
C02:32! Välkommen!

Caribou – en helt 
ny tippbräda

16–18 april är det dags. Välkommen till vår monter 
på mässan för att se det vi ser – alla kan växa. 

Från vårt scenprogram på onsdagen
• ”Ipad som pedagogiskt verktyg”
• ”En personlig koordinator underlättar vardagen”
• ”Studera vidare – är det lika lätt för alla?”
• ”Ska vi fråga barnen vilket stöd dom behöver?”

Leva & Fungera. 
Och växa. 
16–18 april är det dags. Välkommen till vår monter 
på mässan för att se det vi ser – alla kan växa. 

Från vårt scenprogram på onsdagen
• ”Ipad som pedagogiskt verktyg”
• ”En personlig koordinator underlättar vardagen”
• ”Studera vidare – är det lika lätt för alla?”
• ”Ska vi fråga barnen vilket stöd dom behöver?”

Leva & Fungera. 
Och växa. 

bräcke fk 1302_86x128.indd   4 2013-03-01   13:32

FK_1302_s036-75_levafungera_v05.indd   53 2013-03-07   14:34



54     FÖRÄLDRAKRAFT # 2, 2013

RESOR
Att kunna resa är nödvän-
digt både i vardagen med 
jobb och studier och på 
ledigheter. Men ofta krävs 
det lite mer planering och 
stöd för att arbets- eller 
semesterresan ska bli som 
tänkt. Riksfärdtjänsten är 
ett av de resebolag som 
medverkar på Leva & 
Fungera, för att informera 
om sina tåg-, flyg- och 
taxiresor. Rehabresor är 
livsviktiga för många och 
på plats finns både 
Sommarsol rehab & 
rekreation och Vintersol. 

■ Några utställare med resor 
på programmet är Sommarsol 
rehab & rekreation, Vintersol 
och Riksfärdtjänsten.

■ Netti Dynamic är en helt ny 
rullstolslösning från Alu Rehab. 
Fördelen med den nya stolen 
är att den anpassar sig till 
användaren istället för att 
hämma användaren.

– Netti Dynamic är ett 
avancerat mobilitetssystem för 
användare som har stora 
kontraktioner och hög grad av 
spasticitet med stora påfrest-
ningar både för brukarens 
kropp och rullstolen, säger 
Mathias Olsson.

– Vårt nya system låter 
rullstolen arbeta i samverkan 
med användarens rörelser.  

Rullstolen är dynamisk 
och följer användarens 
benrörelser, ryggrörel-
ser och huvudrörelser.

Systemet visas på 
Leva & Fungera i 
april där Alu Rehab 
även visar andra 
speciallösningar för 
sittande i rullstol. 

– Vi kommer även att 
visa våra tandemcyklar, cyklar 
med stödhjul och trehjuliga 
cyklar, berättar Mathias 
Olsson.
www.alurehab.se

Det handlar om en svensk innovation som 
väcker skyhöga förhoppningar. 
Kiropraktorn Fredrik Lundqvist upptäckte 
att spasticitet kan dämpas om vissa 
punkter på kroppen stimuleras med 
elektroder som överför elektrisk ström. 
Många har redan använt hjälpmedlet.

Nu har produktionen av elektrodress från 
Inerventions kommit igång på allvar. 

– Elektrodress är nu godkänt som 
medicinteknisk produkt och klart för 
leverans. Förskrivning av Elektrodress som 
hjälpmedel är på gång i några landsting, 
berättar Gunilla Granberg, marknadschef.

På Leva & Fungera kommer företaget att 
demonstrera hur man provar ut elektro-
dressen och hur den används. På plats 
finns även användare som visar hur 
dräkten fungerar i praktiken.

– Förskrivare kan för första gången prova 
att via programvaran ställa in vilka muskler 
som ska aktiveras i Elektrodress, säger 
Gunilla. 

Inerventions planerar även utbildningar 
på olika platser i landet för sjukgymnaster 
och arbetsterapeuter.

Dräkten består av tröja och byxa som är 
tvättbara. I plagget finns elektroder som 
stimulerar i utvalda muskler. Plagget styrs 
av en lös styrenhet, som placeras på magen.  

– Elektrodress är ett bra hjälpmedel för 
personer med spasticitet och felaktig 
muskelspänning till följd av exempelvis 
CP-skada, stroke, MS, Parkinsson eller 
andra neurologiska skador, säger Gunilla.

Eftersom passformen är viktig finns 
dräkten i 20 olika storlekar.
www.inerventions.se

KEDJETÄCKET 
FÅR SÄLLSKAP 
AV NY FILT OCH 
VÄST
■ Kedjetäcket hjälper många 
motoriskt eller psykiskt oroliga 
personer att slappna av och 
komma till ro. Företaget Somna 
visar upp det uppskattade 
täcket på mässan, men har 
också helt nya produkter i 
samma serie, nämligen en filt 
och en kedjeväst. Mer informa-
tion finns på företagets webb-
plats på www.somna.eu

Se elektrodress 
i praktisk användning

RULLSTOLEN SOM ANPASSAR SIG 

visa våra tandemcyklar, cyklar 
med stödhjul och trehjuliga 
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REHABILITERING 
PÅ TENERIFFA
■ Klimatvård, utlandsvård eller rehabilitering utomlands. Kalla 
det vad du vill, men ett rehabprogram på Vintersol på Teneriffa är 
något som många patienter ser fram emot.

– Året om har vi kvalificerad neurologisk rehabilitering för 
patienter med skador och sjukdomar som multipel skleros, 
Parkinson, stroke, postpolio, muskeldystrofier och liknande 
neurologiska diagnoser och reumatologisk rehabilitering för 
patienter med reumatiska sjukdomar, berättar David González 
Holter.

På Leva & Fungera kan du få veta mer om rehabprogrammen på 
Vintersol webbplats på  www.vintersol.com

KOM I KAPP: 
KÄNN MUSIK I 
HELA KROPPEN
■ Vår nya musiksäng 
är en fantastisk upp -
lev else i ett sinnesrum, 
men även för hemma-
bruk, säger Eva 
Andersson, försäljnings-
chef på Komikapp.

Musiksängen, som 
gör att man känner 
musik i hela kroppen, 
blir ett av dragplåstren 
i Komikapps monter 
på Leva & Fungera.

Bollvästen Myfit 
väntas också väcka 
intresse på mässan, 
liksom utlottningen av 
kramfåtöljen Sensit.

GODA RÅD 
OM TINNITUS
■ Tinnitusföreningen i Göteborg 
är en av många organisationer som 
passar på att sprida information på 
mässan. 

Föreningen erbjuder rådgivning 
och utbyte av erfarenheter för att 
skapa en så bra livssituation som 
möjligt.
www.tinnitusgoteborg.se

Våra drivaggregat
ger dig friheten!

E-Drive E-Move

E-WalkEasywheel

“Extend the Movement”
Decon Wheel AB | Södra Ekeryd 115 | 314 93 Hyltebruk 

0345-40880 | info@decon.se | www.decon.se

MONTER: C01:42

Tel 0300-56 97 00, info@maydayaid.se

www.maydayaid.se

Säker och bekväm.
Inbyggda hörlurar.
Låg vikt.
Snygg.

Välkomna till vår monter C03:22 på 
Leva & Fungera i Göteborg, 16-18 april.

Det uppskattade hjälpmedlet Innowalk 
lanseras på mässan i en ny, större version.

Med den nya medium-modellen kan man vara 
upp till 180 cm lång istället för, som hittills, 150 
cm och man kan väga upp till 80 kg.

– Vi är alla skapade för rörelse men för vissa 
av oss är det ingen självklarhet, men med 
Innowalk och NF-Walker kan alla röra sig på ett 
naturligt sätt, säger Fredrik Rosengren som är 
vd för Made for Movement.

På mässan har företaget med sig även den 
nya Innowalk Medium för alla som vill testa.

Innowalk nu i 
större version
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Restaurang
Incontro

Restaurang
MIX

HÄR HITTAR DU FRÅGORNA 
I FÖRÄLDRAKRAFTS 
TIPSPROMENAD:
■ Besök följande montrar för att ta 
del av frågorna i vår tipspromenad. 
Kupongen lämnar du sedan in i 
Föräldrakrafts monter D07:11.

1. Ågrenska, monter E02:11

2. Humana, monternr C03:30

3. GIL, monternr C04:22

4. STIL och JAG, monternr B02:12

5. Frösunda, monternr B04:28

6. Permobil, monternr B04:32

7. Föräldrakraft, monternr D07:11

MISSA INTE 
PRISUTDELNINGEN!
■ Torsdagen den 18 april klockan 
14.00 är det dags för prisutdelning i 
tipspromenaden.

Bege dig till Leva Scen och bar för en 
spännande dragning av vinnare och 
utdelning av värdefulla priser!

B05:29B04:28B04:28B04:28

5

6

D07:11

7

B02:12

4

Arena OCH HÄR HITTAR DU OSS

MISSA INTE 

En iPad Mini 
står bland 
annat på 
prisbordet
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A-Assistans anordnar personlig 
assistans av hög kvalitet till kunder i 
hela landet. Vi är alternativet för dig 
som vill bestämma över ditt eget liv 
men samtidigt ha en trygg och 
pålitlig partner vid din sida. B03:12.
www.a-assistans.se

AB O H Sjögren. C01:60
www.seatup.se

Abilia AB. E04:09. www.abilia.se

Ackumulator & Batteri Teknik. 
C05:50. www.abt-batteri.se

ActiLeg AB är ett svenskt företag, 
med svensk tillverkning. Glädje, nytta 
och träning tillsammans förenas i vår 
flyttbara utrustning för benträning, 
lämpad för barn, äldre och vid 
demens. Välkom men! C04:12. 
www.actileg.com

AddMovement to your life. Vi 
utvecklar smarta tillbehör för ett 
rörligare liv. Vi ebjuder olika 
sittlösningar till Segway och vår egen 
produkt AddSeat - För dig som 
önskar ett rörligare liv. Kom och 
provkör vår AddSeat! C04:40. 
www.addmovement.se

AGA Gas AB Linde Gas 
Therapeutics. B04:62. 
www.linde-gastherapeutics.se

Aiai – marknadens främsta tid- och 
schemaläggningssystem – tar er 
verksamhet till en ny nivå. På mässan 

visas bl a nyheten Digital Personakt 
med journalhantering. Möt några av 
Aiais 20 000 användare. C04:41.
www.aiai.se

ssistans
llas a .

Allas Assistans. Personlig 
assistans med egen Coach, för mer 
info ring 031-7881350. B04:02.
www.allasassistans.se 

ALLEATO. E04:17. www.alleato.se

ALMI Företagspartner Kalmar 
Län. B01:40. www.almi.se/kalmar

Alu Rehab. B00:07. 
www.alurehab.se

Anatomic SITT. Vår affärsidé är att 
utveckla och producera funktionella 
sitt-/ståhjälpmedel för barn, ung -
domar och vuxna. Design och 
kvalitet är en självklarhet för oss. 
Träffa oss på Leva & fungera! 
B01:01, B01:12. 
www.anatomicsitt.com

Anja Assistans AB. B05:30. 
www.anja-assistans.se

Anpassarna Gunnérius AB. 
B04:52. www.anpassarna.com

Arbetsförmedlingen. D02:17. 
www.arbetsformedlingen.se

Arjo Scandinavia AB. B04:59. 
www.arjo.se

Assistansbolaget välkomnar dig till 
vår monter på Leva & fungera! Vi 
bjuder på oss själva, något gott & 
frågestund med våra jurister. Vi gör 
unika lösningar för unika individer. 
Välkommen! B02:02. 
www.assistansbolaget.se

Assistansbolaget Larga AB. 
B03:12. 

Assistansjuristerna. E01:11.
www.assistansjuristerna.se

Athena Nordic AB. C04:20. 
www.athenanordic.se

Atlas Assistans AB. B05:09. 
www.atlasassistans.se

Audionomerna Sweden AB. 
E01:15. www.audionomerna.se

Autoadapt är Europas ledande 
tillverkare av fordonsanpassningslös-
ningar för personer med nedsatt 
rörlighet. Företaget erbjuder 
prisbelönta, pålitliga och säkerhets-
testade lösningar, däribland Turny 
Evo och Carony-systemet. C01:01, 
C01:02. www.autoadapt.se

Avancit AB. C02:19. 
www.avancit.se

Bano Sverige AB. B02:29. 
www.bano.se

BC Micrologistic AB. C01:41. 
www.rehab.micrologistic.com

Bestic AB. C04:49. 
www.bestic.se

Bewa Intraf Fordonsteknik AB. 
C03:01. www.bewaintraf.com

Bilanpassning i Staffanstorp AB. 
C04:40. www.bilanpassning.com

Bima Plastteknik AB. B02:19. 
www.bimaplastteknik.se

Bioservo Technologies AB. 
C04:49. www.bioservo.com

Bräcke Diakoni har en bred 
verksamhet inom vård och omsorg 
– där alla kan växa. Vi drivs av 
passion, kreativitet och handlings-

kraft, fria från ekonomiska ägarintres-
sen. Det gör skillnad. C05:49. 
www.brackediakoni.se

Camp Scandinavia AB. B01:23. 
www.campscandinavia.se

Care Of Sweden AB. C03:12. 
www.careofsweden.se

CLEANIS. C04:54. 
www.cleanis.com

Clinica Vintersol. C03:52. 
www.vintersol.com

Comai använder smartphones och 
surfplattor som plattform för 
hjälpmedel till personer med 
kognitiva- och kommunikativa 
funktionsnedsättningar. Våra kunder 
är landsting, kommun och arbetsför-
medling. E04:11. 
www.comai.se

Comfort System Scandinavia 
AB. C01:27. 
www.comfortsystem.se

Connexa levererar personlig 
assistans med passion, glädje och 
engagemang. En rätt utformad och 
utförd assistans ger dig frihet att leva 
det liv du vill. Din frihet – Vårt mål. 
B05:08. www.connexa.se 

Curaçao Delfin Terapi Center. 
D02:01. www.abcislands.se

Dalheimers hus. E04:02. 
www.goteborg.se/dalheimershus

Daluma AB. C01:40. 

Danskompaniet Spinn. B05:62. 
www.danskompanietspinn.se

DART. E04:02. www.dart-gbg.org

Decon Wheel, ett entreprenörsin-
riktat familjeföretag. Vi utvecklar 
kvalitetstillbehör och smidiga 
hjälpmotorer som passar till de flesta 
manuella rullstolar. Decon Wheel – 
”Extend the Movement” . C01:42. 
www.decon.se

DEFA AS. B02:21. www.defa.com

Destination Arctic Circle AB. 
D02:14. www.polcirkeln.se

UTSTÄLLARFÖRTECKNING
Leva & Fungera är den mest kompletta mässan när det gäller 
hjälpmedel, assistans och annan service för personer med funktions-
nedsättningar i alla åldrar. Här hittar du alla utställare i bokstavs-
ordning, så som förteckningen såg ut vid pressläggning (7 mars).
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DHR Västra Götalands Distrikt. 
C05:11. www.dhr-vastragotaland.nu

Din Hörsel i Halmstad AB. 
E03:10. www.dinhorsel.se

Durewall Institutet AB. B05:68. 
www.durewall.se

DVT Assistans AB. B05:28. 
www.dvtassistans.se

Eigenbrodt AB. B01:29. 
www.eigenbrodt.se

Eldorado. E04:02. 
www.goteborg.se/eldorado

Eloped AB. B00:09. 
www.eloped.se

Eniro 118 118 AB. E03:11. 
www.texttelefoni.se

ENKV assistans AB. B05:19. 
www.nkvab.se

Entreprenörstorget. D04:02. 

Ergoseat AS. B02:40. 
www.ergoseat.no

Etac är ett expansivt företag som 
erbjuder hjälpmedel för personer 
med nedsatt rörelseförmåga. På 
mässan visar vi bl.a. manuella 
rullstolar, sittdynor, barnhjälpmedel, 
hygien och förflyttning. C02:31, 
C02:32, C03:32. 
www.etac.com

Eurovema AB. C02:21. 
www.eurovema.se

FeAl AB. C01:01. www.feal.se

Flexiwise AB. B02:50. 
www.flexiwise.com

Forever. B03:30. 
www.myaloevera.se/aloe

Formar Assistans AB. B05:24. 
www.formarassistans.se

Fryk-Center. B03:52. 
www.frykcenter.org

Fröken Fridas Assistans AB. 
B04:14. www.frokenfridas.se

Frösunda LSS. Oavsett. Vi vet att 
alla är unika. Därför erbjuder vi 
personlig assistans som ska passa 

dig, det du behöver och vill ha. 
Oavsett. Frösunda finns från Kiruna i 
norr till Malmö i söder. B04:28. 
www.frosunda.se

Fysioline Sweden AB. B03:22. 
www.fysioline.se

Fysionord AB. B01:42. 
www.fysionord.se

Föreningen Furuboda. Den 
ideella föreningen Furuboda driver 
bl. a Folkhögskola, Kompetens-
Center, Arbetsmarknadsprojekt och 
assistansverksamhet. Kom till vår 
monter och upptäck Ditt Furuboda. 
D02:21. www.furuboda.org

Föreningen Grunden. D03:28. 
www.grunden.nu

Föreningen Idrott för 
Handikappade, FIFH. D04:26. 
www.fifh.com

kraft
Föräldrakraft. Välkommen att 
besöka redaktion, annonsavdelning 
& kundtjänst i monter D07:11. 
www.foraldrakraft.se

G Niklassons Gummi- & 
Mekaniska Verkstads AB. 
C00:05. www.maxgrepp.se

Gate Rehab Development AB. 
B01:02. www.gaterd.se

TM

Genny 2.0 är ett fordon vars likhet 
aldrig funnits förut eftersom den kör i 
den riktning som anges av din 
överkropp. Ökar den per son liga 
mobiliteten exponentiellt inom/
utomhus. Provkör nu på mässan. 
Luv2move AB. B03:62. 
www.gennymobility.com

God Assistans i Sverige AB. 
B05:04. www.godassistans.nu

Granberg Interior AB. C01:12. 
www.granberg.se

Guldmann Sverige AB. C05:20. 
www.guldmann.com

Göran Sjödén Rehab Shop AB. 
B02:20. www.rehabshop.com

Göteborgs Dövas Förening. 
D04:20. www.gdf.nu

Göteborgs Stad 
Färdtjänstförvaltningen. C02:11. 
www.goteborg.se/fardtjansten

Göteborgs Stad Norra Hisingen. 
B03:49. www.goteborg.se

GIL är ett kooperativ som samordnar 
personlig assistans utan vinstintres-
se. Vi har tröttnat på otillgänglighet 
och nedvärderande bemötande. Vill 
du vara med och engagera dig? Kom 
så snackar vi om det. C04:22. 
www.gil.se

Habo TräFo AB / GULA REHAB. 
B01:22. www.gulare.com

Haco-Rollen i Sverige AB. 
C01:52. www.hacorollen.se

Handicare AB. C02:22. 
www.handicare.com

Handikappanpassning i Trestad 
har 20 års erfarenhet av fordonsan-
passning med fokus på inno -
vativa lösningar för personer med 
funktionshinder. Vårt motto är att 
tillgodose kundens behov och 
levererar unika lösningar efter 
kundens önskemål. B02:32. 
www.handikappanpassning.se

Hanterbara Båtar AB. B03:64. 
www.hanterbarabatar.se

HD Rehab. B04:21. 
www.hdrehab.se

Hea Medical AB. B01:41. 
www.heamedical.se

Hedemora Anpassning AB. 
B04:42. 
www.hedemoraanpassning.se

Hela Sveriges Assistans AB. 
B04:10. www.hsaab.se

Hjälpmedelsinstitutet – ett 
nationellt kunskapscentrum. Vår 
kunskap bidrar till ett bättre samhälle 
för människor med funktionsnedsätt-
ning. Våra ägare är staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting. 
C05:41. www.hi.se

Hjälpmedelsteknik Sverige 
presenterar noga utprovade nyheter 
på mässan. Måste provas: ergono-
miskt sköna fåtöljer med uppresning 
och massage. 5 års garanti! Ny unik 
designlinje starka el-scootrar i härliga 
färger. Provkör Rollz! C04:32.
www.hjalpmedelsteknik.se 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 
Göteborg. E04:02. 
www.hjarnkraftgoteborg.se

HMN a/s. B03:60. www.hmn.dk

Hso-Västra Götaland. D03:20. 
www.hso-vg.com

Human Care HC AB. B02:22. 
www.humancare.se

Humana. Vi hälsar våra kunder och 
assistenter med vänner och familj 
välkomna till en mysig monter där vi 
bjuder på kaffe, eller annat läskande 
att dricka. Här kan ni koppla av en 
stund. Välkommen! C03:30. 
www.humana.se

Hälsoinsikt. D03:10. 

Hörseltjänst AB. E02:07. 
www.horseltjanst.se
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Intressegruppen för Assistans-
berät tigade, IfA – arbetar 
intressepolitiskt – ger stöd till 
medlemmar och anordnare – kvali-
tetssäkrar anordnare med LSS 
intention som värdegrund – utbildar 
assistansberättigade, anordnare och 
assistenter m fl. B03:12. 
www.intressegruppen.info

Ilco Västra Götaland. D04:14. 
www.ilco.nu

Inerventions har utvecklat 
Elektrodress, ett unikt hjälpmedel  för 
ökad rörelse, aktivitet och funktion. 
Ett hjälpmedel för personer med 
spasticitet och felaktig muskelspän-
ning. Välkommen till C00:07. 
www.inerventions.se
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Informationscentrum för 
ovanliga diagnoser. Ibland vet för 
många för litet. En ovanlig diagnos 
kan vara okänd för dem du möter. Vi 
har information som underlättar 
kommunikationen kring diagnosen. 
C04:42. 
www.ovanligadiagnoser.gu.se

Insamlingstiftelsen Ronald 
McDonald Hus vid Drottning 
Silvias. D03:02. 
www.ronaldmcdonaldhus.se

Invacare AB. C05:21, C05:22, 
C05:31, B05:60. www.invacare.se

Iris Hjälpmedel AB. E03:13.
www.iris.se

JAG är en ideell förening för 
personer med flera stora funktions-
nedsättningar, varav en avser den 
intellektuella förmågan. JAGs 
assistanskooperativ styrs av 
medlemmarna och drivs utan 
vinstintresse. B02:12. www.jag.se

JCM Elektronik AB. B02:10. 
www.jcmelektronik.se

Jump & Joy AB har utvecklat 
Hoppolek, en egenstyrd plattform 
med hopp, snurr och vibrationer för 
barn med grava funktionshinder. Vi är 
också återförsäljare för Headpod, en 
unik huvudhållare som ger rörelsefri-
het. D02:05.  
www.jumpandjoysweden.com

Järven Plast & Smide AB. C01:32. 
www.jarven.se

KAO Rehab. D03:04. 
www.kao.com

Karaktärsfabriken AB. B03:31. 
www.mliomirre.se

Kebo Care Fysio AB. B02:41. 
www.kcfysio.se

Komikapp - Rehatek. Kom och 
mys i vårt sinnesrum, se sinnesstimu-

lerande produkter och Kognitiva 
hjälpmedel. Handla direkt på mässan 
och känn på massor av spännande 
nyheter! Vi lottar ut kramfåtöljen 
Sensit. Välkomna!  E03:09. 
www.komikapp.se

Kooperativet Frej i Skövde. 
B05:26. www.frej.info

Kvalita Funktionshinder AB. 
B04:01. www.kvalitaassistans.se

Kvistberga Group AB. 
C04:30. www.kvistberga.net

L & B Medical AB. B01:10. 
www.lbmedical.se

Langhoej Live. B04:66. 
www.langhoej.dk

LaSSe Brukarstödcenter ek för. 
D04:22. www.lassekoop.se

Liko AB. C03:02. www.liko.se

LINET Sweden AB. B05:46. 
www.linet.se

Livsanda Vård & Assistans. 
B04:22. www.livsanda.se

LSS-Partner. Vi vill att du som 
uppdragsgivare hos oss skall kunna 
utöva ett stort självbestämmande 
och inflytande över din assistans. Du 
kan alltid känna trygghet i att ha 
anlitat oss. B04:20. www.lss.se

Läkemedelsverket. B02:42.  
www.lakemedelsverket.se

Made for Movement. Vi är alla 
skapade för rörelse men för vissa av 
oss är det ingen självklarhet. 
Innowalk och NF-Walker gör det 
möjligt för alla att röra sig på ett 
naturligt sätt. C05:46. 
www.madeformovement.com

Madrair AB. D04:02B. 
www.madrair.se

Mascot A/S. B03:56. 
www.mascot.no

MAYDAY AID AB har mångårig 
erfarenhet av hjälpmedel för barn 

och ungdomar. På mässan Leva & 
Fungera 2013, kommer vi nu också 
att visa nya, moderna och innovativa 
hjälpmedel även för vuxna och äldre. 
Välkomna till monter C03:22!
www.maydayaid.se

Mercado Medic AB. C02:12. 
www.mercado.se

Minicrosser AB. C04:02, C05:02. 
www.medema.com

Misa AB. Vi vet att alla som vill kan 
delta i arbetslivet med rätt stöd! Vi 
vänder oss till personer som har en 
önskan om att få arbeta och har 
svårigheter att på egen hand ta sig 
fram i arbetslivet. D02:06.  
www.misa.se

Mjuka Fötter. D03:13. 

Mobilitetscenter. B05:42.  
www.mobilitetscenter.se

Modern Arbetsteknik erbjuder 
instruktörsutbildningar och 
behovsanpassade personal-
utbildningar inom förflyttnings-
kunskap, självskyddskunskap 
och föremålshantering. C01:27.
www.modernarbetsteknik.se 

Move & Walk Sverige AB. 
B03:42. www.movewalk.se

MPA, Min personliga assistans i 
Göteborg. B04:30.  
www.mpagoteborg.se

Multibelt AB. D04:02A.  
www.multibelt.se

Mun-H-Center. E02:12.  
www.mun-h-center.se

Mölndals stad, Läger och Fritid 
arbetar med Läger, Kortidstillsyn 
och Kortidshem. Vi hoppas ge 
ert barn/ungdom ”en upplevelse 
för stunden och ett minne för 
livet” samtidigt som du som 
förälder får möjlighet 
till avlastning. C04:52. 
www.molndal.se/lagerfritid

NHR-Göteborg. D04:10. 
www.goteborg.nhr.se

Nordicare Ortopedi & Rehab AB. 
B03:41. www.nordicare.se

Nordiclite. D03:08. 
www.mascot.no

Nordström Assistans AB. 
B05:21.  
www.nordstromassistans.se

Novasis Mitt AB.  
B02:52. www.novasis.se

Olivia Personlig Assistans. Vi är 
ett varmhjärtat och väletablerat 
assistansföretag fyllt med kunskap 
och känsla. Personlig assistans hos 
oss bygger på ett genuint intresse av 
att ta hand om din assistans på ett 
professionellt sätt. B05:29. 
www.oliviapersonligassistans.se

OmsorgsCompagniet Personlig 
Assistans. Hos oss är du i fokus 
och därför erbjuder vi skräddarsydda 
lösningar efter dina behov. Med oss 
ska du känna dig trygg samt få det 
bästa bemötandet och servicen. 
Välkommen! B04:12. www.oc.se

Omsorgsfamiljen HEM 
Personlig Assistans AB. B05:14.  
www.omsorgsfamiljen.se

OP-Utbildning. Dags att stärka 
yrkesrollen? Skräddarsydda 
utbildningar i personlig assistans, 
hjärt-lungräddning och första 
hjälpen. Vi följer er utveckling – hela 
vägen! B04:41. 
www.oputbildning.se

Optimal Assistans. Vi skapar 
självständighet för brukare som vill 
leva sina egna liv. B04:09. 
www.optimalassistans.org

Otto Bock Scandinavia AB. 
C02:46. www.ottobock.se

PRO Göteborg. D03:22.
www.goteborg.pro.se

Panthera AB. C04:31. 
www.panthera.se

FK_1302_s036-75_levafungera_v05.indd   60 2013-03-11   14:31



2013, # 2 FÖRÄLDRAKRAFT     61

Permobil. 1964 kunde man köpa 
den första Permobilen. Idag 50 år 
senare så är vi ett välkänt namn i hela 
världen. I Sverige har vi sedan 1990 
kompletterat vår rullstolsframgång 
med allt inom bilanpassning. B04:32 
och B04:42 samt U05:17 och 
U05:21. www.permobil.se

Personskadeförbundet RTP i 
Västra Götaland. D04:18.  
www.rtp.se

Peter Skoglund Assistans AB. 
B05:02. www.peterassistans.se

Picomed har ett brett sortiment av 
samtalsapparater, datoranpassning-
ar, omgivningskontroll och stort urval 
av iPad tillbehör. Vi har också den 
populära appen Grid Player och 
kommunikationsprogrammet The 
Grid 2. E03:12. 
www.picomed.se

Pressalit AB. C00:09. 
www.pressalit.com

Primass AB. B04:13.  
www.primass.se

Primed Fysio & Rehab AB. 
B00:01. www.primed.se

Pro-Liv Väst. D06:25. 
www.proliv.com

Protac. B01:32. www.protac.dk

Protecta Medical AB. C01:30. 
www.protecta.nu

Proton Caretec AB. B02:11.  
www.proton.se/caretec

ProVista Specialoptik/
Frölunda Data. ProVista visar 
DaVinci och Kapten från Kapsys, vi 
visar också Tangentbord, Möss, 
Trackballs och mycket annat från 
Frölunda Data. Funktionell anpass-
ning av arbets miljö och vardag för de 
flesta behov. B03:39. 
www.provista-optik.se
www.frolundadata.se

PTS Post- och telestyrelsen. 
E01:19. www.pts.se

RBU Gbg med omnejd. D04:28. 
www.rbu.nu

Rehabhuset Borringia AB. 
B01:21. www.borringia.se

Rehabus AB. D04:02E. 
www.rehabus.se

Rollermate AB. C04:60. 
www.rollermate.se

Salubrious AB. C01:13.  
www.salubrious.se

Segway. B05:64. www.segway.se

Share Music Sweden. B05:62. 
www.sharemusic.se

Skeppshultcykeln AB. C03:42. 
www.skeppshult.se

Sommarsol Rehab & Rekreation. 
Sommarsol i Vejbystrand är en 
anläggning speciellt avsedd för 
gäster med funktionshinder. Sedan 
nästan 80 år bedrivs här rehabilite-
rings- och rekreationsverksamhet. 
D02:09. www.sommarsol.se

Somna AB. Kedjetäcket från 
Somna – En svensk produkt som ger 
lugn och ro. Somna är ett företag 
som utvecklar, tillverkar och 
distribuerar kognitiva hjälpmedel. 
B01:30. www.somna.eu

Specialpedagogiska skolmyn-
digheten. E04:02. www.spsm.se

SRF Väst Synskadades 
Riksförbund. D04:24.  
www.srfriks.org

Stiftelsen Valjeviken. Till 
tillgängliga Valjeviken kan man 
komma för att vara på läger, gå på 
folkhögskolan eller för att få 
rehabilitering. Vår folkhögskola 
erbjuder anpassade kurser inom bl.a. 
musik, hälsa och idrott. C01:33. 
www.valjeviken.se

STIL anordnar personlig assistans 
helt utan vinstintresse. Vårt fokus 
ligger på hög kvalitet för våra 
medlemmar och anställda personliga 
assistenter. Vi eftersträvar ett 

samhälle tillgängligt för alla. B02:12. 
www.stil.se

Superior Sweden AB.  
C00:01. www.superiorstanding.
mamutweb.com

Svan Care AB. C02:52.  
www.svancare.se

Svart på Vitt Reklam & Design 
AB. B05:40. www.svartpavitt.se

Swedavia AB Stockholm-
Arlanda Airport. C04:50.  
www.swedavia.se

Svenska Kommunal-
pensionärerna Distrikt 
Göteborg. D06:19. www.skpf.org

Svenska Service & 
Signalhundsförbundet. D06:23. 
www.soshund.se

Swereco Rehab AB. B03:50. 
www.swereco.se

Syntolkning Nu i Sverige. Genom 
att vara bryggan mellan scen och 
publik förhöjer våra syntolkar 
upplevelsen. ”Jag glömde bort att jag 
inte kan se”, hör vi från besökarna. 
Föreningen finns och verkar runt om i 
landet. E02:10. www.syntolkning.nu

TENTE AB. B02:49. www.tente.se

Tinnitusföreningen Göteborg. 
D06:21. www.tinnitusgoteborg.se

TLC Medical. D03:07. 
www.tlcmedical.com

Tobii Technology tillhandahåller 
ögonstyrda lösningar för alternativ 
och kompletterande kommunikation 
(AKK) och datoraccess. Lösningarna 
hjälper brukare att leva ett rikare och 
mer självständigt liv. E01:10. 
www.tobii.se

TOGEMO AB. C01:22. 
www.togemo.no

Top Hygien Nordic AB. B04:49. 
www.tophygien.se

Tretac Interface AB. E00:05. 
www.tretac.com

Trident Industri AB. C05:19.  
www.trident.se

Uriform erbjuder TUMLE kudden 
som i många år hjälpt personer att få 
en bra position i liggande och 
sittande. Vi erbjuder också hjälpme-
del för personer med Huntingtons 
sjukdom och liknande problematik. 
C01:50. www.uriform.se

Varsam AB. B03:01, B03:02. 
www.varsam.se

Wellspect Healthcare. E01:08. 
www.lofric.se

VPG Sverige Staffan Beck AB. 
B01:50. www.beckab.se

WS Mobility AB. Erbjuder: 
Högkvalitativa golvsänkta bilar med 
låga driftskostnader samt individuella 
anpassningar på valfri bil. Produkter 
med hög kvalitet som ger maximal 
frihet, som Stricker Handcyklar. 
B05:66 och B03:32. 
www.woodstar.se 

Zoomability AB erbjuder Zoom – 
ett terränggående, eldrivet enmans-
fordon som skapar körglädje och 
rörelsefrihet för alla, överallt. Zoomen 
tillgängliggör naturen för de med 
funktionsnedsättning i benen. 
C04:30. www.zoomability.se

Ågrenska erbjuder familje- och 
vuxenvistelse, korttids- och 
sommar vistelse, personlig assistans, 
kurser, ADHD- och Familjestöds-
konsulent samt innehar Nationella 
Funktionen Sällsynta Diagnoser. 
E02:11. www.agrenska.se

Änglavis i Östergötland AB. 
D04:02D. www.anglavis.com

Se Föräldrakrafts webbsajt  
för senaste nytt om mässan  
– välkommen till 
www.foraldrakraft.se
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Vi firar att Föräldrakraft  
är officiell mässtidning för  
Leva & Fungera med en 
tipstävling med fina priser.

Vinn en iPad!

Att deltA är enkelt 
1. Använd kupongen som du får på mässan. 
2. Besök montrarna som har frågorna.
3.  Lämna in kupongen i Föräldrakrafts monter 

senast torsdagen den 18 april kl. 13.00.
4.  Vinnarna utses på Leva Scen & Bar 18 april 

kl. 14.00.

regler 
n Vinsterna 1 och 2 går till de två först 
dragna kupongerna med rätt svar. 
Resterande vinster får vinnarna möjlighet att, 

på plats, välja bland i den turordning 
kuponger med rätt svar dras. 
n Därför är det bra att vara närvarande vid 
prisutdelningen som sker den 18 april 
klockan 14.00. 

n Kupongerna måste vara läsbara. Var 
noga med att ange fullständiga kontaktupp-
gifter på kupongen. Dragning och rättning 
utförs av Föräldrakrafts medarbetare. 
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

Vill du Vinna en iPad eller en King Size-räKmacKa? 
miSSa inte Vår tiPSPromenad På leVa & Fungera. 

1:a
pris
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Prisbordet
01    iPad mini. Priset skänkt av Föräldrakraft.  

Perfekt för att läsa tidningen digitalt! 

02  Hotellnätter. Två presentkort med en övernattning 
per kort, maj 2013-april 2014. Gäller alla Scandic-

hotell i Sverige, Norge, Danmark, Finland. Två personer i 
dubbelrum eller en i enkelrum. Skänkt av Scandic Hotels.

03  Livsstilskorg som innehåller Livsstilsboken av 
Anna-Carin Lagerström m fl, startplats i Special 

Göteborgsvarvet där Humana är huvudpartner, vattenflas-
ka, svettband och träningsgummiband med anpassat 
träningsprogram. Skänkt av Humana AB.

  Cadex, digital armbandsklocka med möjlighet att 
ställa 12 dagliga larm. Påminnelsetext kan göras till 

varje larm med upp till 36 tecken⁄bokstäver. Denna text 
visas på displayen samtidigt som larmet. Skänkt av Abilia.

  SmartBox upplevelse, skänkt av Bestic.  

  SmartBox upplevelse, skänkt av Bioservo.  

  Läspenna Penny Talks Color,  
skänkt av Iris Hjälpmedel.

  King-Size-räkmackor. Två olika vinnare får vardera 
ett pris bestående av två King-Size-räkmackor på 

restaurang Heaven. Skänkt av Svenska Mässan.

  Bubberlera. Bubber är en sammetslen lera som är 
oemotståndlig. Bubber är giftfri, lämnar inga fläckar 

eller rester och torkar aldrig ut, så du kan leka med den om 
och om igen. Skänkt av Komikapp.  
Plus: Årsprenumeration på Föräldrakraft. 

  Kökstextilier. Paket med förkläden, handduks-set, 
greppdukar och handtagsgrepp. Skänkt av Swereco. 

Plus: Årsprenumeration på Föräldrakraft.

  Christoffer Lindhes nya bok. Skänkt av Frösunda. 
Plus: Årsprenumeration på Föräldrakraft.

2:a
pris

3:e
pris

CAdeX

UPPlevelse UPPlevelse

Penny 
tAlks

teXtilier

bok

king-size

bUbber

lyCkA till!
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■ Intresset för 
konduktiv pedagogik 
växer och på Leva & 
Fungera finns 
möjlighet att lära sig 
mer om träningsmeto-
den.

Move & Walk är på 
plats för att puffa för 
denna träning som går 
ut på att lära känna sin 
kropp och förbättra 
och utveckla funktio-
ner för att steg för steg 
uppnå en självständi-

gare, enklare och 
roligare vardag.

Under mässdagarna 
kan man träffa Eszter 

Horváth Tóthné, 
grundare och vd för 
Move & Walk. Även 
regissören och 
författaren Lars 

Mullback är på plats 
för att berätta om sina 
egna erfarenheter av 
cp-skada och träning.
www.movewalk.se

Träningshjälpmedlet ActiLeg visas i ny 
version på Leva & Fungera. Actileg är en 
slags trampmaskin, har funnits på 
marknaden sedan 2010 och kan användas 
både av yngre och äldre som vill röra på 
benen.

Pedalerna är sammankopplade så att 
tramprörelsen kan skapas av den ena 
användaren medan den andra som sitter 
mittemot, bara behöver följa med i 
tramprörelsen.

Sten Bodin, VD och uppfinnare, säger 
att de får allt fler beställningar från 

kommuner runt om i Sverige. I Norrbotten 
har landstinget även förskrivit det som 
hjälpmedel till barn.

ActiLeg är ett bra träningsalternativ för 
den som behöver hjälp med träningen av 
en annan person både mentalt och fysiskt. 
Den finurliga konstruktionen har nu fått en 
ny utformning på stativet som gör att det 
tar lite mindre plats och dessutom har det 
fått ett bekvämare handtag.

På Leva & Fungera kan man komma och 
testa produkten.
www.actileg.com

■ Tymo är namnet på en 
interaktiv terapiplatta för både 
mätning och träning. En ”virtuell 
värd” uppmuntrar till träning. 
Tymo kan användas både 
stående och sittande. 
Leverantör är Fysioline. 
www.tyromotion.com

TUMLEKUDDEN 
FÖR ATT ”BARA 
VARA”
■ På Leva & Fungera i april blir 
det en rejäl nystart för 
Tumlekudden från Uriform.

– Nu satsar vi åter stort 
eftersom vi ställt ut på mässan 
ända sedan början av 70-talet 
men hoppat över de senaste 
åren, säger Torbjörn Måård.

Tumlekudden är en hel serie av 
positioneringskuddar för träning 
och avslappning som Uriform 
arbetat med i ett och ett halvt 
decennium och som nu får allt 
större uppmärksamhet.

– Kuddarna är utmärkta att 
träna med men de används allra 
mest för avslappning. De lugnar 
ned och löser upp och man kan 
”bara vara” i dem utan att 
behöva hålla i sig eller känna 
rädsla. En otroligt fin produkt i all 
sin enkelhet, säger Torbjörn. 
www.uriform.se

Eszter Horváth Tóthné, 
grundare av Move & 
Walk, och Lars Mull-
back berättar om 
konduktiv pedagogik.

ActiLeg kan testas i ny version 
på Leva & Fungera.

Populärt träningshjälpmedel 
i ny version

LÄR DIG MER OM KONDUKTIV PEDAGOGIK
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I Värmland ligger det anrika rehabcentret 
Frykcenter som erbjuder rehabilitering för 
personer med MS, ryggmärgsskada, stroke 
eller hjärnskada. 

– Hos oss kan man prova på olika aktiviteter i 
en trygg miljö med vacker natur. Ridning, 
skidåkning och bowling är några exempel, 
och vi har tillgång till fyrhjuliga terrängfor-
don, säger Åsa Valvik, verksamhetschef. 

Rehabcentret har tre team bestående av 
sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska, 
rehabinstruktör, fritidspedagog, psykolog, 
kurator och specialistläkare. 

– Nytt för i år är att vi utvecklat teamarbe-
tet ännu mer och jobbar mycket med rehab-
planer. 

På Leva & Fungera finns Frykcenter på 
plats för att svara på frågor.
www.frykcenter.org

Terrängfordon tar dig ut i 
naturen hos Frykcenter. 

Ridning som rehabilitering 
erbjuds hos Frykcenter. 
(Foto: Henrik Bramsved)

■ Fysioline lanserar Thera-
Trainer Tigo, en ben- och 
armtränare som kan anpassas 
efter varje persons behov. Enligt 
företaget ger apparaten den 
mest effektiva och säkra 
terapiträningen.
www.thera-trainer.de

Rehab med häst och terrängfordon 
hos anrika Frykcenter

Vi vill hjälpa nya brukare till en professionell  
personlig assistans och samtidigt behålla det  
lilla företagets familjekänsla. Vi vänder oss i  
första hand till brukare som inte kan föra sin  
egen talan, men naturligtvis är alla välkomna. 
Som brukare får du juridisk rådgivning, 
utbildning och det stöd du behöver för en väl 
fungerande assistans. Vi kan erbjuda fler-
språkig personal och har själva egen erfaren-
het av invandring och funktionsnedsättning.  
Vi finns för dig!
Sigtuna Personlig Assistans är godkända av 
Social styrelsen att bedriva personlig assistans.

Sigtuna Personlig Assistans, Tellusgatan 16, 195 58 Märsta
Telefon 076-1674141    info@sigtunapersonligassistans.se

www.sigtunapersonligassistans.se

sigtuna personlig assist fk1301.indd   1 2012-12-18   16:44

FRI 2013 är södra Sveriges största mässa  
med fokus på hjälpmedel i vardagen.

Fritt inträde! Få produktnyheter, lyssna på insiktsfulla 
debatter, knyt nya kontakter och låt dig inspireras av 
mängder av föreläsningar. 

Här finns ett hjälpmedel som bara väntar på att bli 
älskat av dig. Varmt välkommen!

Läs mer på www.fri2013.se

Hjälpmedel att älska.

Gratis föreläsningar
Nyheter! 2500 m2 utställare

Boka plats på föreläsningarna!

KostnadsFRI
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■ Posturomed är ett hjälpme-
del från Fysioline för träning av 
koordination och balans. 
Apparaten har ett instabilt 
underlag som kan justeras. Den 
är avsedd för neurologisk och 
ortopedisk rehabilitering samt 
sensomotorisk träning.
 www.bioswing.de

NYA, LÄTTARE 
HANDCYKLAR 
■ Handcykling blir mer och 
mer populärt som träningsform 
och utvecklingen av nya 
funktioner och modeller pågår 
hela tiden.  

Nytt från Woodstar för 2013 
är en ny påhängscykelmodell 
med hjälpmotor från Stricker. 
Den är fem kilo lättare än 
föregående modell och har 
dubbelt så lång batteridriftstid. 

– Nu kan man köra fyra mil 
med handcykeln och eftersom 
den nu drivs med litiumbatterier 
är den lättare att exempelvis lyfta 
i och ur bilen, säger Mikael 
Andersson på Woodstar som 
har handcyklar i många olika 
utföranden, både med och utan 
elektrisk motor.
www.woodstar.se

■ Det senaste inom hörappa-
rater kan man se hos Din Hörsel 
på Leva & Fungera i april. 

– Helt nya hörapparater är 
Verso från Resound, Alta från 
Oticon och Dream från Widex, 
berättar Lena Thelin, Din 
Hörsel.

Andra produkter som visas:

• Digisystem med DM-90 
som kan användas som 
mottagare samt till mobil från 
Comfort Audio.
• Comfort Duett, en ny 
samtalsförstärkare från Comfort 
Audio.
• Compilot till mobil från 
Phonak.

• Ny Streamer till mobil från 
Oticon. Denna kan också 
anslutas till tv och mini-
mikrofon.
• Unite produkter från Resound  
som kan anslutas till tv, mobil, 
minimikrofon och streama ljudet 
direkt till hörapparaterna.
www.dinhorsel.se

Några av de senaste kognitiva hjälpmed-
len visas upp av Hjälpmedelsinstitutet på 
mässan. På plats finns även experter och 
utbildare inom förflyttning på plats som 
visar och berätta om metoder och HI:s 
utbildningar inom området

Ljudutjämningssystem – Den som pratar 
har en liten mikrofon och mottagaren har 
hörlurar. Systemet är trådlöst och förtydligar 
tal och rensar bort störande bakgrundsljud.

Smartpen – Pennan spelar in samtidigt 
som man antecknar. När man sedan pekar 
med pennan på ordet man antecknat, 
spelas ljudet upp från mötet vid samma 
tidpunkt man skrev ordet.

Milestone – enkelt, litet fickminne med 
klart ljud. Man kan ha fem olika mappar för 
att spara sina röstanteckningar. Det är lätt 
att lägga till ett nytt meddelande mellan två 
gamla. Knapparna är anpassade med olika 
färger för att enkelt hitta funktioner samt 

strukturera de olika mapparna. 
Röstanteckningarna kan sparas över till 
dator via USB. Fickminnet har ca 70 timmar 
taltid.

MEMO-active – en mindre variant av 
MEMOplanner, med digital kalender, 
pekskärm, anpassad tidsvisning och 
telefonfunktion. De två produkterna 
(MEMO-active och MEMOplaner) kan enkelt 
synkroniseras så att de innehåller samma 
kalenderinformation. 

Premium Comai – program till mobiltele-
fon som innehåller flera olika funktioner. 
Med hjälp av en kalender kan man skapa 
överblick över dagens eller månadens 
aktiviteter. Det går att få påminnelser via 
ljud, film och foto. Det är möjligt att lägga in 
påminnelser direkt i mobiltelefonen eller 
via en dator. När en påminnelse ljuder och 
användaren bekräftar kan det sändas ett 
SMS till en annan mobiltelefon till exempel 
en anhörigs.

5 heta tips från 
Hjälpmedelsinstitutet

MÅNGA NYA HÖRAPPARATER

Milestone är ett 
fick minne från Iris.

FK_1302_s036-75_levafungera_v05.indd   66 2013-03-07   15:32



2013, # 2 FÖRÄLDRAKRAFT     67

www.lystrapersonligassistans.se

Du träffar oss på 
Leva & Fungera mässan 
i Göteborg 16-18 april
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TRANSPORTER & BILANPASSNINGAR
En anpassad bil är ofta ett måste för att uppnå verklig 
frihet när det gäller resande och transporter. Tack vare bi-
len kan man ta sig till jobbet eller skolan och ha en aktiv 
fritid. 

Många företag som är specialiserade på att bygga om 
och anpassa bilar för olika funktionsnedsättningar. På 
mässan möter du flera av dem, däribland Permobil, 
Autoadapt, Handikappanpassning Trestad och Hedemora 
Anpassning. 

■ Några utställare: Permobil, Bilanpassning i Staffanstorp, 
Autoadapt, Bewa Intraf Fordonsteknik, Handikappanpassning 
i Trestad, Anpassarna Gunnérius, Eloped och Defa.

ROBOTHANDSKE 
SOM GER DIG 
BÄTTRE GREPP  
■ En handske som bygger på 
robotteknologi visas av 
Bioservo, det svenska företag 
som utvecklat den greppförstär-
kande handsken SEM Glove. 

– Vi har stor efterfrågan och 
har nu anställt två säljare, som 
tidigare jobbat i hjälpmedels-
branschen och nu kommer att 
hjälpa oss att nå ännu fler 
behövande, berättar Tomas 
Ward, vd för Bioservo.

Fem procent av befolkningen 
beräknas lida av svagt hand-
grepp på grund av skador eller 
sjukdomar.
www.bioservo.com

■ Permobil har också ett stort 
utbud av bilmodeller och 
anpassningar sedan Hedemora 
Anpassning AB nyligen köptes 
upp. Hedemora Anpassning 
grundades 1996 och har idag 
24 anställda som arbetar med 
anpassning av personbilar för 
personer med funktionsnedsätt-
ning.

Permobil, som grundades 
1967, är en av världens största 
tillverkare av elektriska rullstolar 
och har 700 anställda.

– Vi ska integrera Permobils 

bilanpassnings-
verksamhet med 
Hedemora 
Anpassning och 
därmed bli 
kundernas 
självklara val vid 
köp av bilanpass-

ningar säger Rikard Rönn, 
Skandinavienchef på Permobil.

Grundarna av Hedemora 
Anpassning Rickard Undevik 
och Ove Lund fortsätter arbeta i 
bolaget.
www.permobil.se

HEDEMORA ANPASSNING 
GÅR UPP I PERMOBIL

Rikard Rönn, 
Permobil.

SCOOTRAR I NY DESIGN 
■ Eloped visar upp helt nya skotrar på Leva & 
Fungera. De nya modellerna heter Eloped 3 och 
Quattro.

– Designen är den viktigaste nyheten, säger 
Ingvar Andersson på Eloped som hoppas kunna 
sticka ut lite mot marknadens övriga modeller.

– Våra modeller är inte med i landstingens 
upphandlingar så vi vänder oss främst till de som 
vill köpa sin egen scooter.
www.eloped.se

FRITT FRAM FÖR RULL-
STOLAR I GOLVSÄNKT BIL
■ En bil som är golvsänkt hela vägen fram till 
förar- och passagerarplatsen visas av 
Bilanpassning i Staffanstorp. Modellen ifråga 
är VW Caddy Maxi Duo och den gör det alltså 
möjligt att köra in i bilen med rullstol och 
placera dig som förare eller passagerare.
www.bilanpassning.com

■ C-max U2 Ambulance har utvecklats för att 
underlätta arbetet för ambulanspersonal vid 
transport av patienter som inte själva kan gå upp 
och ned för trappor. Modellen är hopfällbar och 
kan användas även i svängda trappor. 
www.micrologistic.se
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FRÅGAN SOM SKA 
BESVARAS I APRIL: 

NÄR FÅR VI EN 
STAD SOM ÄR 
TILLGÄNGLIG? 
■ När blir Göteborg en stad för 
alla? Vad kan riksdag och 
regering göra för att få fart på 
tillgänglighetsfrågan?

Frågorna ska besvaras i de 
seminarier som anordnas av 
Färdtjänsten i Göteborgs stad 
under den första mässdagen.

Medverkar gör bland annat 
riksdagsledamoten Maria 
Lundqvist-Brömster (fp), lokala 
politiker samt Charlotte 
Wäreborn Schultz, tidigare chef 
för Svensk kollektivtrafik.

Maria Lundqvist-Brömster 
kommer bland annat berätta 
vilka nyheter som är på gång 
nationellt.

Göteborgspolitikerna får ge 
besked om vad en tillgänglig 
stad innebär och när Göteborg 
kan nå dit. 

Även handikapprörelsen 
medverkar och är represente-
rad av Henrik Erlington som är 
utredare på HSO.

Charlotte Wäreborn Schultz 
ger sin syn på hur kollektivtrafi-
ken ska kunna växa och bli mer 
tillgänglig.

Sugen på att åka till fjällen och fiska? 
Arctic Charter är ett aktivitetsföretag i 
Arjeplog vars målsättning är att alla ska 
kunna delta i jakt och fiske på lika villkor, 
även om man har en funktionsnedsättning.

– Vi erbjuder jakt och fiske i hela Lappland 
plus havsfiske i Norge, och vi finjusterar 
resan in i minsta detalj efter varje persons 
särskilda behov, säger Johan Sandlund.

Till fisket används en specialanpassad båt 
som rymmer två personer med rullstol samt 

fem gäster eller en pontonbåt som en 
person i rullstol kan manövrera på egen 
hand.

Till älg- och fågeljakt används en zoom-
campcykel. Den som vill övernatta i en 
anpassad svit, kan boka rum på hotell 
Hornavan i Arjeplog.

Under Leva & Fungera kommer en guide 
från Arctic Charter som själv sitter i rullstol, 
Magnus Svensson, att finnas på plats för att 
svara på frågor.
www.arcticcharter.com

Både fiske och jakt 
erbjuds av Arctic 

Charter som anpassar 
resorna till minsta detalj.

■ S-max Aviation från 
Micrologistic är särskilt utveck-
lad för trånga förhållanden i 
flygplan. Den smala sitsen och 
vridanordningen gör det möjligt 
att direkt flytta passagerare till 
flygplansstolen. 
www.micrologistic.se

■ Att simma med delfiner på 
den lilla ön Curaçao utanför 
Venezuela låter som en dröm, 
men är fullt möjligt tack vare 
Curaçao Dolphin Therapy 
Center. På Leva & Fungera kan 
man stifta bekantskap med 
denna verksamhet genom ett 
besök i Curaçao Delphin 
Therapy Center och ABC 
Islands monter.

Enligt arrangören är terapi med 
delfiner värdefullt på många 
sätt för personer som har 
exempelvis cp-skada, downs 
syndrom, autism, adhd, 
neurologiska skador, utbränd-
het och många andra diagno-
ser. På delfincentrumet finns 
specialister inom flera områden 

för att erbjuda en bra träning. 
En av terapeuterna kommer att 
medverka på Leva & Fungera 
med en föreläsning och för att 
svara på frågor.

Företaget som anordnar 
resorna har en webbplats på 
abcislands.se. En annan 
webbplats om delfinterapi är 
curacaodolphintherapy.com

Upplevelseresor som passar alla 

SOL, BAD – OCH TERAPI MED DELFINER
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HJÄLPMEDEL I ÖVRIGT
Nya produkter och chansen att få prova på är vad man 
förväntar sig av en bra hjälpmedelsmässa. Och Leva & 
Fungera brukar uppfylla båda förväntningarna.

I skrivandets stund är många utställare ännu hemlig-
hetsfulla kring vilka nyheter som de planerar att släppa, 
men med uppemot 200 utställare på plats finns goda 
möjligheter att de flesta besökare ska hitta något matnyt-
tigt och spännande.

NY MOBILAPP 
UNDERLÄTTAR 
MUNHÄLSA
■ Mun-H-Center hakar på Leva  
& Fungera-mässans tema om 
kommunikation genom att visa 
upp nya appen MHC om 
ovanliga/sällsynta diagnoser.

Med appen kan man enkelt få 
information i mobilen om olika 
diagnoser och få veta vad som 
är speciellt med diagnosen när 
det gäller tänder och oralmoto-
rik.

MHC-appen har utvecklats i 
samarbete med Innovationssluss 
Västra Götaland, VGR IT och 
Help IT.

Mun-H-Center visar dessutom 
bildstöd som underlättar besök 
på tandkliniken och bildstöd för 
information om tandhygien. 
Vidare visar Mun-H-Center upp 
andra praktiska hjälpmedel för 
både munhygien och oralmoto-
risk träning.

Det blir även information om 
de kurser som Mun-H-Center 
anordnar.
www.mun-h-center.se

chansen att få prova på är vad man 

I skrivandets stund är många utställare ännu hemlig-
hetsfulla kring vilka nyheter som de planerar att släppa, 

möjligheter att de flesta besökare ska hitta något matnyt-

■ SDM 7 är en elektrisk 
trappklättrare som kan 
monteras på de flesta 
rullstolar. Brukaren kan 
sitta kvar i rullstolen under 
förflyttningen upp och ner 
för trappor. Produkten 
demonstreras av 
Micrologistic. 
www.micrologistic.se

■ Max-e är ett elektriskt 
drivaggregat som enkelt 

monteras på många olika 
rullstolsmodeller. Produkten 

som visas av Micrologistic har 
två motorer som styrs med en 
programmerbar manöverbox. 

www.micrologistic.se

Sitt bekvämt när du jobbar, äter eller 
tittar på TV. Stabilo är en serie formbara 
dynor för många olika aktiviteter och 
lanseras av Hea Medical.  

Dynorna är designade att tryckavlasta 
och stabilisera i både sittande och liggande 
ställning. De är flexibla och kan när som 
helst omformas vilket ger möjlighet till 
variation.

Dynorna är fyllda med små, små kulor. 
Med en handpump eller elektrisk pump 

sugs luften ur dynan vilket skapar ett 
vakuum som fixerar kulorna mot varan-
dra. Finessen i det momentet är att du 
skapar ett avtryck av kroppen som sedan 
kan finjusteras för hand.

I Stabilosortimentet finns sitt-, rygg-, 
armstödsdynor och madrass för att positio-
nera och stabilisera, förebygga trycksår, 
mildra följder av att bli i samma position 
eller helt enkelt för ökad bekvämlighet 
genom variation.

Dynor som avlastar och stabiliserar
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ROLLATOR 
ELLER RULLSTOL? 
BÅDE OCH!
■ Hjälpmedelsteknik Sverige 
satsar på snygg design på allt 
från käppar och rollatorer till 
elektriska skinnfåtöljer och 
scootrar. 

Bland nyheterna finns 
Rollz, en kombinerad rollator 
och rullstol, samt nya dansk-
tillverkade käppen Omhu.

■ Genny Mobility visar upp 
tuffa Genny 2. Och det blir 
möjligt att själv testa Gennys 
speciella förmåga att balansera 
själv.

– Det finns ingen motordriven 
eller vanlig rullstol idag som är 
så mångsidig som en Genny. 
Med lätthet kan man förflytta sig 
både inom- och utomhus, säger 
Björn Öhman som dessutom 
menar att Genny är över lägsen 

att manövrera i trånga utrymmen 
som exempelvis hissar.

– Genny har en helt ny 
filosofi. Tack vare sin förmåga 
att balansera själv kan föraren 
sitta bekvämt och vara en del av 
världen runt om sig istället för 
att behöva fundera på alla 
hinder och problem som man 
kan råka ut för, menar Björn 
Öhman. 
www.gennymobility.se 

Elektriska rullstolar behöver laddning som är effektiv och 
säker. Från Defa kommer nu MobilityCharger som uppges 
vara både intelligent och trygg. 

– Det har lagts stor vikt på att strömförbrukningen ska vara 
låg men samtidigt ge batterierna bästa möjliga laddning från 
elnätet, både vid daglig laddning och vid långtidsladdning. 
Oavsett om det används stora eller små batterier i rullstolen 
kommer laddaren se till att det är fulladdade batterier efter 
en god natts sömn, säger Ingrid Thorsland på Defa.
www.defa.com

Ladda tryggt

GENNY – DEN MEST 
MÅNGSIDIGA RULLSTOLEN?

DET FINNS INGEN GRÄNS
■ Järnmannen från Hagfors, Anders Olsson, hjälper 
Invacare att visa möjligheterna med hjälpmedel. Vid två 
tillfällen föreläser idrottsstjärnan på temat ”Det finns 
ingen gräns”.

Samtidigt har Invacare en rad nya produkter och en 
speciell aktivitetsyta för bland annat cyklar och sportrull-
stolar.

Bland produktnyheterna finns sängen SB755 och 
rollatorn Dolomite Jazz 610.
www.invacare.se

HJÄLPMOTORER FÖR DE 
FLESTA RULLSTOLAR
■ Hjälpmotorer och andra tillbehör till manuella 
rullstolar visas upp av företaget Decon Wheel. 

– I vårt sortiment finns rullstolshjul och drivringar 
efter olika behov och användning. Vi har också enkla 
smidiga hjälpmotorer som passar till de flesta 
rullstolar som gör dagen enklare och bekvämare för 
både användare och vårdare, säger Walter 
Kranendonk på Decon.
www.decon.se

E-Move från Decon.
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SPECIALSITSAR 
MED SCANNER
■ Otto Bock visar hur 
företaget producerar 
individuella specialsitsar 
med modern teknik. 

– Med vår scanner är det 
enkelt att få fram individuella 
mått till en helt egen 
formgjuten sits som 
underlättar sittande men 
även stabiliserar, tryckavlas-
tar och förhindrar uppkomst 
av felställningar eller 
trycksår, berättar Catrin 
Spens.
www.ottobock.se

Det blir allt enklare att komma ut i 
naturen, bara man har tillgång till de 
senaste hjälpmedlen. Här är ytterligare 
en innovation för off-road-upplevelser.

ScoutCrawler är en spännande nyhet från 
Otto Bock. Den ser ut som en bandvagn 
men är avsedd att köra upp rullstolen på, 
för att därefter manövreras i riktigt 
svårframkomlig terräng med snö, sand 
eller skog.

– Ett smidigt fordon som gör det möjligt 
för både barn och vuxna att följa med 

familjen eller vänner på olika aktiviteter 
tex promenera på stranden, vara med i 
pulkabacken eller i hagen. Dessutom kan 
den köras in i 
bagageutrymmet 
på en större bil, 
säger Catrin Spens 
på Otto Bock.
www.ottobock.se

Ta dig fram i snö, sand eller skog

Kompatibel med 
många olika 
rullstolar.

Ingen sandstrand är för 
lång med ScoutCrawler. 
Lutningar på upp till 17 
grader ska inte heller ge 
några problem.

HUVUDSTÖD PÅ 
ETT HELT NYTT 
SÄTT
■ Jump & Joy AB har en helt ny 
produkt; Headpod, som 
utvecklats av en läkare i Spanien. 
Med ett band som fästs i 
huvudstödet hjälper den till att 
hålla huvudet uppe på använda-
ren så att han eller hon kan vrida 
fritt på huvudet åt alla håll.

– Den funktionen är den enda 
i sitt slag i hela Sverige, säger 
Ylva Dalén på Jump & Joy. 

Samtidigt som Headpod ger 
ett upprätt positioneringsstöd 
för användaren så tränas även 
nackmuskulaturen för att hålla 
huvudet i linje vertikalt med 
bålen och ryggraden.

Headpod finns att testa i 
Jump & Joy AB:s monter på Leva 
& Fungera.
jumpandjoysweden.com

MODERN DESIGN
■ Crocodile 3 och Caribou är 
de exotiska namnen på två 
nyheter som Etac presenterar på 
mässan.

Caribou beskrivs som en mo-
dern tippbräda som utformats 
för att brukaren lätt ska kunna 
röra armarna. Den har kurvat 
underrede som är högt nog för 
att komma under med en lyft. 
Liggytan är extra mjuk. Den 
finns i flera olika storlekar och 
kan köpas med eller utan el.

Nya Crocodile 3 har fått en 
ny, modern design men är 
samtidigt stabil och stadig och 
klarar brukarvikt på upp till 80 
kg. Ett nytt låshandtag gör det 
enklare att fälla ihop för 
transport. 

Crocodile (till vänster) 
och Caribou (nedan) är 

två nyheter som visas 
upp av Etac.
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Där andra ser problem,  
ser vi möjligheter. 

Vi lär dig hur! 
oputbildning.se

Utbildningar i personlig assistans, hjärt-lungräddning och första hjälpen

Bältet som gör träning 
och förflyttning 
enklare

n För ett par år sedan startade 
de två sjukgymnasterna Gunlög 
Jonsson och Elisabeth Gustafson 
ett företag. Och nu  lanserar de 
produkten Multibelt på Leva & 
Fungera.

– Vi arbetade med förflytt
ningsutbildningar inom kommun 
och landsting och såg ett 
problem. Det fanns inte något bra 
bälte som sitter kvar på kroppen 
vid förflyttningar. De bälten som 
fanns gled upp då man skulle 
förflytta en patient eller gåträna. 
Så vi utvecklade Multibelt, 
berättar Gunlög Jonsson. 

Multibelt har hittills främst 
marknadsförts i Stockholms
området men nu hoppas 
uppfinnarna att alla som behöver 
extra stöd vid förflyttningar och 
gångträning ska få möjlighet att få 
Multibelt förskrivet.
www.multibelt.se

– EN HELT NY DESIGN

Multibelt är utvecklat av erfarna sjukgymnaster och är ergonomiskt utformat för att ge maximal 
komfort och säkerhet vid uppresning och gångträning. Den unika konstruktionen ger en 
överlägsen stabilitet med både bäcken- och benförankring och eliminerar risken för att bältet 
glider upp och orsakar skador på hud och bröstkorg.

BÄLTET FÖR GÅNGTRÄNING OCH FÖRFLYTTNING

Glider inte upp  
Stadiga grepphandtag 
Ger en trygg känsla  
för patienten  
Testad i klinik och 
hemrehabilitering.
Finns i två storlekar: 
Höftmått: M 75-100 cm, 
L 90-115 cm.

”Tidig mobilisering är viktigt för prognosen efter en operation och kan vara helt livsavgörande. 
Tack vare Multibelt Move kan rehabiliteringen komma igång snabbare och mycket säkrare”. 
– Eric Rydman, Leg. Läkare, specialistläkare i ortopedi, Södersjukhuset.

”Med Multibelt Move känner jag mig kraftfulll när jag gåtränar och jag
behöver inte trappklättrare när jag ska ut”.
– Bertil Hedelin, 80 år, Journalist, lårbensfraktur. 

”Det här bältet gled inte upp och skadade mig, så jag vågade gåträna och kom
snabbare tillbaka”. 
– Tommy, 75 år,  neurologskadad, svag efter sjukdom.

WWW.MULTIBELT.SE

Produktblad MULTIBELT MOVE

är hjälpmedlet säkert att använda? 
frågan kan ställas till läkemedelsverkets 
representanter på leva & fungera. 

Under år 2012 tog Läkemedelsverket emot 
3500 rapporter om olyckor och tillbud 
med medicintekniska produkter varav 750 
handlade om hjälpmedel, säger Carin 
Bådagård på Läkemedelsverket.

De flesta hjälpmedel är medicintekniska 
produkter och ska därför uppfylla kraven i 
det regelverk som är gemensamt inom EU 
för medicinteknik. 

– Sådana produkter ska vara CE-märkta 
och försedda med tillräcklig information 
för att de ska kunna användas på ett säkert 
sätt, säger Bådagård. 

Tillverkare av medicintekniska produk-
ter är skyldiga att rapportera incidenter 
där brukare kommit till skada eller riskerat 
att skadas. 

Läkemedelsverket övervakar sedan att 
tillverkarna utreder händelserna vid behov 
vidtar åtgärder. 

– Vi gör också inspektioner hos svenska 
tillverkare av hjälpmedel för att kontrollera 
att de har processer och system på plats för 
att uppfylla kraven för CE-märkning, säger 
Carin Bådagård.

I Läkemedelverkets monter på Leva & 
Fungera kan man få svar på frågor om hur 
man ser till att hjälpmedel är både säkra 
och funktionella för användarna.
www.lakemedelsverket.se

Hundratals olyckor med hjälpmedel 
varje år – är ditt hjälpmedel säkert?

Myndigheter
Mässan är en bra mötes-
plats för den som vill få en 
lite mer personlig kontakt 
med kunniga personer 
inom myndigheter och 
liknande verksamheter. 
Och på Leva & Fungera 
finns flera representerade, 
däribland 
Läkemedelsverket och 
Hjälpmedelsinstitutet.

Connexa jobbar med passion, glädje 
och engagemang i din vardag 

OONNEXA Personlig Assistans 
Din frihet - Vårt mål 

www.connexa.seinformation
Mer

Åsa Ohlsson och Carin 
Bådagård vid en 
tidigare mässa.
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När Max Richardsson, 20 år, tar ut 
svängarna gäller det att hänga med. 
Han hade en fantastisk uppväxt i 
Ulricehamn med sina föräldrar och tre 
syskon. Att någonting inte stämde med 
Max upptäcktes när han började gå som 
liten.

Föräldrarna märkte att han gick 
konstigt och att han lutade sig mot 
väggarna. Läkarna upptäckte att han 
led av den neurologiska sjukdomen 
Polyneuropati.

Max sjukdom har emellertid inte 
hindrat honom från att lämna trygghe-
ten i Ulricehamn för att utbilda sig till 
barnskötare i norrländska Umeå.

Men valet av utbildning har han dock 
ångrat. Att arbeta med barn är inte 
riktigt hans grej. 

– Ja, jag tycker att barn är fruktans-
värt jobbiga, ha ha. Jag tänker att det 
kanske skulle passa mig bättre att vara 
ute i landet och kanske föreläsa eller 
något sådant för att visa andra med 
funktionsnedsättning att man kan, om 
man vill. Jag vill gärna vara en bra 
förebild för andra unga och visa att det 
gäller att våga ta för sig av livet.

Det är en ung man som sprudlar av liv. 
Max säger att han har humorn och sitt 
positiva tänkande att tacka för att han 
redan efter ett år i Umeå hade byggt 
upp ett nätverk med härliga vänner och 
studiekamrater.

– När någonting är jobbigt brukar jag 
försöka se situationen i komiska bilder 
och vända det till något 
positivt. Jag tycker inte att 
jag har känt av något 
utanförskap på grund av 
mitt handikapp. Jag tror att 
det beror på att jag är en 
glad människa som folk 
överlag faktiskt gillar att 
hänga med. De tänker inte 
på att jag inte är som alla 
andra.

– Fast mina kompisar här i Umeå 
kallar mig för pingvinen, haha. Det är 
för att jag faktiskt går som en pingvin.

Skrattsalvorna avlöser varandra när 
Max berättar om olika situationer som 
han möter på grund av sin funktions-
nedsättning och ibland själv orsakar.

– Jag brukar köra på folk på stan med 
min rullstol bara för att kolla hur de ska 

reagera. Jag vet att det är sjukt gjort, 
men det är så roligt att se hur de vänder 
sig om och när de ser att jag är handi-

kappad så ber de mig om 
ursäkt. Komiskt för det är 
väl jag som har gjort fel.

Max vill nå så många som 
möjligt via sin Leva & 
Fungera-blogg men han 
ska även dra igång en 
youtubekanal där han 
tillsammans med en vän 

ska driva med fördomar om funktions-
nedsättningar. 

– Det ska bli skitkul! På Youtube kom-
mer vi att driva om och med olika saker 
som till exempel att polarna plockar 
bort hjulen på min rullstol och placerar 
mig i ett köpcenter, vad händer då? 
säger Max och skrattar. ●

PERNILLA HOLMGREN LARSSON

Carin Bådagård och Åsa Ohlson från 
Läkemedelsverket.

Tel 0225-77 40 00, 08-506 889 40. 
www.hedemoraanpassning.se info@hedemoraanpassning.se

Golvsänkt bil med oändliga anpassningsmöjligheter!

Kör in i bilen utan att lämna din rullstol! Dörröppningshöjden är 140 cm och 
innerhöjden i mitten av bilen hela 149 cm. Det stora framsätesutrymmet ger 
plats för de största elrullstolarna.                   

* Prisexempel besiktad och klar, för begagnad (ca 2000 mil) Chrysler Town & Country Touring 2012   
   importerad från USA. Dollarkurs beräknad till 6.90 SEK, golvsänkningen tillkommer.

Träffa oss på                                   16-18 april i monter B04:42

MÖT TVÅ AV LEVA & FUNGERAS UNGA BLOGGARE

Max har humorn som vapen

Bloggar för Leva & 
Fungera, Nordens 
största hjälpmedels-
mässa, och syns 
snart även på 
Youtube.

NÄR NÅGONTING ÄR 
JOBBIGT BRUKAR 

JAG FÖRSÖKA ATT SE 
SITUATIONEN I 

KOMISKA BILDER.
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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

MÖT TVÅ AV LEVA & FUNGERAS UNGA BLOGGARE

Från en uppväxt i gipsvagga 
på Sahlgrenska universitets-
sjukhuset i Göteborg till 
rockstjärna med världen som 
scen. Steget har inte varit så 
långt som det låter. Musiken 
har alltid spelat en stor roll i 
Eddie Wheeelers liv.

Eddie föddes med kroppen 
full av benbrott. Det första 
halvåret tillbringades i kuvös 
och läkarna visste inte om 
han skulle 
överleva. 
Läkarna hade 
aldrig tidigare 
sett en nyfödd 
baby med så 
många benbrott 
och de kände 
inte till sjukdo-
men Osteogenesis imperfecta 
som Eddie senare skulle 
diagnostiseras med.

– Tack och lov är mina 
föräldrar lite utöver det 
vanliga. De är otroligt 
fokuserade på att leva och 
lösa saker i nuet. De reflekte-
rade inte så mycket över mitt 
tillstånd, utan de gjorde varje 
dag till den bästa möjliga.

Det var föräldrarnas kärlek 
och inställning tillsammans 
med musiken som gjorde 
Eddie mentalt stark att klara 
alla prövningar och att 
hantera de fruktansvärda 
smärtorna under uppväxten. 

När Eddie var åtta år 
började han att spela piano i 
den kommunala kultursko-
lan, sedan kom gitarren i 
hans liv och den har hängt 
med som en riffkänslig vän i 
livet. Med 200 konserter i 
bagaget både i Sverige, USA, 
Australien och England.

Vännerna som likt gitarren 
har hängt med sedan barns-
ben är lika viktiga som syret 
han andas. Det är väldigt 
sällan som de behandlar 
Eddie annorlunda. Det har 
sina fördelar, men en utekväll 
med lite starkare drycker 
involverat kan det hända att 

någon av polarna får för sig 
att vara överbeskyddande 
mammafigur.

– Mina vänner är som mina 
bröder. Vi har hängt tillsam-
mans sedan vi var små och 
det kommer vi att fortsätta 
med resten av livet. De 
betyder så mycket för mig och 
de är inspirationskälla i min 
musik och mitt textskapande. 
Jag skriver om kärleken till 

livet och att man 
finns till. Och 
inte som många 
tror att det bara 
handlar om 
kärleken till den 
man är kär i, 
vilket i sig är 
jättestort och 

fantastiskt. Men jag tycker att 
det blir lite endimensionellt.

– Musik är inte som att 
steka en fiskpinne, man 
lägger ner hela sin själ. Konst 
ska beröra och det ska vara på 
liv och död om det ska bli 
riktigt bra. Oftast blir det allra 
bäst om konstnären, musi-
kern har varit med om en 
massa, då blir det på riktigt 
och det berör i hjärtat.

Musiken är en nödvändig 
ventil för Eddie för att 
bearbeta känslor. Eddie, som 
har varit soloartist i alla år, 
har sedan ett år tillbaka bildat 
en duo tillsammans med 
barndomskamraten från 
Sävedalen, Henrik Nordahl. 

Duon kommer att uppträda 
med sitt band under Leva & 
Fungera och de släpper sitt 
första album i vår. Eddie 
bloggar dessutom för Leva & 
Fungera.

– Det är jätteroligt att 
blogga för Leva & Fungera 
eftersom mässan betyder 
mycket för oss som har en 
funktionsnedsättning att 
”deala” med. Det är härligt att 
få respons på det man 
uttrycker och känner. ●

PERNILLA HOLMGREN LARSSON

Eddie utmanar 
livet med musiken

Eddie Wheeler möter du 
på Leva & Fungera där han 

uppträder med sitt band.

MUSIK ÄR INTE SOM 
ATT STEKA EN 

FISKPINNE, MAN 
LÄGGER NER HELA 

SIN SJÄL.

FOTO: JOSEFINE LARSSON
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Tema Kommunikation

Att bli medveten om att man kan 
påverka sin omgivning skapar 
delaktighet och engagemang, 
menar Jenny Wilder, forskare, 
som här svarar på 10 frågor om 
kommunikation och delaktighet 
för barn och unga på tidig 
utvecklingsnivå.

Varför är det så viktigt att satsa på 
kommunikation?

– Kommunikation är grunden för vår 
existens, att bli medveten om att man 
kan påverka sin omgivning och känna 
delaktighet i sitt eget liv. 

Om jag inte vågar tro på att det är 
möjligt?

– Alla föräldrar jag möter önskar 
samma sak, att kunna förstå och 
kommunicera med sina barn. Men när 
man som förälder inte själv kan se något 
samspel är det viktigt att få hjälp att se 
barnets signaler. Alla kan kommunice
ra!

Hur kan jag som förälder skapa 
förutsättningar för delaktighet?

– Fundera på hur ni kan underlätta 
för barnet att vara delaktig i det som 
familjen gör. Hur gör ni för att vara 
tillsammans? Fundera igenom sådana 
saker.

Och om jag inte orkar?
– Fundera på att ta hjälp av assistans. 

Det är också viktigt att man som 
förälder tillåter sig att känna att det 
man gör är tillräckligt, att det är ”good 
enough”. 

Hur kommer jag igång?
– Det bästa är att börja med en 

aktivitet som du tror att barnet uppskat
tar. Därefter går man stegvis tillväga. 

Guide och kortkurs i AKK 
(AlternAtiv och KompletterAnde KommuniKAtion)

Guide: ”Kommunikation skapar  
delaktighet och engagemang” 

Jenny Wilder är kursansvarig på högskoleutbildningen i AKK på Mälardalens högskola, som hålls i
samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga. (Foto: Paul Svensson/Nka)

text: Anna Pella
info@faktapress.se

Vad ska jag tänka på?
– Försök att vara nära barnet, 

kroppsligt nära, så att barnet  
känner, ser och hör dig. Var lyhörd  
och känslig, och förvänta dig kom
munikation.

Vad ska jag själv göra?
– Släpp loss! Imitera barnets ljud och 

säg dess namn, viska, sjung. Använd 
flera kommunikationssätt, tal, gester, 
bilder, saker och tecken. Tänk på att du 
är en förebild!
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1  OBSERVERA
1. Välj ut olika saker och situationer som 
du vet att barnet brukar svara på eller 
reagera till.

2. Presentera de olika sakerna och 
situationerna i tur och ordning, försök 
att vara systematisk. 

3. Titta på barnets sätt att svara och 
reagera, observera och skriv helst ner 
vad som händer i barnets sätt att vara. 

4. Gör en lista över barnets kroppsspråk, 
mimik, ljud och gester, helt enkelt över 
allt som sker hos barnet och som du tror 
är kopplat till de saker/situationer som 
presenteras. När du är så här nära barnet 
kan du samtidigt försöka tolka vad 
barnet vill förmedla med sitt svar, oftast 
handlar det om ”jag gillar” eller ”jag 
gillar inte”.  

Under detta första steg är det bra om du 
försöker samla så många observationer 
som möjligt över barnets sätt att svara 
och reagera på en variation av saker och 
situationer. För att barnet ska ha det 
bekvämt är det bra att tänka på att göra 
detta vid den tiden på dagen då barnet är 
piggast och i ett sammanhang som 
barnet känner sig trygg i.

2  idEntifiERA
1. Titta igenom alla observationer och se 
vilka sätt barnet kommunicerar på. 

2. Gör två listor, en med de sätt som 
barnet oftast visar ”jag gillar” på och en 
med de sätt som barnet oftast visar ”jag 
gillar inte” på. 

3. Försök nu att söka mer information 
om, och på vilket sätt, barnets svar och 

Så häR göR du: Kom igång  
med AKK hemma 

Här kommer en kortkurs i hur du kommer igång med kommunikatio-
nen med ditt barn på tidig utvecklingsnivå. Modellen är framtagen av 
Judith Coupe O’Kane och hennes medarbetare redan på 90-talet och 
presenteras här i omarbetad version av Jenny Wilder.

1

Hur vet jag om barnet uppfattar 
mig?

– Försök att se alla uttryckssätt 
som kommunikativa komponen-
ter, även ovanliga uttryck kan vara 
kommunikation, till exempel 
förhöjd muskeltonus.

Vilken hjälp finns att få?
– För att få pedagogiskt och 

praktiskt stöd i hur man kommer 
igång med kommunikation för 
barn på tidig utvecklingsnivå är 
det bra att tidigt ta kontakt med 
logoped och arbetsterapeut, till 
exempel via den habilitering som 
barnet tillhör eller via resurscen-
ter på regional nivå. Inom kommu-
nikationsområdet råder det 
resursbrist i Sverige så det kan ta 
tid att få den vägledning man 
eftersöker.

Hur överförs informationen till 
andra?

– Gör en kommunikationskarta 
som beskriver hur barnet kommu-
nicerar, eller en kort ”Vem är 
jag?”- bok om barnets intressen 
och personlighet, kan överföra 
kunskap till alla personer som 
arbetar med barnet; assistenter, 
skol- och korttidspersonal med 
flera. l

JENNY WILDER
n Forskar om hur barns 
delaktighet i familjeaktiviteter kan 
underlättas med hjälp av personlig 
assistans. Resultatet ska presen-
teras i en bok som kommer under 
hösten, med tips och idéer från 
familjer. Samt råd om hur man får 
det att fungera. Projektet är 
finansierat av Allmänna 
Arvsfonden.

n På uppdrag av Nka ska Jenny 
göra en systematisk kunskapsö-
versikt om kommunikation. Det 
ska bli en bok samt material på 
webben som beräknas bli klart i 
höst. Läs mer på anhoriga.se

Foto: Susanne Johansson
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2

reaktioner var lika över situationer och 
saker. Bestäm något som du vill arbeta 
vidare med. 

Det kan vara ett beteende som barnet 
visar till en viss grad i nuläget men som 
man önskar mer av. Ett exempel är att 
barnet visar ett svagt svar/reaktion och 
som var svårt att upptäcka genom alla 
observationer och att man bestämmer 
sig för att försöka arbeta med att barnet 
ska kunna visa det starkare. Under detta 
steg blir listan över barnets beteende och 
hur de var kopplade till de olika saker 
och situationer som presenterades viktig. 

4. Välj ett svar/reaktion som du vill 
hjälpa barnet att förtydliga och skriv ner 
hur barnet gjorde. Ta vägledning av 
listan och skriv ner hur barnet brukade 
kommunicera med kroppen, ljud och 
ansikte, ta också med hur du tolkade 
svaret. 

Vid detta steg har barnets sätt att 
kommunicera observerats och identifie-
rats tillsammans med i vilka situationer 
och saker som de brukar förekomma. På 
detta sätt finns en bild över vad som 
lockar barnet till kommunikation och 
hur barnet då brukar kommunicera och 
det finns också en bild över de tillfällen 
där barnet inte är lika tydlig.

3  GENOMFÖR
1. Ställ i ordning särskilda samspelsmöj-
ligheter då ni kan öva mer på just det 
utvalda beteendet som du vill hjälpa 
barnet att visa starkare. Ofta handlar det 

om att du inte får vara för snabb med 
svaret, eller att agera utan att vänta in 
barnet.

2. Nu kan du med hjälp av det du redan 
vet om barnets intressen presentera 
möjligheter/tillfällen för barnet att 
påverka sin omgivning genom att ändra 
lite grann i hur något brukar ske.  

3. Under detta steg kan du tänka på att 
upprepa samma övningssituation ofta, 
och de sätt du svarar på barnets kommu-
nikation. 

4. Det är viktigt att du är konsekvent i 
ditt eget beteende, att du håller dig till 
samma typ av svar. Det är också viktigt 
att barnet får förståelse för kopplingen 
mellan det han eller hon gör själv och 
den konsekvens det får hos dig. ●

LITTERATURTIPS 
OCH AKTUELL 
FORSKNING

Engagement in family activities: A 
comparative study of children with 
profound multiple disabilities and 
children with typical development. 
Axelsson, A. K., Granlund, M. & Wilder, 
J. (2013) 

Communication before 
speech – Development 
and assessment. 
Coupe O’Kane, J., & 
Goldbart, J. (1998). 

AKK i 
skolan – en pedagogisk 
utmaning. Om alterna-
tiv och kompletterande 
kommunikation i 
förskola och skola. 
Heister Trygg, B (2012). 

Supporting the communication, lang-
uage, and literacy development of 
children with complex communica-
tion needs: State of the science and 
future research priorities.
Light, J. and D. McNaughton (2012). 

Samspel, kommunika-
tion och utveckling
– barn i behov av 
särskilt stöd.
Rye, H.(2009). 

Proximal processes of 
children with profound 
multiple disabilities. 
Wilder, J. 
(Doktorsavhandling, Psykologiska 
institutionen, Stockholms universitet, 
2008)

YRKESVERKSAMMA OCH FÖRÄLDRAR LÄR AV VARANDRA
■ På flera ställen runt om i landet erbjuds föräldrar att lära sig mer om AKK. 
Mälardalens högskola och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) håller under våren 
en högskoleutbildning i AKK, som är öppen för föräldrar utan krav på att ta högskolepoäng 
och med möjlighet att delta via nätet. Tanken är att yrkesverksamma och föräldrar ska lära 
av varandra. Läs mer på anhoriga.se

Engagement in family activities: A 

3

AKK i 
skolan – en pedagogisk 
utmaning. Om alterna-
tiv och kompletterande 
kommunikation i 
förskola och skola. Foto: Anna Pella

Foto: Smålandsbilder
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Känslomattor 
Låt barnen ta ställning till en känsla genom att fysiskt ställa 
sig på den bilden som uttrycker känslan. Finns som en stor 
matta med 12 känslor eller som 12 separata runda mattor.

med tec
ken

Nytt sätt 
att prata om 

känslor

www.sprakbussen.se  
annika@sprakbussen.se 
0722 – 34 31 34

TECKENPLANSCHER för fyra vardagliga 
situationer i förskolan / skolan 
(samlingen, matplatsen, tvättrummet 
och hallen).

Gilla Språkbussen på 
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nya produkter kommer.
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– videosekvenser
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Produktionsstöd har erhållits  
från Specialpedagogiska  
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Läs om alla produkter på www.bam-sprakteknik.se

Barbro Magnusson, leg logoped
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Grid Player. En app för text- och symbolkom-
munikation med fyra färdiga lösningar som Du 
kan använda direkt. 2000 personer har redan 
provat! Hämta Grid Player gratis på AppStore.

PapooTouch. En liten samtals-
apparat med många färdiga 
applikationer och mycket 
högt och klart ljud. Den 
innehåller Grid Player, text-
kommunikation, kalender och 
media funktioner.

www.picomed.se

Välkommen
till vår monter 

vid Stora scenen på
Leva & Fungera

picomed 86x60 FK1302.indd   1 2013-02-13   20:42

Produced by:
Video Communication AB
Ludvika, Sweden
www.vcom.se

Pekkartan - en väg till kommunikation
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Pekkartan 
-en väg till kommunikation

Elevinflytande via AKK
-alternativ påverkan

Ludvika Särskola
Uppfartsvägen 2
771 32 Ludvika

0240-864 41

Inger Andersson
inger.andersson@ludvika.se

Kristina Jansson
kristina.jansson@ludvika.se

En DVD-produktion framtagen 
av Video Communication i 
samarbete med Särskolan i 
Ludvika

Musik: Erik Jansson

“Elevinfl ytande via AKK - alternativ påverkan”

Filmen beskriver:
•  Hur elever kommunicerar med pekkartan och andra 
   kommunikationshjälpmedel
•  Hur elever stimuleras till att “äga en kommunikation”     
   oavsett utvecklingsnivå

Filmen vänder sig till alla i nätverket runt personer med 
kommunikationssvårigheter.

Inger Andersson
Kristina Jansson
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•  Hur elever stimuleras till att “äga en kommunikation”     
   oavsett utvecklingsnivå

Filmen vänder sig till alla i nätverket runt personer med 
kommunikationssvårigheter.

Inger Andersson
Kristina Jansson

Elevinflytande via AKK – alternativ 
påverkan. Filmen vänder sig till alla  
i nätverket runt personer med 
kommunikationssvårigheter. Vill du 
beställa eller veta mera kontakta oss:

inger.andersson@ludvika.se 
kristina.jansson@ludvika.se 
telefon: 0240-866 71 

KOMMUNIKATIONSTORGET
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Tisdag strax efter lunch i 
Eriksdalsskolans träningsklass. 
Det är dags för Almas individuella 

arbetspass med special- och musikpeda-
gog Marie Sandelin. Alma får en tärning 
med olika färger av Marie. Hon slår röd. 
Marie ger henne ett rött och ett gult kort, 
”Vilket är rött?”. När Alma har valt ska 
hon placera brickan på en ballong i 
samma färg på en spelbricka. Marie säger 
och tecknar ”lika”.

Alma stoppar kortet i munnen, tar ut 
och tittar på det en stund, och lägger det 
sedan på den röda ballongen. 

De fortsätter med en ny färg och Alma 
lägger sen de övriga korten på rätt plats. 
Marie klappar händerna: ”Bra Alma!”

Alma är sex år och har Cornelia de 
Langes syndrom. Hon har en syn- och 
hörselnedsättning och en svår utveck-
lingsstörning, och inget talat språk. För 
två år sedan genomgick Alma en kommu-
nikationsutredning för att kartlägga 
kommunikationsförmågan och hitta 
lämpliga aktiviteter för att utveckla den. 

Mamma Jenny berättar:
– Jag hörde talas om detta via en 

annan förälder. I och med att Alma inte 
pratar blev jag nyfiken på att ta reda på 
om hon ”hade det i sig” eller inte. 

Jenny berättar att Alma alltid varit 
duktig på att visa vad hon vill, att hon är 
envis, och ofta tar mamma Jennys hand 
och leder henne. 

– Hon är väldigt motorisk och finmoto-
riskt duktig. Hon visar när hon vill ha sin 
hörapparat. Hon visar när hon är lycklig 
och glad. Men hon kan inte förmedla om 
hon är hungrig eller törstig. 

Under tre dagar filmades Alma under 
olika aktiviteter. Filmerna analyserades 
sedan in i minsta detalj av specialister 
inom habiliteringen.

– De var helt fantastiska. De såg att 
Alma hade egna signaler, som jag själv 
inte hade kunnat sätta fingret på. De 
lockade fram Alma.

Teamet kom fram till att man skulle 
utgå från de signaler Alma själv hade, och 
försöka förstärka dem. De förde också in 
bilder i kommunikationen, för att 
förbereda eller göra val mellan olika 
aktiviteter. De kom också med råd om att 
förenkla aktiviteter och skala ned dem, 
för att göra det lättare för Alma att förstå, 
till exempel genom att bara ta fram två 
eller tre klossar när Alma vill bygga torn.

En viktig sak som familjen fick med sig 
från utredningen var att det ibland kan 
dröja en stund innan Alma visar vad hon 
vill, så kallad latens.

– Jag hade varit otålig innan och inte 
väntat in henne. Men hon behöver 
bearbeta intrycken, det vet jag, säger 
Jenny.

Marie tar fram en gul och en 
grön bricka, och ställer fram en 
gul liten plastbjörn, och frågar 

”Var ska den gula björnen stå?” Alma 
ställer björnen på den gula brickan. ”Ja, 
bra!” utropar Marie. Sen tar hon fram en 

 Via lustfyllda aktiviteter får Alma Stenqvist, 6, möjlighet att uttrycka 
och utveckla en alternativ och kompletterande kommunikation med 
sin omvärld. Idag blir det bland annat spel, pussel och mycket musik. 
Häng med!

Almas  
kommunikation 
bygger på glädje

Tema Kommunikation

Hon visar när hon vill ha 
sin hörapparat. Hon visar 
när hon är lycklig och 
glad. Men hon kan inte  
förMedla oM hon är hungrig 
eller törstig. 
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grön björn och Alma ställer den på den 
gröna. Efter en stund byter Marie färger. 
Den blåa och röda är inte lika lätt, Alma 
tänker länge, sen kastar hon den röda 
björnen på golvet. 

Marie plockar undan björnarna och 
tar fram en gul pappersmapp med Almas 
namn och bild på. Det har blivit dags att 
välja mellan olika aktiviteter. Nu får Alma 
välja om hon vill lägga pussel eller läsa 
bok. Marie pekar på bilderna i mappens 

nedre kant och sen på pusslet och boken. 
Genom att ta loss en av bilderna och fästa 
den i mitten av mappen kan Alma göra 
sitt val. 

Marie visar henne genom att välja 
pusselbilden. Hon tar Almas hand och så 
hjälps de åt att sätta pusselbilden i 
mitten. Sen tar Marie fram pusslet och 
Alma börjar plocka ut bitarna. 

Men pusselbitarna ska hellre ligga på 
golvet idag tycker Alma, och Marie får 

springa och hämta dem. Marie plockar 
undan pusslet och tar fram mappen igen. 
Nu väljer Alma bilden på boken och 
sätter den i mitten, nästan helt utan 
hjälp. 

Men även boken ligger snart på golvet. 
Den här gången får Alma följa med och 
plocka upp boken själv. 

– När Alma började här i höstas kunde 
hon inte sitta still och jobba så här länge. 
Vi tränar nu på att få in bilder för att 
förbereda och koppla dem till aktivitet. 
Det är mycket upprepning och korta 
stunder, och det handlar om glädje och 
lust. Annars kommer man ingen vart i 
alla fall, säger Marie.

Marie plockar fram trumman och 
gitarren, och Almas blick lyser av 
förväntan. Marie placerar två bilder på 
trumman, en bild på ett lamm och en 
bild på en snigel. Alma väljer snigeln. 
Marie spelar gitarr och sjunger ”Lilla 
snigel akta dig…”, och Alma börjar slå på 
trumman. 

Pianot är Almas favorit och hon väntar 
otåligt på att några klasskamrater ska bli 
klara med musiklektionen så att hon och 
Marie kan gå till musikrummet där 
pianot står. Hon börjar spela så fort hon 
satt sig. Marie härmar Alma, Alma 
härmar Marie. Och så vice versa.

I Almas mapp finns 
bilder på olika aktivite-

ter. Genom att ta loss en 
av bilderna och fästa 
den i mitten gör Alma 

sitt val.

020-22 11 44

Kostnadsfritt, personligt stöd vid telefonsamtal!

Talstöd, minnesstöd,
 anteckningsstöd m.m.

Vardagar 8.00-20.00  
Helger    12.00-16.00

www.teletal.se

syntolkning_fk1302_86x60.indd   1 2013-03-06   13:42
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Tema Kommunikation

Nu tar Alma Maries hand och visar att 
hon vill att Marie ska dra fingrarna över 
alla tangenterna. Det är roligt. Hon vill att 
Marie ska göra det igen och igen. Alma 
söker Maries blick på ett sätt som hon 
inte gjort tidigare under arbetspasset. 

– Alma kan hålla på hur länge som 
helst med trumman, gitarren och pianot. 
Det är magiskt. Det är en sådan glädje i 
musiken, det är så lustfyllt, vi kan arbeta 
med turtagning och härmning. Jag 
arbetar mycket med musik som medel för 
kommunikation, att uttrycka sig genom 
musik öppnar upp för all annan kommu-
nikation också. 

Almas utredning gjordes på 
kommunikationsenheten inom 
Habilitering & Hälsa på Rosenlund 

i Stockholm. Här jobbar Lena 
Lindberger, logoped och Carola Klint 
Edlund, arbetsterapeut. Många barn och 
ungdomar som kommer hit är på tidig 
AKK-nivå, de har inget språk eller uttalat 
kommunikationssätt när de kommer hit. 

Teamet brukar börja med att prata 
med barnets nätverk och habiliterings-
team, och efter detta bestämmer man 
vilken insats som är aktuell, kanske finns 
det saker man kan gå hem och prova 
direkt, eller så behöver en kartläggning 
av barnets förståelse, motorik, syn, 
hörsel och signaler göras innan en 

kommunikationsinsats kan påbörjas. 
– Det är viktigt att hela teamet är med, 

sjukgymnasten kan till exempel vara 
extra viktig  eftersom hon eller han ofta 
har träffat barnet under lång tid och kan 
barnets kroppsliga signaler bäst, och vet 
vad som är viljemässigt, säger Carola.

En kommunikationsinsats kan vara ett 
antal dagar, där man gör observationer 
under lek eller aktivitet, och kommuni-
kationen vävs in i leken. Allt filmas. 

– Vi försöker hitta det som är motive-
rande för barnet, till exempel att gunga 
jättehögt, hoppa i bollhavet eller bygga 
med klossar, säger Carola.

Det allra första steget är att få barnet 

att visa att hon eller han vill ”mera”. För 
att locka fram det avbryter man en rolig 
aktivitet, varpå barnet får frågan om hon 
eller han vill fortsätta. Gungan är bra att 
starta med.

– Vi jobbar mycket med att barnet 
säger ”mera” genom grovmotorik. Vi 
bekräftar då ”Aha, du vill ju mera!”, och 
så småningom förstår de att ”Om jag gör 
så här nästa gång, så får jag göra mera”. 
Vi ställer krav, vi förväntar oss att barnet 
visar att det vill. Ibland tycker föräldrar-
na att vi är hårda när vi kräver ett svar 
för att fortsätta med något som barnet 
tycker är roligt, ler Carola, och Lena 
fortsätter:

– Det är en kognitiv process, att förstå 
att man kan säga ”Mera! Jag vill!”. Det är i 
det lustfyllda, att vilja mer av något, som 
är grunden till all kommunikation. 
Många av barnen som kommer hit är 
vana vid att någon annan bestämmer åt 
dem. När de förstår att de får vara med 
och bestämma blir det ofta en positiv 
vändpunkt, att det jag visar betyder 
något, att jag kan påverka. Detta gör 
också barnen kompetenta i omgivning-
ens ögon, det höjer barnet och blir till 
ringar på vattnet, och barnet möts med 
större respekt. 

Det är extra viktigt med förberedelser 
inför aktiviteter om man har begränsad 

Kommunikation 
handlar om  
glädje och lust.  
Annars kommer man 
ingen vart i alla fall, 
menar Marie Sandelin.
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språkförståelse. Att använda samma 
bild, tecken, ord eller ljud, så kallade 
kodord, varje gång. Och att alla gör 
samma sak. 

– Konsekvens ger inlärning. Vi arbetar 
metodiskt med dessa kodord. Det är 
viktigt att alla gör likadant och förstår 
varför det är viktigt, säger Lena. 

Och ju tidigare man kommer igång 
med AKK desto bättre är det. 

– Med det ”typiska” spädbarnet går 
samspel och kommunikationsutveckling 
med automatik, det finns redan en 
”inbyggd kurs” hos föräldrarna. Men har 
barnet något som avviker måste man tän-
ka till, och ibland tappar barnet intresset 
av att kommunicera när hon eller han 
inte får respons som hon eller han kan 
förstå. 

För att komma igång erbjuder 
Habilitering & Hälsa en kurs för föräldrar 
i tidig AKK. 

– Vi funderar mycket på hur vi kan få 
familjerna medvetna om detta tidigt. Vi 
önskar att habiliteringscentrens behand-
lare har kommunikation med som en 
punkt vid sin första kontakt med famil-
jerna, och att föräldrarna snabbt kan få 
möjlighet att gå en kurs, säger Carola. 

Som ett stöd i detta tog man för några 
år sedan fram ett startkit för barn, 
ungdomar och vuxna på tidig AKK-nivå, 
en väska med färdigt material för 
habiliteringscenter att göra en första 
kartläggning samt tillhörande handled-
ning och uppföljning. 

– Många ute på habiliteringscentren 
kan otroligt mycket. Men om de känner 
osäkerhet är tanken att de ska kontakta 
oss, vi är ett specialistcenter och en 

resurs att ta till. Vi håller oss à jour och 
kan koncentrera oss på bara kommuni-
kation. Ute på habiliteringscentren är 
kommunikationen en del av alla andra 
insatser, säger Lena. 

Kommunikationsgänget tittar också 
på vilken latens, fördröjning, barnet har 
innan det svarar.

– Latensen kan finnas både kognitivt 
och motoriskt. Oftast både och. Många vi 
träffar har väldigt lång latens. Det leder 
ofta till missförstånd hos omgivningen. 
Vi brukar säga ”räkna långsamt till tio”. 
Om det dröjer för länge får barnet inte 
chans att svara, kanske har någon redan 
flyttat kontakten eller börjat prata om 
något annat. Men latensen kan också bli 
kortare med träning, säger Carola och 
Lena fortsätter:

– Om man inte får svar är det viktigt 
att bekräfta det, att ha en stoppsignal 
och säga ”nu avslutar vi detta”.

Carola och Lena poängterar att deras 
roll är att komma med förslag, men att 
det är barnets vanliga behandlare som 

tillsammans med familjen och skolan ska 
bestämma hur den fortsatta kommunika-
tionsträningen ska se ut. 

– Alla kan kommunicera. På något sätt. 
Men ibland är det en utmaning även för 
oss att få kontakt. Och då får vi trolla! l

TexT& foTo: Anna Pella
info@faktapress.se

Alma kan hålla på hur 
länge som helst med 
trumman, gitarren och 
pianot. Det är magiskt.  
Det är en såDan gläDje i 
musiken, Det är så lustfyllt.

TIPS TIll föräldrar: 
n Förutsätt att barnet vill och försöker 
svara – alla kan kommunicera! 

n Filma och titta om och om igen – man 
ser saker på film som man inte uppfattar i 
situationen, till exempel signaler i form av 
små rörelser.

n Försök sätta ord på den omedvetna 
kunskapen – föräldrar är oerhört viktiga, 
ni ser saker som vi inte ser. Ofta kan ni 
inte förklara det, ni bara vet att barnet är 
kissnödig eller törstig.

Pianot är Almas favorit 
och hon börjar spela så 
fort hon satt sig ned.

Surfa, chatta och spela spel med enbart dina ögon
Tobii PCEye Go och Pro gör det möjligt att surfa, chatta, spela spel, 
ordbehandla, utföra bankärenden online etc. med enbart ögonen. 

Några av fördelarna med Tobii PCEye:
• Avslappnad och snabb tillgång till datorns alla funktioner.
• Smidiga magnetfästen och USB-matning gör att du kan använda din 

PCEye på olika datorer i t.ex. skolan, på jobbet och hemma.
• Fungerar på laptops och stationära datorer
• Bygger på beprövad ögonstyrningsteknik från Tobii Technology AB

Ytterligare information 
Besök www.tobii.com/pceye eller upplev Tobii PCEye själv i vår monter 
E01:10 på Leva och Fungera

Surfa, chatta och spela spel med enbart dina ögon

Smidiga magnetfästen och USB-matning gör att du kan använda din 

 eller upplev Tobii PCEye själv i vår monter 

Independence with an Eye
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Vi vågar påstå att vi är Sveriges 
ärligaste  assistanssamordnare. 
– Syna oss gärna i sömmarna! Vivida Assistans – Med högre kvalitet. www.vivida.se/arlighet

Vivida_Foraldrakraft_180x33.indd   1 12-09-05   16.49.56

Varför åker du runt med husbil 
när det är som kallast?

– Jag åker alltid i husbil på 
mina kursresor. Jag har cirka 110 kursda-
gar varje år och nätterna tillbringar jag 
helllre i husbil än på hotell.

– Att det är på vintern beror på att det 
passade bäst. Vårterminen är så fylld 
med olika lov och sådant, så det gällde 
att hitta en bra tidpunkt. Husbilen är 
avställd på sommaren, då jag inte har 
kurser och husbilssemester inte riktigt 
ligger för mej...

– Jag åker på Teckenresan med min 
fru Karin och vår dotter Isa, 3 år. Det ska 
bli roligt att göra detta tillsammans. 
Karin jobbar också på Tecknologen och 
är den som skött  allt det administrativa 
med Teckenresan.

Hur är det med intresset för tecken-
kommunikation idag?

– Intresset är stort, många familjer 
och personal känner att de ”icke-talan-
de” barnen behöver kunna uttrycka sig 
på en så hög nivå som möjligt. Tecken är 
ett bra sätt, man har alltid med sig 
händerna, och det kan användas som 
högnivåspråk, eller som signalspråk så 
det är väldigt brett. Det är också ett 
naturligt sätt att uttrycka sig på, gester är 
ju alltid bra.

Vilka vill du helst träffa på din resa?
– Främst de som bestämmer om hur 

man ska utbilda personalen, och föräld-
rar för att de ska få argument att använda 

i sin kamp för att deras barn ska få bra 
språklig miljö.

– Jag vill träffa personal som arbetar 
med tecknande barn för att ge dem 
inspiration att lära sig mer och, framfö-
rallt, använda tecken mer.

Hur kom du på idén att göra en 
teckenresa?

– Jag träffade så många föräldrar som 
var förtvivlade över att de inte fick 
respons på sina önskemål om mer tecken 
på förskola och skola. De möttes hela 
tiden av oförståelse för sina krav. 
Likadant var det när jag pratade med 
personalen som arbetade med barnen. 
Personalen var uppgiven, föräldrarna 
förtvivlade... De började på nåt sätt 
acceptera att deras barn inte skulle få 
den höga språknivå som de önskade och 
trodde.

– Jag hade en kurs för personal på en 
psykiatrisk avdelning som hade patienter 
med utvecklingsstörning och psykiska 
problem. När jag pratade med dem 
förstod jag att det var där som många av 
de barn, vars personal och föräldrar jag 
hade på kurser över hela landet, riskera-
de att hamna... Personalen menade att 
kanske så många som nio av tio av deras 
patienter, som nu hade kontakt med 
psykiatrin, hade kommit dit för att de 
inte hade fått tillräckligt med möjlighet 
att uttrycka sig under sin uppväxt. Det 
kändes helt ofattbart – även om jag på 
något sätt visste att det var så.

– När vi diskuterade detta, på en av 

mina kurser, sa jag att ”det här måste 
man göra nåt åt, det är helt ohållbart att 
man inte har högre språkliga ambitioner 
i förskola och skola, än så här!” På 
kvällen, i husbilen, funderade jag över 
hur jag skulle ”lobba” för detta och kom 
på att den som skulle kunna göra det 
kanske var jag...

– Nästa dag sa jag till kursdeltagarna, 
att jag kommit på att det nog var jag som 
skulle göra nåt åt det. Då applåderade 
föräldrarna och så bestämde jag mig för 
att åka ut och inspirera folk. Jag bestäm-
de också att det inte skulle kosta något, 
för det är alltid det som föräldrar får 
höra, att det är för dyrt. Nu kan ingen 
skylla på det heller!

Håkans långa resa sätter 
teckenkommunikation  
på kartan
Mitt i kalla vintern drog Håkan Ernklev på Tecknologen ut på turné 
med sin husbil för att sprida kunskap om teckenkommunikation. 
Under januari och februari bjöd han på gratiskurser från Lund i 
söder till Gällivare i norr.

Gillar inte husbilssemestrar 
– men drar gärna ut på 
Teckenresa över hela Sverige 
när det är som allra kallast. 
Håkan Ernklev tröttnar aldrig 
på att sprida kunskap om 
teckenkommunikation.

FK_1302_s076-85_kommunikation_v03.indd   84 2013-03-07   16:25



2013, # 2 FÖRÄLDRAKRAFT     85

Dialog Comai
är ett kommunikations-

hjälpmedel för det nära 

och personliga samtalet.

Premium Comai
är ett kognitionshjälpmedel

för struktur, påminnelser  

och sammanhang.

Dialog Comai

Nyhet!

Vilken betydelse tror du har att du 
träffar så mycket folk?

– Det har stor betydelse, men 
problemet är att man ofta skickar bara 
en eller två personer på kurserna, och 
sedan ska de försöka få igång tecknan-
det på arbetsplatsen. Det är inte så 
lätt.

– Det bästa är om man har ett 
projekt, som löper över flera år, där 
det redan finns inlagt vilka kursdagar 
som ska ägnas åt att utveckla persona-
lens kunskaper. Går man en kurs när 
ett barn är fem år, så är det förstås 
inte färdigt med det, eftersom 
uppgiften är att utveckla barnets 
kommunikation. Då måste ju persona-
len själv utvecklas hela tiden också.

– Det räcker inte att ligga steget 
före. Man måste som vuxen ha ett 

väldigt mycket större teckenförråd än 
barnet. Jämför skillnaden mellan en 
förälders eller personals talade 
ordförrråd kontra det talande 
barnets, och personalens teckenför-
råd kontra det tecknande barnets.

– Jag hoppas att droppen urholkar 
stenen! Det är förhållandevis ”lätt” att 
få till en ramp uppför en trappa om 
skolan får en elev som använder 
rullstol. Alla ser att en ramp behövs. 
Det handlar om att få de som har 
resurserna att förstå att tecken är en 
social ramp och behövs lika mycket. 
Det handlar inte om att bara vara 
närvarande, att komma in i klassrum-
met, det handlar också om att delta. 
Utan språk kan man inte delta!

Hur är det att jobba ute på turné?
– Det är roligt och jobbigt samti-

digt. Jag tycker det är så roligt att 
träffa alla dessa människor som 
verkligen gör en jätteinsats för att lära 
sig kommunicera. ●

TEXT: Valter Bengtsson
info@faktapress.se

Jag vill träffa personal 
som arbetar med teck-
nande barn FÖR ATT GE 
DEM INSPIRATION ATT LÄRA 
SIG MER.

HÅKAN ERNKLEV

Ålder: 54 år.

Bor: Lundsbrunn, 
Götene.

Familj: Fru Karin, 
barnen Amanda, 19 år, 
Jesper 16, och Isa-Li, 3.

Fritid: Då är jag med 
familjen!

Bakgrund: 
Teckenspråkstolk, 
jobbat med kurser och 
inspirationsdagar i 25 
år.

Det bästa med 
sommaren: Att slippa 
åka husbil.

Imponerad av: Hur 
mycket man kan lära 
sig om man tycker det 
är roligt och inte vet att 
det egentligen är svårt.

Motto: Våga!
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ATT VÄLJA UTBILDNING OCH ARBETE 
Hur hittar man en skola där inget är omöjligt? 
Där man får den tid man behöver? Och där man 
uppmuntras att ta egna initiativ? 
Vi har träffat elever och familjer som har 
fått leta lite extra för att hitta rätt utbildning, 
anpassad till olika behov av stöd, och som har 
värde fulla erfarenheter att dela med sig av.

TEMA Välja studier

Den 23 november 2009. Det här 
datumet glömmer Julia Elfström 
aldrig. Det var då hon tog 

vaccinet som skulle förändra hennes liv. 
En månad senare kom en stor trötthet 
över henne. Hon tänkte att det berodde 
på det tuffa tempot på gymnasiets 
internationella linje. 

Den där trötthetskänslan kom över 
henne som en kraftig huvudvärk, när som 
helst, och hon smet undan för att sova, på 
skolans toalett eller bibliotek.

Några veckor in på andra terminen 
insåg familjen att något var allvarligt fel. 
Detta blev början på vad Julia beskriver 
som ett mardrömsår, där hon kände sig 
värdelös och ljög för föräldrarna, kompi-
sar och lärare för att gå undan och sova.

Hon pausade med fotbollen och 
innebandyn, träffade vännerna mer och 
mer sällan och sov bort lektionerna. Hon 
skämdes. Och när läkaren konstaterade 
att hon var utbränd skämdes hon ännu 
mer. Ett år senare fick hon diagnosen 
narkolepsi, och hon beskriver en stor 
lättnad att äntligen få veta, och att 
”utefter det kunna gå vidare”.

Julia Elfström är 19 år och bor i Vallda 
utanför Kungsbacka. Idag har hon 

kommit till Ågrenskas familjevecka för 
att träffa barn med narkolepsi och deras 
familjer. Föräldrar och skolpersonal har 
bänkat sig i föreläsningssalen för att höra 
hennes historia och få en bild av hur det 
kanske kan bli sen, när deras barn blir 
större.

Tystnaden är andäktig och kompakt, 
när Julia börjar berätta. Hon berättar om 
skolan och det förlängda studieåret, det 
fjärde, som hon just nu går.

– Det är inte konstigt att läsa fyra år, 
det är okej att det tar längre tid, för att få 
de betyg man är värd. Jag har skjutit upp 
kurser istället för att skynda igenom allt 
för att bli godkänd.

Direkt efter diagnosen träffade Julia 
och hennes föräldrar skolans personal 
och Julia berättade hur hon hade det. 

– Det satte lite blåslampa på läraren 
att hitta praktiska lösningar för mig. Det 

är viktigt att ha en kommunikation med 
skolan om vilket stöd man behöver. Man 
vinner så mycket på det i längden.

Och att man säger till i tid. Julia valde 
bort ett par ämnen för att få håltimmar 
och möjlighet till återhämtning. Hon 
hade ett vilrum som hon kunde gå till, 
vilket var en stor trygghet, men som hon 
aldrig använde. Istället tog hon den 
lediga tiden till att göra saker som hon 
mådde bra av, gå på massage eller läsa 
ikapp ett annat ämne. Sånt som gav 
energi.

Det har varit  och är hennes strategi ända 
sen hon fick diagnosen. Att välja saker 
som motiverar henne.

– Först tänkte jag, varför ska jag gå här? 
Man behöver ju inte ens gå gymnasiet. 
Sen bestämde jag mig. Jag valde idrotten, 
att gå på den. Jag tog det roligaste först 
och kände mig nöjd, jag kunde prestera 
där och fick känna att jag kunde lyckas. 

Sen lade hon till svenskan, och byggde 
på ämne för ämne.

I efterhand kan hon tänka att hon 
borde haft en rutin att alltid vila en stund 
efter lunch, eftersom hon ofta sov bort 
lektionerna på eftermiddagen. En pappa 
avbryter och frågar om hon tycker att 
man ska schemalägga vilan, eller vila när 
man vill. 

– Schemalägg, det är bra att få in 
rutiner tidigt, säger Julia. Så att man får 
ett mönster.

Hon säger också att hon har haft 
världens bästa föräldrar som envist har 

Genom att välja det roligaste först har Julia Elfström, 19, hittat moti-
vationen att plugga. På Ågrenskas familjevecka om narkolepsi delar 
hon med sig av sina erfarenheter och ger sina bästa tips på vad man 
ska tänka på när man väljer utbildning.

”Gör det roligaste först!”

 Jag tycker att man ska 
spara det tråkigaste till 
sist, DÅ HAR MAN JOBBAT UPP EN 
MOTIVATION FÖR ATT ORKA.
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JULIA, 19, 
BERÄTTAR HUR HON 
KLARAR SKOLAN TROTS 
SIN NARKOLEPSI.  

TOBIAS, 16,
BESTÄMDE SIG FÖR 
EKESKOLAN TROTS 
LÅNG RESVÄG.

JOHANNA, 19, 
ÄR SNART 
REDO FÖR 
ARBETSLIVET.

MARIA, 20,
FÅR EXTRA STÖD FÖR 
ATT KLARA YRKES-
HÖGSKOLAN.

Här möter du

peppat och stöttat henne att komma iväg, 
både till skolan och på aktiviteter med 
kompisar, även om de ofta har fått köra 
henne för att hon missat bussen. 

– Ni är världens bästa hjälpmedel! 
Ett av dagens första skratt bryter ut.
Men peppningen måste komma vid rätt 

tillfälle. 
– Inte när man är trött. Då blir man 

bara arg. Ilskan är något som lätt går ut 
över föräldrarna, även fast man egentli-
gen är arg på sig själv. Tänk på det och låt 
det rinna av er, istället för att trappa upp 
konflikten. Ge era barn lite morot, men 
våga också ställa krav och pusha dem.

Hon uppmanar föräldrarna att sätta sig 
tillsammans med barnet och gå igenom 
ämne för ämne. 

– Vilket ämne är roligast? Jag tycker att 
man ska spara det tråkigaste till sist, då 
har man jobbat upp en motivation att 
orka med det också. 

Julia kombinerar studierna med att 
jobba åt ett bemanningsföretag. Hon får ett 
sms med jobbförslag men hon behöver 
bara höra av sig när hon vill och kan 
komma, vilket är jätteskönt.

– Det är jobbigt att behöva ringa och 
säga nej, det känns som ett nederlag.

Det fjärde året består av självstudier och 
hon får hjälp av sin mentor att samla in 
material till de olika kurserna. De håller 
mest kontakt via mejl. Och när hon är klar 
kommer hon att få ett betygsdokument, 
precis som alla andra. 

Efter gymnasiet vill hon resa till Spanien 
och kanske jobba ett tag. Sen kanske hon 
pluggar vidare på högskola, hon får se. ●

TEXT & FOTO: Anna Pella
info@faktapress.se

JULIAS TIPS OM RÄTT 
VAL AV UTBILDNING
■ Välj utifrån vad du tycker är kul, då 
kommer du att hitta motivation. Det är det 
viktigaste! Det praktiska är sekundärt, det 
ska skolan fixa.
■ Besök de olika alternativen in nan du 
gör ditt val, ta med en lista på vad du 
behöver och fråga om det är möjligt. Vad 
kan ni göra för mig?
■ Om det blir för mycket, skjut upp 
kurserna i tid. Du ska inte behöva dra ned 
på dina ambitioner, du ska få de betyg du 
har rätt till, även om det tar lite längre tid.

JULIAS STUDIETEKNIK
■ Hitta ett bra tillfälle när du är pigg, till 
exempel brukar jag sova en kvart efter 
skolan och sen göra läxor. Hitta också en 
bra plats där du kan sitta ostörd. 
■ Ta ett ämne i taget. En hel timme med 
samma ämne ostörd är värd lika mycket 
som tre lektioner, där man blir avbruten av 
andra och av raster.
■ Ta pauser och gör saker du mår bra av, 
ta hand om dig själv!

VÄRLDENS BÄSTA LÄRARE...
… förstår att jag behöver gå ut en stund 
och låter mig smyga iväg.
… förstår att jag behöver längre tid på 
mig och ger mig senare deadlines.
… frågar mig i förväg, till exempel ”Hur vill 
du att vi ska göra med provet. Vill du dela 
upp det?”
… fixar ett vilrum även om jag inte 
använder det.
… förstår att jag behöver gå till läkare, 
sjukgymnast med mera och att vi kan ha 
en mejlkonversation om vad jag missat, 
istället för att ta av rasten.
… vågar utmana lite grann.LÄS OM ÅGRENSKA PÅ NÄSTA UPPSLAG

Julia Elfström har en 
medveten strategi att 
välja det roligaste först, 
för att hitta motivation 
att orka med resten.
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– De som går på lågstadiet idag 
har inget skolminne före och 
efter sprutan. De började i 

skolan i samma veva som de insjuknade, 
”Det är så här det är”, säger Bodil 
Mollstedt, specialpedagog. 

– De flesta mår bättre när de väl fått 
sin diagnos, när vardagen flyter på och 
när medicinerna blir rätt inställda. 
Skolan har heller ingen bild av att ”så här 
var det innan”.

För barn som går i mellanstadiet, 
högstadiet eller gymnasiet är det annor-
lunda: 

– De har haft ett före, som skolelev. De 
äldre barnen kan bli ledsna och deprime-
rade när de upptäcker skillnaden. De 
känner att de inte fattar, inte orkar lika 
mycket som tidigare, säger Bodil. 

Hon märker att när man kommer upp i 
mellanstadiet blir det viktigare att vara 
som alla andra. Skolan kan säga ”vi har ju 
gjort en anpassning och ordnat ett vilrum 
men han använder det inte”. 

– Det gäller då för skolan att ställa sig 
frågan om det inte längre finns ett behov 
eller om det är något i miljön som behöver 
ändras. Det kan handla om saker som att 
man har tillgång till en egen nyckel, att 
man vet att ingen annan kan komma och 
knacka på, att man vet att man har 
tillgång till väckningshjälp, och att man 

vet att ingen annan använder min egna 
kudde eller filt som jag lagt dit.

Hur skolan erbjuder stödet är jättevik-
tigt. 

– Det verkar vara lättare att få till ett 
bra stöd i låg- och mellanstadiet, när det 
är färre lärare, som kan följa barnet 
under stora delar av skoldagen och kan 
se när hon eller han behöver en paus. 
Man har ofta samma klassrum och där 
finns kanske en soffa eller saccosäck där 
barnet kan ta paus.

I högstadiet och gymnasiet kan det bli 
aktuellt med ett utökat mentorskap som 
fungerar som en spindel i nätet, som man 
träffar under en avtalad tid, en gång i 
veckan, som följer upp skolarbetet och 
hjälper till att planera och gå igenom vad 
som ska göras. Det är också viktigt att 
fråga eleven vilken pedagog han eller 
hon har som förslag. 

En annan form av stöd kan vara att en 

kompis antecknar på lektionen, och att 
man har gjort upp om det innan och inte 
behöver fråga varje gång. Och att läraren 
i förväg delar ut text på vad lektionen ska 
handla om. 

– Många tänker att ”Varför ska detta 
behövas, jag har ju inte svårt att läsa och 
skriva”. Men det är viktigt att spara på  
krafterna, och en del uttrycker att de har 
problem med ”kom-ihåget”.

En dator som antecknings- och 
skrivstöd kan också vara bra. Vissa är 
också känsliga för ljud och kan ibland 
behöva speciellt anpassade hörselskydd, 
en ljuddämpande skärm eller sitta långt 
fram i klassrummet. Och för att upprätt-
hålla koncentrationen och orken kan 
man behöva röra på sig eller ha något att 
sysselsätta sig med.

– Bra saker kan vara ett höj- och 
sänkbart arbetsbord, en stressboll, 
snurrstol, sittdyna eller varför inte 
mobilen? 

Bodil tycker att det är viktigt att berätta 
att man har narkolepsi i skolan, så att 
elevhälsan och lärare har möjlighet att 
göra det så bra som möjligt för eleven. 

– Som lärare kan det vara svårt att se 
när orken tryter, och många barn gör allt 
för att det inte ska synas. Informera så 
mycket som möjligt, hur visar barnet att 
hon eller han är trött? Genom att bli arg, 
bli tyst, få en tom blick eller lägga 
huvudet på bordet? Berätta så mycket 
som möjligt. Beskriv hur morgnarna är 
hemma, att det kan vara tufft att komma 
upp och lätt att somna på bussen, och att 
man därför missar att hoppa av. Kanske 
har man inte heller varit hungrig på 

Ågrenska möter skolbarnen 
Bodil Mollstedt har träffat många barn med narkolepsi. Hon ser att 
det skiljer sig mycket beroende på ålder och vilken situation de ställs 
inför. Det är viktigt att skolan vet om att svårigheter med koncentra-
tion och minne beror på sömnbrist. Sociala problem kan bero på 
rädsla för att få en kataplexi eller att orken helt enkelt inte räcker till.

Bodil Mollstedt 
träffar många 
barn med 
narkolepsi.

Föräldrar och skolpersonal 
lyssnar när Julia Elfström 
berättar om sin narkolepsi 
tillsammans med Cecilia 
Stocks, socionom på Ågrenska.

Det ska inte ha betyDelse 
vilken skola man väljer för 
sitt barn, skolan ska anpas-
sa efter varje barns behov. 
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JOBBA – BÖRJA MED 

Tema kommunikation:
KOM IGÅNG MED AKK

•  VÄLYLLD PAPPERSUTGÅVA 6 GÅNGER PER ÅR
•  HELA TIDNINGEN I DIGITALT FORMAT FÖR IPAD ETC.

•  LJUDTIDNING I MP3-FORMAT
•  ARKIV MED ALLA ÄLDRE UTGÅVOR SEDAN STARTEN 

”Jättebra tidning, den 
stärker och v ärmer när 
det är som tuffast.”
   – Förälder

PRENUMERERA PÅ
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Gerd Karlsson-Ingvarsson, rådgivare 
på Specialpedagogiska skolmyndighe-
ten, SPSM, menar att det är viktigt att 
skolan ger möjlighet för eleven att ha 
kontakt med lärare och kamrater när 
hon eller han är frånvarande under en 
längre tid. 

– Det är viktigt att känna att man 
fortfarande är med i gemenskapen. 
Dagens digitala kommunikationsverktyg 
gör detta möjligt. Om eleven vet att det 
ska hända något extra roligt ökar kanske 
chansen att hon eller han kommer iväg 
till skolan.

IT är även ett användbart hjälpmedel i 
det direkta skolarbetet.

– Digitala läromedel kan vara ett 
hjälpmedel för många elever, eftersom 
det finns stora möjligheter att anpassa 
för varje elev. Som lärare har jag dock 
alltid möjlighet att anpassa aktiviteter 
samt att erbjuda alternativa övningar. 

Gerd tar ett exempel från ämnet 
idrott och hälsa, där eleven istället för 
att hoppa bock kan få ett alternativ, som 
till exempel att kliva över en bänk. 

– För elever med funktionsnedsätt-
ning finns också möjlighet till anpass-
ningar vid nationella prov, som till 
exempel förlängd tid, uppdelning av 

provet, använda hjälpmedel som eleven 
använder dagligen, eller att svara 
muntligt. Anpassningen görs så att 
provet eller delprovet fortfarande 
prövar det som ska prövas. 

Vid betygsättning 
kan även undantags-
bestämmelsen i 
skollagen användas, 
även känd som 
”pys-paragrafen”. 

– Skolans rektor är 
ansvarig för att 
elevens behov av 
särskilt stöd utreds om 
misstanke finns att 

eleven inte kommer att nå kunskapskra-
ven. Om utredningen visar att eleven är i 
behov av särskilt stöd ska ett åtgärdspro-
gram upprättas, där det framgår vilka 
behoven är, hur de ska tillgodoses och 
hur de ska följas upp och utvärderas. 

Lärare och rektor kan vända sig till 
Gerd och hennes kollegor på SPSM för 
att få stöd.

– På varje skola ska rektor stödja 
lärarna i deras arbete med att bedöma 
elevernas kunskaper. I detta arbete kan 
Specialpedagogiska skolmyndigheten 
vara ett stöd till skolan. l

SÅ FUNKAR PYSPARAGRAFEN 
– ETT VIKTIGT UNDANTAG VID 
BETYGSSÄTTNING

n ”Pysparagrafen” i skollagen är en viktig 
bestämmelse som gör det möjligt att göra 
undantag vid betygssättning

Så här lyder paragrafen i skollagen 10 
kap. 21§: 

”Om det finns särskilda skäl får det vid 
betygssättning bortses från enstaka delar 
av de kunskapskrav som eleven ska ha 
uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9. Med 
särskilda skäl avses funktionsnedsättning 
eller andra liknande personliga förhållan-
den som inte är av tillfällig natur och som 
utgör ett direkt hinder för att eleven ska 
kunna nå ett visst kunskapskrav”.

FAKTA om NARKolEPSI
n Narkolepsi är en sömnstörning med stor 
dagtrötthet på grund av för lite djupsömn 
på natten, samt attacker med plötslig 
förlust av muskelkraft och en känsla av 

förlamning, så kallade kataplexier. 
Förlamning i samband med insomning och 
uppvaknande, så kallad sömnparalys, 
förekommer också. 
n Den exakta siffran när det gäller 
förekomsten av narkolepsi i Sverige är 
okänd, men uppskattas till cirka 200 
personer per en miljon invånare. Vid 
vaccinationerna mot svininfluensan 
2009/2010 skedde en mer än 10-faldig 
ökning av antalet fall med narkolepsi hos 
barn.

n otillräckligt med sömn kan orsaka:
• Svår dagsömnighet
• Sämre glukostolerans
• Minskat kortison
•  Förändrad ämnesomsättning med 

viktuppgång
• Koncentrationssvårigheter
• Nedstämdhet
• Beteendeproblem
• Sämre minne
• Sämre immunförsvar

Källa: Ågrenskas nyhetsbrev om 
narkolepsi som kan laddas ned i sin 
helhet på www.agrenska.se

om ÅGRENSKAS FAmIljEVEcKoR
n Ågrenska anordnar familjeveckor för 
barn, ungdomar och vuxna med funktions-
nedsättning och deras familjer. I samband 
med familjevistelsen anordnas två utbild-
ningsdagar som vänder sig till personal 
som möter barnen i vardagen. Exempel på 
vad som tas upp under familjeveckorna om 
narkolepsi är:
• Medicinska aspekter
• Konsekvenser i vardagen
• Syskonrollen
• Pedagogik
• Sjukgymnastik
• Kost
•  Psykosociala konsekvenser för familjen
• Munhälsa och munmotorik
• Samhällets stöd
• Patientföreningen
Läs mer på www.agrenska.se

Gerd Karlsson-
Ingvarsson.

morgonen eller hunnit äta frukost, och 
kan behöva en smörgås eller frukt innan 
lunch. Det är viktigt att skolan har en 
förståelse för detta och att man vet att 
man är välkommen även om man 
kommer senare. Ju mer läraren vet, ju 
bättre är förutsättningarna att bli 
förstådd.

När man väljer skola tycker Bodil att 
man ska fråga rektorerna och pedagoger-
na hur de möter barn med behov av 
anpassning och stöd, vad de har för 
specialpedagogiskt stöd på skolan, och 
om lärarna har tillgång till handledning. 
Men också hur tillgången till grupprum 
och möjligheten för vila ser ut. 

– Det ska inte ha betydelse vilken skola 
man väljer för sitt barn, skolan ska 
anpassa efter varje barns behov av stöd 
och stimulans, menar Bodil. 

Det handlar också mycket om den 
enskilda pedagogens kompetens.

– Att kunna fånga upp barnet hela 
tiden, dubbelkolla, ”Vet du vad du ska 
göra nu?”. Att ligga steget före och jobba 
förebyggande. ”Utflykten nästa vecka, 
hur vill du göra då? Ska vi ses där, vill du 
ha en kompis med dig?” Och när det 
fungerar bra, fundera på varför. Försök 
överföra kunskapen till andra situatio-
ner, aktiviteter och miljöer barnet deltar 
i, säger Bodil. l

TexT & FOTO: Anna Pella
info@faktapress.se

”eLeVeR MÅSTe FÅ KÄNNA ATT De ÄR MeD 
i geMeNSKApeN ÄVeN ViD LÅNg FRÅNVARO”

pÅ NÄSTA uppSLAg MöTeR Du TOBiAS SOM VALDe eN SKOLA 22 MiL heMiFRÅN
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Det är familjedagar på Ekeskolan i 
Örebro. Under två dagar är 
föräldrar och syskon på besök för 

att få inblick i barnens vardag, träffa 
personal och umgås. Johnny Österlund 
och Pia Andersson är föräldrar till Tobias 
som är 16 år och går här sedan fyra år 
tillbaka.

Gemensamt för alla elever som går 
här, är att de har en synnedsättning i 
kombination med en eller f lera andra 
funktionsnedsättningar. Ungefär 
hälften bor i Örebro, medan de övriga 
veckopendlar, och bor över på det 
intilliggande internatet under veckor-
na.

Så är det för Tobias. Han kommer 
från Märsta 22 mil bort. Med en grav 
synnedsättning, högersidig cp-skada 
och nedsatt kognitiv förmåga, har det 
varit svårt att hitta en bra skolsituation i 
hemkommunen, trots att de försökt. 
Det började redan på förskolan.

– Det fungerade tack vare att det 
fanns en pedagog med synutbildning, 
men det var en rörig miljö som inte 
passade Tobias, säger Pia.

När det var dags att börja skolan 
fanns inget bra alternativ i Märsta, så 
familjen besökte en sär- och tränings-
skola i en intilliggande kommun.

– Vi var tveksamma, vi såg att barnen 
som gick där hade större behov än 
Tobias, men personalen var påstridig 
och sa att det skulle ”bli perfekt”. 
Tobias var den enda som hade tal, och 
han var ”bäst i klassen”, vilket till en 
början blev ett lyft för honom. Han blev 
friare som person och hans självkänsla 
stärktes, men möjligheterna för Tobias 
att få talande kompisar saknades.

Efter ett par år ville hemkommunen att 
Tobias skulle börja i deras särskola. 

– Vi åkte dit och mötte en passiv, trött 
och likgiltig personalgrupp. Men i 
samma veva började en ny rektor, som 
ville förändra detta, så vi bestämde oss 
för att testa, säger Pia.

En referensgrupp med föräldrar sattes 
ihop och pappa Johnny gick med för att 
försöka påverka skolsituationen.

Det funkade ”hyfsat bra” i början, 
även här. Men sen märkte de på Tobias 

att något var fel, berättar Pia. Tobias ville 
inte gå till skolan av flera olika orsaker, 
bland annat för att man flyttat in 
förskoleelever i samma lokaler, vilket 
bidrog till att det blev rörigare och 
mycket mer oväsen än tidigare.

– Resultatet blev att han skolkade i 
nästan två års tid, vilket var en enorm 
påfrestning för hela vår familj.

Redan sedan Tobias var mycket liten 
hade familjen haft kontakt med 
Ekeskolan i Örebro, som då var ett 
nationellt resurscenter för barn med 
synnedsättning och annan funktions-
nedsättning. 

– Vi gick på en föräldrakurs, och 
sedan träffade vi samma personer i 
samband med att Tobias gjorde en 
synpedagogisk utredning när han var 
tre, fyra år. 

Under tiden på hemkommunens 
särskola fanns också ett samarbete med 
Ekeskolan som utbildade personal och 
föräldrar i ”mobility”, en metod för 
orientering och förflyttning vid synned-
sättning. Dessutom hade Pia hört mycket 
gott om skolan från en före detta kollega, 
vars son hade gått där. 

De tog kontakt med Ekeskolan för att 

”Välj en skola där ditt 
barn kan utvecklas”
Anpassad miljö, positivt klimat, möjlighet att identifiera sig med 
andra och skaffa kompisar. Och att Tobias själv sa ”Jag ska gå på 
den här skolan” efter bara två dagars besök. Det avgjorde saken 
för familjen Andersson-Österlund när de letade ny skola till sin 
son efter flera års vantrivsel. 

Här får Tobias menTal ocH 
fysisk Träning, och fler 
möjligheter att identifiera 
sig med andra och skaffa 
kompisar.
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”Jag ska gå på den här 
skolan”. Så sa Tobias 
redan andra kvällen när 
familjen besökte 
Ekeskolan, berättar 
pappa Johnny och 
mamma Pia. 
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se om den kunde vara ett alternativ för 
Tobias. Men de kände oro för att skolan 
låg så långt bort och att det i så fall skulle 
innebära att Tobias skulle flytta till 
internat, och komma hem bara på 
helgerna. 

– Vi åkte dit på besök under ett par 
dagar, och redan andra kvällen sa 
Tobias, ”jag ska gå på den här skolan”, 
säger Pia.

Och så blev det. 
Johnny säger att det var jobbigt att 

släppa taget i början, visst har det funnits 
dippar även här. Ett par gånger under de 
första åren körde han de 22 milen fram 
och tillbaka för att säga god natt till 
Tobias som var ledsen. Men sedan Tobias 
fick sin första bästa kompis här har det 
inte hänt.

– Här får Tobias både mental och 
fysisk träning, och fler möjligheter att 
identifiera sig med andra och skaffa 
kompisar, säger Johnny.

Pia påpekar också att miljön inte finns 
någon annanstans. 

– Det är extra svårt att integrera elever 
med synnedsättning, det handlar inte 
bara om anpassade hjälpmedel, utan 
också om att det är lugnt och tyst.

Johnny nickar:
– Första gången vi var här kändes det 

som att gå in i en kyrka. Det var också 
trevlig stämning, vilket vi snabbt lade 
märke till. 

Pia och Johnny tycker att Tobias har 
vuxit mycket här. 

– På en kommunal skola är det så 
mycket på individnivå om det blir bra. 
Här ligger det i allas intresse att eleven 
ska utvecklas. Ekeskolan har alltid 
arbetat mycket för att Tobias ska bli en 
självständig individ som känner sig trygg 

och säker att ta egna beslut och genomfö-
ra dessa, säger Pia.

Johnny fortsätter:
– Här är ingenting omöjligt. Man får 

den tid man behöver och uppmuntras till 
egna initiativ. Det är ett positivt klimat 
och de plockar ur det bästa ur ungarna.

Men Pia säger också att det så klart 
också finns nackdelar.

– Det känns olustigt att Tobias åker 22 

mil i snömodd och halka. Och att de 
kompisar han nu får inte bor i närheten 
vilket innebär att då han slutar skolan 
kan han förlora dessa relationer. En 
annan sak är att många av de yngre i 
personalgruppen har fått sluta på grund 
av arbetsbrist och att de varit några av 
Tobias favoriter.

De vill gärna tipsa andra föräldrar om 
att inte bara godta vad kommunen säger 
när det handlar om att välja skola. Det är 
viktigt att skaffa sig information på egen 
hand.

– Kontakta LSS-handläggaren och 
habiliteringen, men kolla också på nätet 
och kontakta andra föräldrar. Besök 
skolor och åk runt och titta. Gå på 
magkänsla och utgå från vad som är bra 
för ditt barn. 

För Tobias del har jämnåriga kompisar 
betytt mest av allt.

 – Han hade aldrig haft jämnåriga 
kompisar innan han kom hit. Det var 
mest vuxen- och assistentrelationer. 

Pappa Johnny är engagerad i föräldra-
föreningens styrelse som jobbar med 
frågor om hur barnen ska få en menings-
full fritid. Varje sommar anordnar 
föreningen ett sommarläger för nuvaran-
de och tidigare elever. Föreningen är 
också engagerad i frågan om de åtta 
tjänsterna som nyligen tagits bort.

Ekeskolan är den enda skolan i Sverige 
som är helt anpassad för elever med 
synnedsättningar. Den har tappat lite 
kännedom på grund av att den under en 
lång period endast fick vara ett resurs-
centrum. I dagsläget finns bara 27 elever 
här, i lokaler som en gång rymde det 
fyrdubbla.

Elisabeth Brynje Starfelt är rektor här 
sen ett år tillbaka. Hon tycker att hela 
Ekeskolans existens är dubbel. 

– Å ena sidan skulle den inte behöva 
finnas, men många av de här eleverna 
har svårt att få en bra skol-, omvårdnads- 
och boendesituation i sin hemkommun. 
Många elever har en känsla av misslyck-
ande när de kommer, det har inte funkat 
i skolan. 

Staten betalar tre fjärdedelar av 
kostnaden, hemkommunen resten.

– Personalen måste vara oerhört 
kreativ, när inte synen finns, och 
använda andra sinnen. Vi nöjer oss inte 
förrän vi får det att fungera för varje elev. 

Innan man bestämmer sig tycker hon 
att man ska prova på, och Ekeskolan 
erbjuder familjer att komma och göra 
just detta, för att känna om det är rätt för 
dem.

En annan viktig del är vad som händer 
efter skolan. Utskolningen tar oftast två 
år, och Ekeskolan hjälper familjen att 
hitta en bra lösning för boende och 
sysselsättning. 

Sedan ett par år tillbaka jobbar skolan 
också med entreprenörskap för eleverna, 
i något som kallas ”Vedfirman”. 

Vedfirman består i dagsläget av fyra 
elever. De hugger, klyver och säljer ved, 
och de tar själva hand om allt från 
beställning till leverans och betalning. 
Mottot är att ”säljaren är viktigare än 
köparen”. l

TexT & FOTO: Anna Pella
info@faktapress.se

Personalen måste vara 
oerhört kreativ, när inte 
synen finns, och använda 
andra sinnen. Vi nöjer oss 
inte förrän Vi får det att 
fungera för Varje eleV. 

Paulinas bror Jonathan 
och Sandras bror Tobias 
går på Ekeskolan. 
Paulina säger att när 
hennes bror kommer 
hem på helgerna, frågar 
han när han får åka 
tillbaka Örebro.
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FAKTA OM EKESKOLAN I ÖREBRO
n Ekeskolan är en tioårig, statlig och 
nationell specialskola för elever med 
synnedsättning och ytterligare funktions
nedsättning. 
n Eleverna har idag möjlighet till förlängd 
skolgång till det år de fyller 21 år. 
n Skolan är en del av Specialpeda go
giska skolmyndigheten och tar emot elever 
från hela landet. 
n Undervisningen utgår från specialsko
lans läroplan samt kursplaner för grund 
och grundsärskola. 
n Skolan samverkar med hemkommun 
och landsting och har en helhetssyn på 
tillvaron för varje elev utifrån skola, boende 
och fritid.
n Man erbjuder synanpassad undervis
ning i skolämnen och undervisning i 
synspecifika ämnen som punktskrift, 
mobility (orientering och förflyttning) samt 
självständighetsträning. 
n Pedadogerna använder alternativ 
kompletterande kommunikation samt 

datorer och andra itverktyg som kan 
underlätta i undervisning, samspel och 
kommunikation.
n Ekeskolan har elevhem för elever som 
bor långt ifrån Örebro och inte kan 
dagpendla till skolan. Dessa ligger i 
anslutning till skolan med personal dygnet 
runt.
n Man strävar efter att skapa en hemlik 
miljö och att skapa en aktiv fritid för 
eleverna som bor här. 

PÅ EN BRA SKOLA…
… är ingenting omöjligt.
… får man den tid man behöver.
… uppmuntras man till egna initiativ.

fortsätt vårt skoltema med att läsa om johanna som pluggar på folkhögskola

10 tIps när  
du väljer skola:

1   Utgå från vad som är bra för 
barnet.

2   Finns andra barn som ditt barn 
kan identifiera sig med och bli 
kompis med?

3   Tänk på vilken miljö som passar 
ditt barn.

4  Kolla på nätet.

5  Kontakta andra föräldrar.

6   Besök skolor och åk runt och 
titta.

7   Känn efter hur stämningen är 
bland personalen.

8  Gå på magkänsla.

9  Ge inte upp.

10  Funkar det hemma, slappna av!

Jobb och
egna pengar
för dig med
Asperger
Det är vårt mål. Tillsammans med dig tar vi reda 
på vilket jobb som skulle passa dig. Vi hjälper 
dig dit genom handledd arbetspraktik, stöd att 
läsa upp betyg och annat du behöver lära dig 
för att klara arbetslivet.

Vi finns på Kungsholmen, Södermalm och 
Liljeholmen i Stockholm och är LOV‐upphand-
lade i Stockholms stad och Täby kommun.

Tillstånd från 
Socialstyrelsen

LOV-avtal med 
Stockholms stad
och Täby kommun

              Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet!

”Nu har jag nått mitt 
mål, anställning på 
en bokhandel.” Josef

08-580 813 40,  www.misa.se

Möt oss på Leva & Fungera 2013

läs mer om 
skolan på 

foraldrakraft.se/topIcs/skola
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Johanna går andra terminen på 
Valjevikens folkhögskola i 
Sölvesborg i västra Blekinge,  

          allmän kurs med inriktning på 
musik och hälsa. Hon är en skånsk tjej, 
”alla säger att det hörs, men jag tänker 
inte på det”, som har nära till ett stort 
och befriande skratt och är ett levande 
exempel på hur skolan kan få en att växa 
som människa. 

Att lära sig nya saker med musiken 
som verktyg är ett tema som finns i alla 
ämnen på kursen som Johanna går. I 
svenskan analyserar man sångtexter, i 
geografin sjunger man sånger från olika 
länder, i religion kommer psalmer och 
gospel in när man talar om kristendom, 
tempelmusik när det handlar om 
buddhism och så vidare.

– Vi gör en musikal som ska heta” The 
Rose”, berättar Johanna när vi träffar 
henne i musiksalen. Det lyser lite extra 
om henne när hon får en mikrofon i han-
den, och hon förklarar att hon ska vara 
den som berättar för publiken om 
handlingen i musikalen. Att sjunga 
tycker hon mycket om också, och gör 
det gärna, både i skolan och hemma.

Vad sjunger du helst?
– Jag tycker om många sorters 

musik… inte rock och opera, det blir 
mycket lugna låtar, ballader, som jag 
lyssnar på och sjunger. Helst sjunger jag 
nog något av Whitney Houston!

I musiksalen finns många olika 
instrument, en del av dem är som 
mycket annat på skolan klokt anpassade 

för att kunna hanteras av elever med 
funktionsnedsättning. Till exempel en 
bygelgitarr där en bygel över strängarna 
hjälper den som spelar att ta ut de 
ackord som det annars skulle krävas 
fingerstyrka till. En ensträngad bas ser 
enkel ut, men ger mikrofonförstärkt 
samma fylliga ton som en vanlig elbas, 
och även, när den läggs i knät, en 
taktkänsla i hela kroppen. En lättare 
variant av bongotrumma kan skickas 
runt i klassen när man spelar tillsam-
mans, och så vidare.

Johanna växte upp i det lilla samhäl-
let Jonstorp i nordvästra Skåne. Sin 
cp-skada har hon sedan födseln, så hon 
har alltid varit rullstolsburen. De som 
bestämde på grundskolan i hennes 
uppväxtkommun ville att hon skulle gå i 
särskola, men hennes föräldrar var 
bestämt emot det: hon skulle gå i den 
vanliga skolan – det var ju bara en fysisk 
funktionsnedsättning som hon hade. Så 
blev det också, hon gick i vanlig grund-
skola i Jonstorp till och med nian. 

Hur var det att växa upp i Jonstorp?
– Det var rätt så jobbigt, jag hade inte 

så många kompisar och blev utstött. 
Men i dag har jag faktiskt mer kontakt 
med dem, genom Facebook. Jag försöker 
att inte tänka på det jobbiga, säger 
Johanna.

Bättre blev det för henne att komma 
till Riksgymnasiet för rörelsehindrade i 
Kristianstad, där hon också bodde i 
internat tillsammans med sina skolkam-
rater.

– Jag gick medialinjen. Det bästa där 
var gemenskapen, alla aktiviteter som vi 
gjorde – och att få vara med! Vi gjorde 
en film, och jag var med på det jag 
kunde. De flesta i min klass hade 
cp-skada och några ryggmärgsbråck.

Snart är det  
färdigpluggat
– För fyra år sedan satt jag med ryggen emot och var jätte
rädd för att ta kontakt. Nu har jag lärt mig att det inte är så 
farligt, sammanfattar Johanna Nilsson sin utveckling till 
den utåtriktade och sociala 20åring hon är idag.

Visst kan jag tänka ”faan” 
när jag tappar fjärrkon-
trollen till teven för tusen-
de gången. Men jag är inte 
arg på livet. jag ser det rätt 
positivt, det säger alla soM 
har träffat Mig.

Året pÅ folkhögskolan fick Johanna att vÅga växa
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Sedan blev det naturligt att fortsätta 
studera just här på Valjeviken. Det  
hade kanske mindre med de lugna  
och natursköna omgivningarna att göra 
– men de är förstås ingen nackdel – än 
att hon kunde fortsätta att ha sina 
kompisar från åren i Kristianstad på 
nära håll. Till Valjeviken hade hon också 
fått åka några gånger under tiden i 
Kristianstad. 

Bland annat var eleverna därifrån här 
och använde den fina idrottshallen när 
de tränade för att vara med i 
Rikskampen, där gymnasieskolor från 
hela landet tävlar i olika idrotter. Nu 
känns det bra att vara här, men att börja 
här var en omställning, som alla sådana 
stora steg i livet:

– Från början var det pirrigt. Den 
första dagen som jag var här var jag så 
nervös så jag svimmade, berättar 
Johanna, men tillägger snabbt att hon 
gör det emellanåt. 

– Det är inte så farligt, man får ta det 
lite lugnt, säger hon.

Johanna har, liksom de andra eleverna 
på internatet, sitt rum i samma byggnad 
som skolan. Allt finns under tak och 
inom något tiotal meters bekvämt 
avstånd, och allt är förstås anpassat för 
funktionsnedsättningar. Rummen är 
stora, det finns också plats till en 
bäddsoffa för den som har en assistent 
med sig på natten. Genom det stora 
fönstret i Johannas rum kommer 

generöst med ljus in över den havsvik 
som har gett namn åt anläggningen.

Under samma tak finns också 
matsalen, idrottshallen och simhallen 
med alla möjligheter till rehabträning 
och ett spa dessutom. Allt nås förstås 
smidigt även med rullstol, eller som i 
Johannas fall med en permobil. Den har 
hon haft ganska länge:

– Fast nu har den fått sex hjul, två 
extra, för jag trillade med den en gång 
på riksgymnasiet – det var när vi var här 
och hälsade på, berättar Johanna 
ganska obekymrat.

I dag är Valjeviken hemma för henne, 
på samma sätt som skolan i Kristianstad 
var det under de tre senaste åren. I 
Johannas klass går fem killar och fyra 

”Jag har utvecklats 
mycket, det tror jag alla 
tycker”, säger Johanna 
om sina år på riksgym-

nasiet i Kristianstad 
och på Valjevikens 

folkhögskola.
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tjejer. De träffas mycket utanför skolan 
också, på kvällarna spelar de ofta spel 
eller sjunger karaoke.

Hemma är förstås också föräldrahem-
met i Jonstorp. Dit åker hon ungefär en 
helg varje månad och hälsar på, en resa 
som tar en och en halv timma med taxi. 

Fast i vår kommer hon att få ett nytt 
hemma:

– Jag ska flytta till en lägenhet i maj! 
Den ligger i Höganäs, och det gick fort 
– jag fick bestämma mig över telefon. 
Men mamma hade sett den och sa att 
den såg jättefin ut.

Till hösten skulle Johanna om hon ville 
kunna fortsätta ett år till på folkhögsko-
lan, en del går till och med tre år på den 
allmänna kursen. Men för kunskapernas 
skull behöver hon det inte – hon hade 
klarat sina gymnasiekunskaper redan 
när hon kom hit. Och hon har också 
bestämt sig för att det är färdigpluggat 
till sommaren.

– Jag har inget jobb som väntar, men 
jag ska väl söka. En gång har jag haft ett 
sommarjobb, jag satt på ett UC-centrum, 
med andra ungdomar med funktions-
nedsättning, berättar Johanna.

 Men det var väl inte helt hundra, 
tyckte hon, att varje dag sitta vid datorn 
sex timmar och ingen ha att prata med.

– De andra var så koncentrerade… jag 
kan både vara koncentrerad och prata!

Fast det finns ett undantag från den 
regeln, det handlar om Johannas variant 
av friskvård i skolan:

– På måndagar rider jag. Då måste jag 
säga ”tyst!” till mina assistenter för då 
måste jag koncentrera mig bara på 
balansen. Vi är på ridskolan i Bokeslätt, 
det ligger alldeles nära skolan, och vi 
rider inne i ridhuset. Det är jag glad för, 
det är mycket svårare att hålla balansen 
utomhus!

Som många andra har Johanna sin 
favorithäst. Han heter Yellow, en snäll 
häst som det är lätt att komma överens 
med och som hon helst vill rida på varje 
gång.

I en framtid kan Johanna tänka sig att 
skriva på heltid:

– Jag ska väl försöka bli författare, jag 
vill skriva kärleksböcker. Jag håller på 
med en bok, den är på 65 sidor nu. Jag 
skriver mycket utifrån mig själv, men 
med en annan huvudperson som kan gå. 
Jag skriver aldrig att jag sitter i rullstol, 
jag ser mig inte som så. 

Är du arg på din funktionsnedsätt-
ning?

– Nej, jag är aldrig arg på den. Fast 
visst kan jag tänka ”faan” när jag tappar 
fjärrkontrollen till teven för tusende 
gången. Men jag är inte arg på livet. Jag 
ser det rätt positivt, det säger alla som 
har träffat mig, säger Johanna Nilsson. l

TexT & FOTO: Anders Lindström
info@faktapress.se

Jag håller på med en bok, 
den är på 65 sidor nu. Jag 
skriver mycket utifrån mig 
själv, men med en annan 
huvudperson som kan gå. 
Jag skriver aldrig att Jag 
sitter i rullstol, Jag ser mig 
inte så.

Johanna förbereder sig 
för att ha rollen som 

konferencier när hon 
skall spela musikalen 

”The Rose” tillsammans 
med kamrater på 

Valjeviken.
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Detta är ValjeViken
n Folkhögskolorna har länge 
spelat en viktig roll i folkbildning-
en i Sverige. Valjeviken i 
Sölvesborg tillhör de nyaste, 
etablerad 1997.

NHR, Neurologiskt handikap-
pades riksförbund, är huvudman 
för verksamheten. Skolan drivs 
utan vinstintresse, allt överskott 
går in i verksamheten. På den 
vackert belägna anläggningen 
vid havet i Valjeviken, som har 
blivit en egen stadsdel, finns inte 
bara undervisning utan också ett 
badhus med spa, träningsbas-

sänger och vanliga simbassäng-
er, som också på vissa tider är 
tillgängliga för allmänheten. Här 
finns rehabilitering, en vårdcen-
tral och utrymme för konferenser.

Att det är en handikapporga-
nisation som är huvudman 
betyder inte att det bara är 
ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättningar som går 
på Valjevikens folkhögskola, de 
utgör ungefär hälften av de runt 
100 elever som dagligen finns 
på skolan. Till detta kommer alla 
kortkursdeltagare. 

Bland de längre kurserna 

finns den kurs för allmän 
behörighet som är obligatorisk 
för folkhögskolor och som ger 
gymnasie- eller grundskolebehö-
righet med motsvarande den 
kursplan som den vanliga skolan 
har men med annan pedagogik.  
Skolan ger sysselsättning åt runt 
100 anställda, motsvarande 80 
heltidstjänster.

Verksamheten på skolan är 
igång 50 av årets veckor, det är 
bara stängt två veckor vid jul. 
Läget vid havet kommer väl till 
pass sommartid. Maj till oktober 
används marinan med segelbå-

tar och andra flytetyg, allt 
anpassat med liftar med mera 
för deltagare med funktionsned-
sättning. Här finns också en 
utflyktsflotte med plats för 12 
rullstolar.

Till Valjeviken hör också 
verksamheter på andra håll i 
landet: Mättinge i Trosa 
skärgård, som man har köpt av 
RBU, Sundbyvik vid Hjälmaren 
utanför Örebro med kurser och 
rehabilitering för hjärnskadade 
och Humlegården i Sigtuna med 
inriktning på neurologisk 
rehabilitering.

– Vårt huvuduppdrag är att se till varje 
människas möjligheter och inte till 
hinder, förklarar eric Sandström, 
biträdande rektor och ansvarig för 
skolverksamheten på Valjeviken.

Han understryker att det är viktigt att 
inte se skolan som en isolerad institution, 
det här ska vara en öppen och blandad 
verksamhet:

– Det är en dubbel pedagogik, vi finns i 
samhället och skolan är också ett samhälle 
i sig. Här möts människor, med och utan 
funktionsnedsättning, och lär av varan-
dras erfarenheter, säger Eric Sandström.

Att inhämta kunskap är grundläggan-
de, men på folkhögskolan har också 
diskussioner och utbyte av erfarenheter 
en stor roll. Allas erfarenheter har ett 
lika stort värde – ingen har patent på san-
ningen.

Eric Sandström visar med stolthet runt 
på anläggningen. Här finns ett boende 
som är unikt för att vara på en folkhögsko-
la, inte minst med tanke på anpassning för 

funktionsnedsättningar. Detta utan att det 
blir orimligt dyrt att bo här: andra grenar 
av verksamheten som rehabilitering och 
vårdcentral säljer tjänster så att det blir 
möjligt att subventionera bland annat 
boendet. 

Idrottshallen är också anpassad, och har 
bland annat använts till träningsläger med 
paralympicsdeltagare. Likaså simhallen, 
en av bassängerna där har till exempel en 
höj- och sänkbar botten från lek- och 
plaskdjup för de minsta till vattentränings-
djup för vuxna.

Den allmänna kursen med inriktning 
musik och hälsa, som bland andra 
Johanna Nilsson går på, föddes utifrån 
reflektionen att många unga i gränslandet 
till särskolan riskerade att hamna i 
utanförskap. Många av dem har musik 
som ett gemensamt intresse, det var 
viktigt att ge utrymme för det. Inslaget 
”hälsa” uttrycker en strävan att eleverna 
också när de lämnat skolan ska ha hittat 
något som gör att det känns lustfyllt att 
röra sig. 

Inriktningen musik innebär inte att det 
är fråga om några inträdesprov, mer om 
ett intresse, man bör ha provat på något 
instrument eller att sjunga. Inte ”så ska det 
låta” utan mera ”så kan det också låta”. 

Att tillsammans med övriga i lednings-
grupp och styrelse leda verksamheten på 
Valjeviken är ett tacksamt uppdrag, tycker 
Eric Sandström. 

– Det mest inspirerande med jobbet är 
att se kursdeltagare som växer och 
blommar ut, säger han. l

Här möts människor ocH lär av varandra

Eric Sandström, biträdande rektor Valjeviken.

fortsätt vårt skoltema med att läsa om maria som pluggar på YrkesHögskola

Var med och skapa framtidens

DAGLIG 
VERKSAMHET

www.nätverkskonferens.se

Ett unikt tillfälle att  
utveckla  

verksamhet & kvalitet.

Uppsala 3 - 4 april Endast för kommunala verksamheter!

Hälsa och självkänsla
Kurs med inriktning hälsa, personlig utveck-
ling och kultur. För dig som gått särskola eller 
har behov av långsam studietakt. 

Sista ansökningsdag  
den 15 maj 2013.
Ansökan sker i samband 
med studiebesök. 

www.lg.se/vasterberg

VÄSTERBERGS
FOLKHÖGSKOLA

En del av Landstinget GävleborgEn del av Landstinget Gävleborg
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Nya möjligheter att studera på yrkeshögskola

Extra stöd fick hon redan i samband 
med att hon sökte. Skolan kopplade 
in en konsult från Iris Hadar, ett 

företag som är specialiserat på att hjälpa 
personer med funktionsnedsättningar att 
få utbildning och jobb.

Maria har dyslexi och hade redan koll 
på många hjälpmedel som underlättar om 
man har läs- och skrivsvårigheter. 

– Men mina hjälpmedel var så gamla 
och omoderna att jag knappt använde 
dem. De var inte tillräckligt utvecklade. 

Konsulten såg till att Maria utrustades 
med ny dator och de senaste hjälpmedels-
programmen, för att klara utbildningens 
höga krav på läsning och skrivning.

Det handlar bland annat om att scanna 
in böcker, få dem upplästa med talsyntes 
och att använda rättstavningsprogram för 
egna uppsatser.

– De nya programmen är så himla 
mycket bättre! 

Hjälpmedel i all ära – med dyslexi är det 
ändå tufft att hänga med i skolan och 
särskilt på högskolan. 

– Har man ett handikapp får man alltid 
engagera sig mer, man måste ge 150 
procent när andra ger 100. Jag kan till 
exempel aldrig lyssna och titta på 
Powerpointbilder samtidigt. Det fungerar 
inte. I så fall får jag spela in och lyssna på 
ljudfilerna i efterhand. Jag ber ofta läraren 
använda mitt fickminne.

Den nya utbildningen hade premiär 
hösten 2012. Det är en försöksverksamhet 
med målet att fler personer med funk-
tionsnedsättningar ska kunna gå yrkes-
högskola. 

Målet ska uppnås genom extra stöd till 
elever som behöver det. Och Maria var 
bland de första eleverna som sökte 
utbildningen.

– Jag kan när som helst boka en tid med 
min konsult för att få extra stöd. Jag får 
inte hjälp med själva utbildningen, men 
däremot med hjälpmedel. 

Stödet ger en värdefull trygghet. Maria 
vet att hon har tillgång till konsulten under 
hela utbildningens två och ett halvt år.

– Inställningen är att vi kan lösa allt. Jag 
kunde lika gärna vara blind, det skulle 
inte heller vara något problem.

Maria har hunnit prova på några olika 
utbildningar och jobb efter gymnasiet. 

Hon har varit medveten om sin dyslexi 
sedan hon gick i fyran. Det har varit tufft, 
men har också sporrat henne att kämpa.

– Det kan vara jobbigt att erkänna sitt 
handikapp, säger Maria. Jag har lärt mig 
att ge motargument när människor ser 
dyslexi som något negativt! Jag tänker inte 
tillåta någon att begränsa mig.

– Många med dyslexi underskattar sig 
själva, de är ofta proffs på att komma på 
tekniker som fungerar för dem.

Själv har hon jobbat hårt och gillat att 
lära sig nya saker. Hon vill utmana sig själv 
– inte begränsa sig.

Det har inte alltid varit så. Efter 
gymnasiet var hon rejält skoltrött, men så 
hade hon heller inte fått så bra stöd under 
själva gymnasiet. 

– Men jag sa till mig själv att ”inget ska 
få skrämma bort mig från att vidareutbil-
da mig”. 

Maria menar att hennes dyslexi kan 
vara en styrka. Hon kan tänka sig att 
jobba med interaktiv design, för att göra 
det enklare för människor att använda 

maria tog chaNseN: 

”Inget ska få skrämma 
mig från att utbilda mig”
En kamrat tipsade om en helt ny yrkeshögskoleutbildning där man 
kunde få extra stöd. Maria tog chansen.
– Inställningen är att vi kan lösa allt, berättar Maria.

– Jag kan när som helst boka en tid med min konsult för att få extra stöd, berättar Maria som vill 
vara anonym i den här artikeln och egentligen heter något annat. Personen på bilden har inget 
samband med artikeln.

Har man ett handikapp 
får man alltid engagera sig 
mer, man måste ge 150 pro-
cent när andra ger 100. 
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Bara 16 procent av de antagna 
eleverna tillhör målgruppen – nu 
måste möjligheterna bli mer kända.

Upp till 250 elever med funktionsned-
sättningar skulle få chansen. Men när 
den första av de två intagningarna 
summerats visade det sig bara vara 20 
studerande som hade funktionsned-
sättning.

”Vi hade förväntat oss att fler 
studerande med funktionsnedsättning 
skulle ha antagits” skriver 
Myndigheten för 
yrkeshögskolan i en 
rapport om satsning-
en på fem nya 
yrkeshögskoleutbild-
ningar med utökat 
stöd.

En förklaring till 
att bara 16 procent av de antagna 
eleverna har konstaterad funktions-
nedsättning är att det var kort tid från 
beslut till att utbildningarna startade.

Därför blev det också kort tid för att 
nå ut till målgruppen med information 
och marknadsföring.

Nu hoppas myndigheten att vårens 
nya antagning ska resultera i att en 
större andel elever med funktionsned-
sättning antas.

Risken är dock att ungdomar med 
funktionsnedsättning konkurreras ut 
av sökande utan funktionsnedsätt-
ning.

Alla sökande måste nämligen 

konkurrera på lika villkor om utbild-
ningsplatserna, en eventuell funk-
tionsnedsättning ger ingen förtur.

Ett annat problem har varit att en 
sökande med stöd enligt LSS-lagen fick 
vänta orimligt länge på kommunala 
beslut när han behövde flytta från 
hemkommunen till utbildningsorten i 
en annan kommun.

En viktig fördel med utbildningarna 
inom pilotprojektet är att de har en 
hög beredskap för att hjälpa till med 

extra stöd. 
Myndigheten tror att 
detta kan vara en 
förebild för hur 
andra utbildningar 
kan bedrivas.

– Redan i dag 
finns exempel på hur 

utbildningsanordnare funderar över 
hur man kan implementera synsättet i 
övriga utbildningar. Förhoppningen är 
att alla yrkeshögskoleutbildningar i 
framtiden har goda möjligheter att ta 
emot studerande med funktionsned-
sättningar även om det naturligtvis 
redan sker idag, heter det i rapporten.

Myndigheten för yrkeshögskolan vill 
gärna utöka pilotprojektet med fler 
utbildningar från hösten 2014. Dels vill 
man göra satsningen mer känd, dels 
vill man ha en bättre uppföljning. l

Myndighetens webbplats finns på  
www.yhmyndigheten.se

5 utbildningar som  
utlovar extra stöd  

Fem utbildningar ingår i pilotprojektet. Alla har två  
utbildningsomgångar, den sista med start hösten 2013

1   Systemutvecklare med specialisering i agila metoder.  
Lernia, Stockholm.

2   Löne- och ekonomiadministratör.  
Yrkeshögskolan i Mölnlycke.

3   Trädgårdsmästare med specialisering hälsa, kultur och miljö. 
Folkuniversitetet i Göteborg

4   Elprojekteringsingenjör.  
Yrkeshögskolan i Helsingborg.

5   Kulturkommunikatör med fokus på scenisk produktion, inklusive 
dans, teater och teknik. Bollnäs kommun, Högskoleenheten.

datorer och annan teknik. Hon tror man 
kan bli bättre på det om man har dyslexi. 

– Jag är van att försöka göra allt så 
förståeligt som möjligt.

I Marias klass på yrkeshögskoleutbild-
ningen är det bara hon själv som har 
någon funktionsnedsättning, vad hon 
känner till. 

– Det hade varit kul med fler, då man 
kan dela med sig av erfarenheter och 
stödja och peppa varandra på ett annat 
sätt, säger Maria.

Här hade alltså många fler unga med 
funktionsnedsättning kunnat få extra 
stöd att fullfölja en kvalificerad yrkeshög-
skoleutbildning.

Fler chanser väntar under våren. Då 
görs en andra intagning inom ramen för 
försöksverksamheten. 

Därefter ska satsningen utvärderas och 
det är en öppen fråga om det blir en 
fortsättning.

– Det är jättebra att pengar avsätts för 
stöd så att fler kan klara utbildningen. 
Men det är viktigt att de som har behov 
också inser att denna unika möjlighet är 
till för dem att utnyttja, säger Maria.

Maria tror att bra stöd finns att få även på 
många vanliga utbildningar. Bara man 
håller sig framme.

– Ring upp skolorna och var så öppen 
som möjligt med din funktionsnedsätt-
ning. Skolpersonal måste få chansen att 
förstå vilket stöd som behövs. Ge dem 
möjlighet att sätta sig in i dina eventuella 
behov. 

– Du behöver inte själv vara expert på 
din funktionsnedsättning - det viktiga är 
att du berättar hur du själv upplever det 
och vad som fungerar för dig.  

Vad Maria ska ägna sig åt om två år, när 
utbildningen är klar, är än så länge oklart.

– Man vet aldrig vad som händer, men 
när det gäller att få jobb tror jag att 
mycket hänger på hur talför man är och 
hur mycket man nätverkar. 

Just nu, när hon står mitt i en spännan-
de utbildning, ser hon massor av möjlig-
heter. 

– Jag har många idéer om hur man kan 
förbättra hjälpmedel, nämner hon som 
exempel.

Så kanske kommer Maria att få allt 
större nytta av sin egen dyslexi, som ett 
verktyg för att förstå hur man gör bättre 
hjälpmedel.

– Ju mer bekväm man är med sitt 
handikapp, desto mindre besvärande blir 
det, säger Maria.

Maria heter egentligen något annat, 
men önskar vara anonym i den här 
artikeln. l

text: Valter Bengtsson
info@faktapress.se

många missar de nya högskole- 
utbildningarna som har extra stöd

”Vi trodde att fler 
studerande med  
funktionsnedsättning 
skulle antas”
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STOCKHOLMS RH-GYMNASIUM
Riksgymnasiet för rörelsehindrade

Kontakt:
Rektor:
Rachida McHaiter
08-50842670
rachida.mchaiter@stockholm.se
Syv:
Ann-Christin Nilsson
08-50842615
ann-christin.nilsson@stockholm.se

Vårt mål är att eleven får en väl
fungerande skoldag med stöd av
speciallärare, assistenter och
habilitering

RG
RHSMed lusten att lära i fokus växer eleven

med hjälp av de resurser vi erbjuder

Ansök nu!

Undervisning, boende och fritid samlat på 
skolan. Att studera på Baskursen innebär 
många positiva förändringar som du själv
är med och påverkar.

www.hogalid.nu

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)

Höghammarskolan i Bollnäs
står rustad inför den nya gymnasiesärskolan, GySär 13.
Höghammarskolan erbjuder ett brett utbud av nationella och indivi- 

d uella program. Alla blivande elever erbjuds kostnadsfri praktikperiod 
samt att bo på ett av våra elevboenden. Läs mer om Idrottstillval  

på www.idrottsgymnasiet.com Boka ett besök redan nu!

www.hoghammar.se    I    tfn 0278-25800

höghammarskolan fk 1302_86x60.indd   4 2013-03-04   20:06

SKOLTORGET
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Hur kan man som specialpedagog arbeta  
med barn/elever som har ADHD?  

Kursen, som riktar sig till specialpedagoger i förskola och skola,  
leds av Agneta Hellström, pedagogkonsult och enhetschef vid  
ADHD-center i Stockholms läns landsting. Vid kursen presenteras 
aktuell kunskap om ADHD och diskuteras verkningsfulla pedagogiska 
strategier och stödinsatser. Särskild vikt läggs vid hur man som  
specialpedagog kan stötta förskolepersonal och lärare i arbetet  
med dessa barn/elever. Föreläsningspass varvas med diskussioner  
om tillämpningar i det egna arbetet. 

Deltagaravgift:  4.500 SEK exkl. moms. Kaffe och lunch samt  
material ingår. Mer information och anmälan: www.sinus.se

Rica hotell Stockholm – 16 - 17 maj 2013 
 

Jag Kan Skolan är en fristående skola i Täby för elever år 
1-6 (år 1-9 från hösten 2013) som har behov av undervisning 
i en liten och resursstark grupp. Vi tar t.ex. emot elever med 
diagnoser som ADHD och Asperger. 

Eleverna är indelade i grupper om max 6 elever och i varje 
grupp arbetar 2-3 pedagoger. Eftersom vi har många peda-
goger fi nns det möjlighet att ägna mycket tid till individu-
ell undervisning utifrån elevernas behov. Skolan har varit 
verksam sedan 2005 och har en erfaren personalgrupp som 
får regelbunden handledning.

www.jagkan.se

Söker du daglig  
verksamhet till hösten?

Omsorg på ditt sätt

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

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

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

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

Är du intresserad av att veta mer eller vill  
komma på studiebesök? Ring eller maila oss: 
08-310 330, info.lss@attendo.se
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känna dig extra väl och tillsammans planerar ni 
din arbetsdag. Personalen stöttar dig i allt som 
rör jobbet och dina särskilda behov. 

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

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

Är du intresserad av att veta mer eller vill  
komma på studiebesök? Ring eller maila oss: 
08-310 330, info.lss@attendo.se

Söker du daglig  
verksamhet till hösten?

Omsorg på ditt sätt

På din dagliga verksamhet hjälper vi dig att få 
ett utvecklande arbete och en meningsfull syssel-
sättning utifrån dina förutsättningar, behov och 
intressen. 
Vi erbjuder även ledsagning för dig som har beslut
enligt LSS eller SoL. Vill du veta mer? Ring eller 
maila, 0768 322 309, paulina.dahlqvist@attendo.se.
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om daglig verksamhet enligt LSS och nu söker en 
Vi erbjuder även ledsagning för dig som har beslut

enligt LSS eller SoL. Vill du veta mer? Ring eller maila, 0768 322 309, paulina.dahlqvist@attendo.se.” 
 
 
plats till sommaren eller hösten. Vi utgår alltid 
från dina behov och försöker hitta den verksamhet 
som passar dig bäst. Om du vill kan du också göra 
en praktik hos oss innan du bestämmer dig för att 
börja. 

Är du intresserad av att veta mer eller vill  
komma på studiebesök? Ring eller maila oss: 
08-310 330, info.lls@attendo.se
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Sök till läsåret 2013-2014

Fritid – Friskvård – Framtid

En kurs för personer med 
intellektuell och/eller kognitiv  

funktionsnedsättning

Boka tid nu för ett personligt
studiebesök.

Ring oss 0765-46 44 16
Mail: fff@hvilan.se

Läs mer om kursen på 
www.hvilan.se

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Baskurs - för dig med Asperger/AST

Projektlinjen - för dig med lindrig 
           utvecklingsstörning

www.fellingsbro.fhsk.se

tel: 0581-89 100
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En ny gymnasiesärskola införs i höst. Men hur blir det
med den utlovade valfriheten? Vad behöver elever och

föräldrar tänka på inför starten? Föräldrakraft följer upp
förberedelserna inför terminsstarten i höst. 

På Skolverket har det under 
vintern varit bråda dagar med att 
få fram beslut om ämnen och 

ämnesplaner för vad undervisningen ska 
innehålla.

Över hela landet har skolor och 
kommuner planerat vilka program som 
ska erbjudas lokalt. I skrivandets stund 
har många ännu inte bestämt vilka 
program som ska finnas. Dröjsmålet 
försvårar för eleverna som redan under 
våren måste lämna in sitt gymnasieval 
inför hösten.

Det återstår att se hur stor den 
verkliga valfriheten blir för eleverna.

– Valfriheten är större i den nya 
gymnasiesärskolan, åtminstone i teorin. 
Allt hänger på hur många program som 
kommunerna bestämmer sig för att 
anordna, säger Peter Gröndahl, under-
visningsråd på Skolverket.

– Det är kommunernas utbud som 
styr vad man som elev kan välja. 
Kommunerna ska sträva efter ett 
allsidigt urval program men det finns 
ingen skyldighet att erbjuda det.

– I de kontakter vi hittills haft med 

kommunerna verkar 
det blir ungefär samma 
antal program som 
idag. Vi kan inte se 
någon ökad variation 
ännu.

Risken finns alltså att 
ambitionerna om ökad 
valfrihet och bredare 
utbud landar i en 

besvikelse.
– Om det inte blir den valfrihet som 

uttalats så ska vi påtala det för regering-
en. Vi vill gärna ha en dialog med 
regeringen om hur reformen ska 
utvärderas. Än så länge vet vi inte om 
det som dras igång är i linje med vad 
eleverna vill ha.

Förhoppningen är i alla fall att nya 
läroplanen ska stämma bättre överens 
det som eleverna vill studera och sedan 
ägna sig åt i framtiden.

– Ambitionen är att få en bättre 
matchning mellan utbildning och 
arbetsliv för att fler ska komma in på 
arbetsmarknaden, säger Peter Gröndahl.

Om programutbudet inte blir så brett 
som regeringen har tänkt sig finns risk 
att många elever inte hittar en passande 
utbildning och därmed får sämre 
chanser på arbetsmarknaden.

– Det är inte säkert att reformen leder 
till bättre matchning med arbetsmarkna-
den, säger Peter Gröndahl.

En förbättring som redan genomförts 
är det nya kravet, sedan 2011, att elever 
oavsett skolform ska ha tillgång till 
studie- och yrkesvägledning.

– Med bra vägledning ökar sannolik-
heten för att man lyckas med matchning-
en.

Bredast utbud av särskoleprogram har 
alltid funnits i storstadsområden. 
Mindre kommuner har svårt att erbjuda 
många olika utbildningar lokalt, men 
tanken är att flera kommuner ska 
samverka för att ändå kunna erbjuda en 
bra valfrihet.

Valfriheten kan bli 
mindre än väntat i nya 
gymnasie särskolan
Ökad valfrihet och närmare till jobb. Det är målsättningen med den 
nya gymnasiesärskolan som drar igång till hösten. Men det är inte 
självklart att det blir så mycket bättre än idag. Många saker måste 
klaffa för att ambitionerna ska förverkligas.

Peter Gröndahl, 
undervisnings-
råd på Skol - 
verket.

Det är kommunernas utbuD 
som styr vaD man som elev 
kan välja. Kommunerna 
ska sträva efter att allsidigt 
urval program men det 
finns ingen skyldighet att 
erbjuda det.
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Pierre Selim
Carola Wistrand
Tfn: 08-768 20 00 www.enigmaomsorg.se

Enigma Omsorg erbjuder verksamhet 
inom LSS, SoL, skola och utbildning.

•	 	Grundskola

•	 	Särskola

•	 	Korttidsboende

•	 	Fritids

•	 	Barn-	och		
	ungdomsboende

•	 	Vuxenboende

•	 	Daglig	verksamhet		
	och	arbetsträning

•	 	Boendestöd

Vi	är	specialiserade	inom	autism	och	Aspergers	syndrom

Vi erbjuder en helhetslösning bestående av både undervisning 

och serviceboende. Vi har rymliga och ändamålsenliga lokaler 

för undervisning i små grupper eller enskilt. Skolan följer det 

individuella programmet som består av yrkesträning och 

verksamhetsträning.

Kontakta oss eller besök gärna vår hemsida för mer information.

För ungdomar med behov av stöd

www.salbohedskolan.se | 0224-566 00
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Varmt välkommen att kontakta oss för studiebesök eller mer information!
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

Kul på 
  korttids!

Vill du att ditt barn ska ha roligt  
tillsammans med jämnåriga?

Önskar du som förälder avlastning i vardagen?
Då finns det möjlighet att ansöka om korttidsplats hos något  
av våra korttidshem. Vi utgår alltid från ditt barns styrkor, 
förmågor samt fokuserar på glädje och trivsel. 

Kaninholmens korttidshem
Är ett korttids för barn och ungdomar upp till 21 år. Tillsammans gör vi 
många olika aktiviteter utifrån barnens/ungdomarnas önskemål.

Morkullans korttidshem
Vänder sig till dig som är över 21 år, men inte flyttat hemifrån.

Rissne korttidshem
Vänder sig till barn och ungdomar som vill träffa vänner och prova  
olika aktiviteter. Vi har även kollo under skolloven och sommaren.

VIP-korttidshem
För barn och ungdomar med autism, som behöver stöd och extra tydlig struktur.

– Nu har det blivit tydligare i lagtex-
ten att elever har rätt att gå i annan 
kommuns gymnasiesärskola. Om den 
sökta utbildningen inte finns i hemkom-
munen blir eleven mottagen ”i första 
hand” och har då samma rättighet till 
utbildningen som kommunens egna 
elever. Det finns alltså en riksmöjlighet 
som fungerar på samma sätt som i 
vanliga gymnasiet, säger Gröndahl.

Kanske blir det vanligare att gymnasie-
särskoleelever söker sig till annan ort för 
att hitta en utbildning som passar. I så 
fall kan man ha rätt till inackorderings-
stöd, vilket är en ny möjlighet för 
särskolans elever.

– Det ökar förutsättningarna för att 
studera på annan ort även om det är ett 
begränsat bidrag, säger Gröndahl. 

En del elever kan också ha rätt till 
stöd enligt LSS.

Peter Gröndahl rekommenderar 
elever att ta hjälp av studie- och yrkes-
vägledare för att få hjälp med att hitta 
rätt i det nya programutbudet.

– Elev och föräldrar bör tillsammans 
se vilka program som finns i den nya 
gymnasiesärskolan och därefter titta på 
var programmen anordnas. Om den 
egna kommunen inte har det program 
eleven är intresserad av kan man ta hjälp 
av studie- och yrkesvägledare.

– Utgå från elevens intresse och 
önskemål om vad han eller hon vill göra 
efter utbildningen.

Om den egna kommunen saknar ”rätt” 
program kan det löna sig att ringa till 
kommunen och framföra önskemål.

– Kanske är det för sent nu att framfö-
ra önskemål inför höstens skolstart, men 
det kan löna sig att försöka. Det är bra att 
vara tydlig med vad man vill, säger Peter 
Gröndahl. ●

TEXT: Valter Bengtsson
info@faktapress.se

Ambitionen är att få en 
bättre matchning mellan 
utbildning och arbetsliv 
för att FLER SKA KOMMA IN PÅ 
ARBETSMARKNADEN.

NYA GYMNASIESÄRSKOLAN HAR 
FÖLJANDE NIO NATIONELLA 
PROGRAM:
■  Administration, handel och 

varuhantering.
■ Estetiska verksamheter.
■ Fastighet, anläggning och byggnation.
■ Fordonsvård och godshantering.
■ Hantverk och produktion.
■ Hotell, restaurang och bageri.
■ Hälsa, vård och omsorg.
■ Samhälle, natur och språk.
■ Skog, mark och djur.

På Skolverkets webbplats finns 
information om nya gymnasie-
särskolan under adressen 
skolverket.se/gys201

FOTO: ISTOCK
FOTO: BENGT ALM, SVEASKOG

FOTO:  SCANDIC HOTELS

En framtid som bilmekaniker 
eller inom skog och natur? 
Eller varför inte inom hotell och 
restaurang? Valmöjligheterna 
väntas öka när den nya gymnasie-
särskolan öppnar till hösten.
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Varmt välkommen att kontakta oss för studiebesök eller mer information!
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

Kul på 
  korttids!

Vill du att ditt barn ska ha roligt  
tillsammans med jämnåriga?

Önskar du som förälder avlastning i vardagen?
Då finns det möjlighet att ansöka om korttidsplats hos något  
av våra korttidshem. Vi utgår alltid från ditt barns styrkor, 
förmågor samt fokuserar på glädje och trivsel. 

Kaninholmens korttidshem
Är ett korttids för barn och ungdomar upp till 21 år. Tillsammans gör vi 
många olika aktiviteter utifrån barnens/ungdomarnas önskemål.

Morkullans korttidshem
Vänder sig till dig som är över 21 år, men inte flyttat hemifrån.

Rissne korttidshem
Vänder sig till barn och ungdomar som vill träffa vänner och prova  
olika aktiviteter. Vi har även kollo under skolloven och sommaren.

VIP-korttidshem
För barn och ungdomar med autism, som behöver stöd och extra tydlig struktur.

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 1206 ny logo.indd   4 2012-10-16   21:00
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Redan idag, med den gamla 
gymnasiesärskoleplanen, har 
Malmö tio olika nationella 

program. I den nya gymnasiesärskolan 
finns nio nationella program varav Malmö 
kommer att erbjuda alla utom Hantverk 
och produktion.

– Jag hade nyss kontakt med en elev 
som vill gå på Hantverksprogrammet så vi 
ska försöka ordna det för honom, säger 
Marianne som redan har en bild av hur 
hon ska tillmötesgå önskemålet:

– Han kan läsa gemensamma ämnen 
med fordonselever och samtidigt få de 
trätekniska delarna skräddarsytt.

I den nya gymnasiesärskolan finns 
goda möjligheter att snickra ihop en hög 
nivå av valfrihet. Och Malmö ligger längre 
fram än de flesta andra kommuner.

Det finns flera förklaringar till att Malmö 
visar framfötterna. Kommunens gymna
sie särskolesamordnare, Marianne 
Dym lingHjelm, har jobbat med frågorna i 
mer än tio år, bland annat som rektor för 
Parkskolan, Malmös största gymnasiesär
skola, och chef för elevhälsan. Kommu
nens alla gymnasiesärskolor är också 
representerade i ett särskilt team med rek
torer, pedagoger, psykologer, kuratorer, 
studievägledare och andra nyckelperso
ner.

– Det är viktigt med kontinuitet och 
samordning, säger Marianne Dymling
Hjelm.

Teamet träffas varje månad för att 
diskutera aktuella frågor och då passar 
man även på att lösa problem.

– Genom teamet har vi kunnat hålla 
valfriheten levande. Om en kille eller tjej 
till exempel valde fordonsprogrammet 
men sen kom på att han eller hon vill 
arbeta med bild så har vi varit flexibla och 
gjort det möjligt att prova på eller byta till 

andra program. Det är bra att träffas 
regelbundet från olika särskolor och 
stadsdelar. Genom teamet har vi haft en 
struktur som har gjort det möjligt att vara 
flexibla.

Nya gymnasiesärskolan blir mer lik den 
vanliga gymnasieskolan. Och det är en 
viktig fördel i sig.

– Jag blev jätteglad när jag förstod att 
även gymnasiesärskolan ska ha gymna
siesärskolearbeten (projektarbeten). Jag 
tycker det är bra att särskolan erbjuder 
allt som vanliga gymnasier gör. Det som 
min bror, kusin eller granne gör på 
gymnasiet ska även jag som elev på 
gymnasiesärskolan känna igen mig i.

– Det känns häftigt att gymnasiesärsko

leeleverna nu ska sätta av en stor del av 
utbildningen på projektarbete. Det är bra 
för att lära sig förstå vad man vill ägna sig 
åt efter skoltiden. Många har speciella 
intressen och begåvningar som de får 
möjlighet att hänge sig åt. Vi har provat att 
ha projektarbeten redan tidigare på några 
program och det har varit lyckat.

Det nya teoretiska programmet 
”Samhälle, natur och språk” gör henne 
också glad.

– Det är väldigt positivt. Genom åren 
har många elever kommit till mig och sagt 
att de inte vill snickra, måla eller jobba 
med händerna utan hellre vill läsa matte 
eller engelska. Nu har vi äntligen ett mer 

teoretiskt program och det ska bli väldigt 
spännande att se hur många som söker dit.

Samhällsprogrammet ska, liksom alla 
andra program, erbjuda sina elever 22 
veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande, 
det vill säga praktik. Här känner 
Marianne DymlingHjelm viss oro.

– Nu är det viktigt att våra egna 
kommunala förvaltningar öppnar dörren 
för elever som ska ut på APL. Det har inte 
varit enkelt att hitta praktikplatser 
tidigare heller, så det kommer att krävas 
mycket lobbyarbete för att lyckas med 
detta när det nu också finns ett teoretiskt 
program.

– Det finns absolut en vilja att hjälpa till 
med praktikplatser och vi har en bra 
organisation för det i Malmö, men jag blir 
ändå rastlös och tycker att det borde gå 
ännu snabbare att få ut unga i praktik.

Nästa steg, att komma ut i arbetslivet, 
kräver också nya tag. Tanken är att nya 
gymnasiesärskolan ska underlätta 
övergången till arbetslivet.

– Jag tycker att skolan har kommit 
närmare arbetslivet de senaste åren. Men 
samtidigt har arbetsmarknaden försäm
rats. Det finns inte mycket i den nya 
läroplanen som säger att det blir enklare 
att få arbete. Redan idag har eleverna 22 
veckor praktik och det blir inte mer i nya 
läroplanen.

– En ny möjlighet är att kursplanerna 
gör det möjligt att fördjupa sig inom 
programmen. En ungdom som är 
intresserad av ett visst arbete kan nischa 
sig och bli lite bättre på just det.

Sedan 2011 kan särskolans elever även 
söka sig till den vanliga gymnasieskolan 
för yrkesintroduktion eller individuellt 
alternativ. Det har varit värdefullt för 
många elever som inte känt sig hemma på 
särskolan.

– Förra veckan ringde en tjej och sa att 
”jag vill absolut inte gå i gymnasiesärsko
lan”, så nu ska vi träffas och prata om 
yrkesintroduktion. Om man inte vill gå 
gymnasiesärskolan har man frihet att 
välja yrkesintroduktion eller individuellt 
alternativ och skulle det inte fungera så 

Gymnasiesärskolan i Malmö har höga ambitioner när det gäller att 
ge eleverna valfrihet.

– Vi försöker ordna så att det blir rätt program för varje enskild 
elev, säger Marianne Dymling-Hjelm, samordnare för kommunens 
gymnasiesärskolor.

MalMö långt fraMMe:

”Vi vill ha rätt  
program för varje elev”

Jag tycker att skolan har 
kommit närmare arbetsli-
vet de senaste åren och att 
gymnasiesärskolans elever 
är mer tydliggjorda.
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– Det känns häftigt att våra elever nu
ska göra gymnasie särskolearbeten eller 
projektarbeten som i vanliga gymnasier, 

säger Marianne Dymling-Hjelm.

kan man komma tillbaka till särskolan. 
Kommunen måste alltid ha en reserv-
plan.

– Här i Malmö har vi haft fem elever 
som gått yrkesintroduktion på vanliga 
gymnasieskolan och det har gått 
jättebra för de flesta. Även om det inte 
lyckades för alla är det ett värdefullt 
alternativ.

För att hitta rätt studier gäller det 
att känna av vad man är intresserad 
av, menar Marianne Dymling-
Hjelm.

– Om man är intresserad ökar 
lusten och nyfikenheten och 
därmed även den intellektuella för-
mågan. Om man är osäker på vad 
man ska välja så kan man besöka 
programmen, här i Malmö har vi 
redan idag de flesta av nya gymna-
siesärskolans program.

För att lyckas på den framtida 
arbetsmarknaden är det dock inte 
bara valet av gymnasieprogram som 
är viktigt.

– Vem som får jobb handlar inte så 
mycket om intelligens utan om social 
kompetens och att passa tider. Det är 
också värdefullt att vara trygg med sin 
funktionsnedsättning. Om man kan 
säga till chefen att ”du får ursäkta men 
det här klarar jag inte”, då blir även 
arbetsgivaren trygg och vet att den här 
personen tar inte på sig mer uppgifter 
än han eller hon klarar. Om man skäms 
för att man går i särskolan och gör allt 
för att dölja det kan det få förödande 
konsekvenser, säger Marianne 
Dymling-Hjelm. ●

TEXT: Valter Bengtsson
info@faktapress.se
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Tema Särskola

Vi vill belysa hur oerhört viktig 
särskolan är ur ett större 
perspektiv. Vi vill bredda oss och 

ta in globala frågor och se hur det ser ut 
i andra hörn i världen, säger Lis 
Svensson, biträdande rektor för 
Junedals grundsärskola.

De senaste åren har debatten kring 
särskolan ofta handlat om felplaceringar 
och andra kontroversiella frågor om 
exempelvis fosterdiagnostik. Men sällan 
om särskolans plats i världen.

Det vill Jönköpings kommun, som 
arrangerar årets rikskonferens, ändra 
på. Redan förra våren berättade 
Jönköpings utbildningsdirektör Stephan 
Rapp att rikskonferensen den 15-16 maj 
2013 skulle ha ett internationellt fokus.

På plats finns bland annat Kay 

Bedford, kvinnan som grundat Swiss 
Cottage Specialist SEN School i England.

– Hon är en fantastisk person som 
utvecklat en mycket framgångsrik skola 
tack vare satsningar på lärarnas profes-
sionalism, säger Lis Svensson.

Bemötande och förväntningar på 
eleverna har stått i fokus för den 
engelska skolans framgångar.

– Vi har mycket att lära av Bedford, 
säger Lis Svensson som själv har träffat 
henne vid ett par tillfällen och nu ser 
fram emot att höra hennes föreläsning 
för de cirka 1100 deltagare som väntas 
till rikskonferensen.

– Vi har många skickliga lärare inom 
särskolan i Sverige, men vi har mycket 
att lära av Bedford. Särskolan i Linköping 
har redan ett utbyte med skolan i 
England som ett utvecklingsarbete.

– Genom att lyssna på Kay Bedford får 
man hjälp att börja diskutera förhåll-
ningssätt, kraven på pedagogerna och 
förväntningar på eleverna. Hon ger 
många praktiska tips och råd.

Rikskonferensen inleds med rapporter 
från skolor i fyra andra delar av världen.

Kay Bedford har grundat den engelska 
succéskolan Swiss Cottage. I vår delar hon 
med sig av sina erfarenheter till besökarna 

på Särskolans rikskonferens.

– Bedford har utvecklat en mycket fram-
gångsrik skola , säger Lis Svensson.

Bertil Östberg, statssekreterare, 
släpper nyheter om särskolan 

på konferensen i maj?

Vilka förutsättningarna för utbildning har elever med utvecklings-
störning i världens olika länder? Frågan är aktuell inför Särskolans 
rikskonferens i Jönköping i vår. En höjdpunkt blir mötet med Kay 
Bedford som är grundare av en engelsk succéskola.

Vad kan särskolan i 
Sverige lära av andra länder?

Om pOlitikerna är ute på 
besök på särskOlan så blir 
det så mycket smidigare 
att utveckla verksam heten 
– istället för att  
sär skolan glöms bort.
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Vi tar emot barn med  
särskilda behov.  
Individanpassad helhets-
plan utifrån den antropo- 
sofiska människosynen.

Elevhem 3-18 år.
Korttidshem 3-18 år.
Förskola, grund- & särskola 
F-9.
Vi finns i Järna i Sörmland.
Telefon: 08-551 700 34
Mejl: info@morapark.se
www.morapark.se

Välkommen till

mora park fk 1302_86x60.indd   4 2013-02-27   15:47

Nytt gymnasium för elever 
inom autismspektrum

Höstterminen 2014 startar 
Häggviks Gymnasium i  
Sollentuna utbildning för  
elever inom autismspektrum.  
Vi erbjuder en studiemiljö med 
små undervisningsgrupper och  
en atmosfär som stärker  
elevens självkänsla. 
Hos oss finns:
• Samhällsvetenskaps

programmet
• Estetiska programmet
• Introduktionsprogrammet 

Individuellt alternativ

Vill du veta mer?  
Kontakta rektor Viveka Ros 
qvist, 08517 071 02, eller  
bitr rektor Joakim Gestberg,  
08517 071 20. 

Sök via gymnasieantagningen 
och ansökningsblankett på  
www.haggviksgymnasium.se

Häggviks Gymnasium ingår i Utvecklingspedagogik Sverige AB

upab fk 1302_86x128.indd   4 2013-03-01   13:36

Jag Kan! Lösnings- 
inriktad pedagogik 

Föreläsningar med  
psykiater Ben Furman 

 
Jönköping    9/4    kl 18 - 21  
Göteborg   10/4    kl 18 - 21    
Kalmar        11/4    kl 18 - 21       

Strategier  
för vardagen-  
fokus bemötande
Föreläsning med 
psykolog Bo Hejlskov-Elvén  
och Pelle Sandstrak  
Borås  •  21/5  •  kl 9 - 16

Mr Tourette och  
jag 2.0  

Pelle Sandstrak 
Ystad  •  9/4  •  kl 13 - 16 

Bokning, pris och ytterligare info: 
www.solhagagruppen.se  
eller tel 08-28 66 90 Ett samarrangemang:

Universitets- och högskolerådet har gjort filmintervjuer 
på skolor i olika delar av världen.

Vilka länder som beskrivs återstår att se, det kommer 
att vara hemligt fram till konferensen. Men filmerna 
kommer att handla om hur man jobbar med delaktighet 
och andra frågor som är aktuella även ur svenskt 
perspektiv.

Det globala perspektiven finns även med i författaren 
Ingela Olssons inslag om ”Kulturmöten och krockar”. 
Varför ser det ut som det gör i särskolan? Finns det 
sociala och kulturella förklaringar?

Jerry Rosenqvist, professor emeritus, tar med 
publiken på en historisk resa i sitt anförande ”Särskolan 
i Sverige vs Särskolan i världen”.

En annan populär föreläsare är psykolog Bo Hejlskov 
Elvén som tar upp frågor om etik, makt och delaktighet.

En av Sveriges absolut tyngsta beslutsfattare är också på 
plats – Bertil Östberg som är statssekreterare hos 
utbildningsminister Jan Björklund.

Östberg har lovat att tala om aktuella politiska frågor.
– Vi har frågat våra egna politiker i Jönköping vad de 

vill att Östberg ska tala om. En av de frågor de vill ha 
svar på är: vad kan vi politiker göra för särskolan? 
berättar Lis Svensson.

Många lokala politiker har redan visat sitt intresse för 
rikskonferensen, så förutsättningarna finns för en bra 
diskussion. Och det gläder arrangörerna.

– Våra politiker i Jönköping är engagerade och stödjer 
oss i verksamheten. Men det krävs en fortlöpande 
kontakt och information för att politikerna ska kunna 
hålla sig à jour med särskolans verksamhet.

Politikernas engagemang är avgörande för särskolans 
utveckling och kvalitet, menar Lis Svensson:

– Om politikerna förstår och är ute på besök på 
särskolan så blir det så mycket smidigare att utveckla 
verksamheten – istället för att särskolan glöms bort, 
något som sker i vissa kommuner. ●

TEXT: Valter Bengtsson
info@faktapress.se

Mer om Särskolans rikskonferens 2013 på 
Jönköpings kommuns webbplats www.jonkoping.se
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idrott Fäktning

text & bild  
Tomas Tirén 

När jag kommer in i fäktningsklub-
ben En Gardes lokaler i 
Hagalundsskolan i Solna så är det 

en helt annan sport som diskuteras. 
Tidigare i veckan har Sverige slagit 
England i fotboll med 4–2 och Zlatan 
Ibrahimovic gjort ett riktigt drömmål. 
Tränaren Tomasz Goral försäkrar barnen 
om att fäktning är en mycket bättre 
sport, men påpekar samtidigt att det 
faktiskt var han som spelade fram till 

Zlatans bicykleta. Barnen protesterar 
inte, och även om de ser lite misstänk-
samma ut så är det uppenbart att de har 
hittat en stor förebild.

En Gardes rullstolsfäktning är ny för i 
höst och på plats den här söndagen 
finns barnen Otto, Erik och Helena, 
samt den vuxne deltagaren Christian. 
Jag och föräldrarna tar plats på läktaren 
medan Tomasz och hans kollega 
Alexander sätter igång med uppvärm-

ning i form av doppboll. Innan varje 
passning måste deltagarna ”doppa” 
bollen i golvet – en övning som är rolig, 
samtidigt som den stärker barnens 
grundfysik.

– Barnen mot de vuxna, ropar Erik, 9 
år och får snabbt medhåll av kompisar-
na Otto, 7 och Helena, 11.

Redan vid ställningen 0-1 samlar 
barnen ihop sig för att ta ett allvarligt 
taktiksnack. Det funkar och till slut går 
de av planen som nöjda och varma 
segrare. Det är dags för fäktning och alla 
får sätta på sig skyddskläder och 
fäktmasker med visir av stålnät. Man 
sitter ner och fäktas, och använder än så 
länge vanliga stolar.

Rullstolsfäktning  
– krävande men kul

En garde! Prêt! Allez! Rullstolsfäktning övar upp utövarnas snabbhet 
och koncentrationsförmåga. Vi har besökt klubben En Garde, som 
hoppas locka fler barn och ungdomar till sporten.
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– Det funkar med små barn, som inte 
fäktar så dynamiskt. Men vi försöker att 
få bidrag till att köpa två plattformar 
och fyra riktiga fäktningsrullstolar. Då 
kommer de så småningom att kunna 
träna även på de stora rörelserna, säger 
Tomasz.

Tomasz räknar in med ”En garde! Prêt! 
Allez!” och sen är första matchen igång, 
mellan Erik och Christian. Idag fäktas 
man med värjor, som är lite tyngre än de 
floretter som man brukar använda. Otto 
är inte nöjd med bytet, men tränarna 
övertalar honom att i alla fall gå en match 
mot Helena, på villkoret att han får sköta 
den digitala resultaträknaren efter det.

Efter de två inledan
de matcherna medde
lar Tomasz att det är 
dags för Christian att 
möta Helena. Chris ti
ans spontana ”uhoh” 
antyder att han är 
inställd på att ”få pisk”, 
ett uttryck som barnen 

slänger sig ganska friskt med.
– Vi har redan fått en väldigt tight 

grupp där det funkar att skämta och 
retas lite grann. Jag vill träna upp dem 
så att de får vinnarskallar och lite ”killer 
instinct”. Många som är med på rull
stolsfäktning har det redan lite svårare i 
livet, så det är bra om de tuffar till sig. Vi 
lär barnen att förlora. Det gör ingenting 
att det går emot en ibland, säger 
Tomasz, som själv är före detta elitfäkta
re i polska landslaget.

Han berättar att 
han har tränat 
många barn och 
ungdomar som till 
en början haft 
dåligt självförtro
ende, men som 
tack vare fäktning
en har börjat våga 
ta för sig mer, även 
i vardagen.

– Barnen gillar 
mig för att jag själv 
är kaxig och lite galen. Men också för att 
jag är helt ärlig mot dem. Jag kan säga 
att de suger utan att det blir gråt och 
panik. Vi har en rolig atmosfär samtidigt 
som det är krävande träning. Många av 
barnen blir mer strukturerade och tar 
med rutiner även till det vanliga livet. 
Man utvecklas väldigt mycket som 
människa av att hålla på med fäktning.

Tomasz Goral började själv att fäktas 
som nioåring och blev så småningom så 
pass skicklig att han kom med i det 
polska landslaget. När han i vuxen ålder 
började plugga på idrottshögskola i 
Warszawa kom han för första gången i 
kontakt med rullstolsfäktning.

– Det var landslaget som tränade och 
alla tävlade i världscupen. De satsade 
hårt och behövde nya sparringpartners 
och instruktörer för att utvecklas, och 
tog därför hjälp av ”vanliga” fäktare, 
berättar Tomasz.

Rullstolsfäktning är en Paralympics
gren och en relativt stor sport i ett 
internationellt perspektiv. Länder som 
Polen, Frankrike, Italien, Hongkong och 
Kina satsar stort på sporten, men i 
Sverige har det än så länge knappt 
funnits någon verksamhet alls.

– Det har funnits ett par försök i 
Uppsala och Karlstad, men jag tror inte 
att det gick speciellt bra. Det kan vara 
svårt i lite mindre städer eftersom det 
krävs några deltagare för att träningar
na ska bli varierade och roliga.

Nu hoppas i alla fall En Garde på 
allvar få fart på Sveriges rullstolsfäkt
ning. Enligt Tomasz är det en perfekt 
sport om man har någon funktionsned
sättning – den är bra för både fysiken 
och självförtroendet. I vanliga fall 
varvar de ren fäktning med styrkeöv
ningar på träningarna.

– Det är viktigt 
att stärka hela 
kroppen. Många 
av deltagarna är 
svaga och stela i 
höfterna och hela 
området mellan 
magen och knäna. 
Dessutom har de 
flesta nästan 
ingen rörelse alls i 
fotlederna. Otto 
och Erik har 

skenor, även om Erik inte gillar att 
använda dem, säger Tomasz.

Han berättar att fäktningen främst 
utvecklar snabbheten och förmågan att 
fokusera och hålla sig koncentrerad. Det 
handlar om att vara snabb och avslapp
nad på en och samma gång, och det 
kräver en hel del träning.

– Men man kan snabbt se skillnad. 
Titta bara på Helena, hon har redan 

Många som är med på 
rullstolsfäktning har det 

redan lite svårare i livet, så 
det är bra om de tuffar till 

sig. Vi lär barnen att förlora. 
Det gör ingenting att Det går 

emot en iblanD.

Fäktning utvecklar 
snabbheten och  

förmågan att hålla  
sig koncentrerad.

Tomasz Goral.
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idrott Fäktning

utvecklat sin koncentrationsförmåga 
jättemycket. När du fäktas krävs det att 
du kan sitta still och stirra på en punkt i 
tio minuter. Tappar du fokus så förlorar 
du, säger Alexander, som fäktades i 
kadettlandslaget så sent som förra 
säsongen.

Christian får in en avgörande stöt och 
matchen mot Helena är slut. Det blir inte 
pisk den här gången, utan han vinner 
den jämna matchen med 10–9. Helena 
konstaterar att hon har ont, och 
Alexander svarar snabbt att man lär  
sig att gilla det.

– Efter tio år känner man ingen 
smärta, säger Tomasz.

– Hur gammal är du, Helena? frågar 
Erik.

– 11.
– Då har det redan gått tio år!
– Tio år av fäktning, förtydligar 

Tomasz.
– Jag ska slå tanten Helena, säger Erik.

Otto, Helena och Erik gillar att fäktas.
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– Tanter kan slå gubbar med hand-
väskan, kontrar Helena.

– Men gubbar kan slå tillbaka med 
sina käppar.

Käbblandet fortsätter, men det är hela 
tiden en varm ton och det är ingen som 
blir ledsen. När Erik vunnit över Helena 
jublar han och konstaterar att ”hon fick 
pisk”. Tomasz svarar att det nu är Eriks 
tur att få pisk, och drar själv på sig 
skyddskläderna.

– Pappa, pappa. Det här måste du se, 
jag ska möta Tomasz, ropar Erik stolt 
mot läktaren.

Matchen slutar 10-8 till Tomasz, och 
jag frågar efteråt om han låter dem 
vinna ibland.

– Nej. Om jag känner att de valde rätt 
aktion och att de vågar – då kan de få 
träffa. Men jag är inte den snälla pappan 
som låter dem vinna. Det är inte för att 
jag vill glänsa, utan helt enkelt för att jag 
inte vill att det ska gå för lätt för dem. 
Det tar tid och mycket jobb att bli bra på 
fäktning.

Efter träningen 
berättar Erik att han 
tidigare spelade fotboll 
med sin tvillingbror, 
men att lagkompisarna 
sällan passade bollen. 
Därför ville han börja 
med en egen sport. Nu 

har han som mål att bli ”världens bästa 
fäktningskille”.

– Det roligaste är att fäktas mot 
Tomasz. Det jobbigaste är fysträningen, 
säger Erik, som också håller på med 
klättring, simning och friidrott.

Emma Runsten, en av mammorna på 
läktaren, berättar att hennes son Otto 
hela tiden sprang runt hemma och 
fäktades när han lekte Star Wars, så 
därför började de undersöka om det 
fanns någon riktig fäktningsaktivitet 
han kunde börja på.

– Jag tycker så himla mycket om att 
fäktas, så det är därför jag började här. 
Mitt mål med fäktningen är att vi ska få 
spela ”killerball”, fast vi aldrig får det. 

Det bästa är att man inte behöver fäktas 
mer än en match om man inte vill, säger 
Otto.

Helena började för att hon tyckte det 
hela lät lite intressantare än hennes 
andra hobbys, simning och flöjt.

– Det roligaste är att träna teknik. Att 
man ska flytta undan den andras florett 
samtidigt som man själv försöker träffa. 
Jag tycker om att jobba med handleden, 
säger Helena.

Jag påpekar att de andra barnen, och 
till och med vuxne Christian, verkar lite 
rädda för att möta henne.

– Jo, det är för att jag har piskat dem, 
säger hon och skiner upp i ett leende. l

Vill du proVa att fäktas?
n Klubben En Garde, som håller till i 
Solna, tar emot alla barn och ungdo-
mar. Kontakta tränaren Tomasz Goral 
på tomasz@fencing.se eller  
0735-78 37 59.
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Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) administrerar 
och organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning.
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Har du också funderat 
på att börja idrotta? Vi 

söker ständigt nya 
talanger.

www.handikappidrott.se
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Maria GårdsäterKröniKa

Är vi för eller emot ”Mot alla odds”?
Vad har rollfiguren Ica-Jerry egentligen 
gjort med samhällssynen på personer med 

utvecklingsstörning?
Blir det fler Bolibompa-Lovisor 2013?
Bidrar synligheten av personer med funktions-

nedsättning i media till en mer nyanserad bild av 
vad en normal människa kan vara?

Frågorna kan ställas på många sätt och särskilt 
viktig är frågan: Bär alla vägar till Rom?

Vi vill ha en värld där det inte ska behövas 
märkas om en person använder rullstol eller inte 
– det ska bara funka. Vi vill att media ska ge en bild 
av funkisar som vilka andra människor som helst, 
med rättigheter, skyldigheter och med unika 
personligheter och livsförutsättningar – precis 
som alla andra medborgare.

Detta kallas för att ”mainstreama”. Det handlar 
om en strävan mot ökad mångfald och spegling av 
”det riktiga” eller, varför inte: det önskade samhället.

Frågan är hur vägen dit ser ut. Trots all debatt 
kring gestaltning av utsatta grupper verkar 

gruppen ”personer med 
funktionsnedsättning” vara 
en extra svår nöt att knäcka. 
Varför? Vad är det som är så 
sjukt svårt? 

Nu har vi haft: I en annan del 
av Köping, I rymden finns 
inga känslor, Mot alla odds, 

Underbart är kort, Mifforadio, Världens bästa 
hotell, Ica-Jerry, Bolibompa-Lovisa, CP-magasinet, 
dokumentärer av hundra slag. Ytterligare en 
säsong Mot alla odds är under produktion liksom 
flera andra liknande.

När är tv-publikens behov mättat av att lära 
känna dessa nykomlingar i mediasammanhang? 
Slår vi in öppna dörrar? Är reservat-tv, program 
om enbart funkisar, onödiga? Skulle vilken roll 
som helst spelas av en kompetent funkisskådis? 

Låt mig vara kaxig och påstå att vi som vet vad vi 
pratar om har insikten att vanlisar i själva verket 
har funktionsnedsättningar och att funkisar bara 
finns när medias och samhällets norm är för smal 
för olikheter. ”Vi och dem” är ett tillkortakomman-
de hos samhället snarare än hos individen.

Stereotyper speglar den bild av olika människor 
som de flesta av oss vet finns därute. Vi vill känna 
igen oss, och andra. Vi kommunicerar de bilder 
som redan finns. Så länge normen inte utmanas 
finns ingen oro och därmed inga förändringar.

Problem som uppstår när personer med 
funktionsnedsättningar gestaltas i olika typer av 
mediaproduktioner är att ”riktiga” personer med 
funktionsnedsättningar inte känner igen det som 

vanlisar känner igen hos stereotyperna. Det som 
är ett problem för funkisarna är inget problem för 
vanlisarna... media kan bidra till status quo – eller 
hjälpa samhället vidare till en mer tolerant miljö.

Jag tror att vägen till normalisering av personer 
med märkbara funktionsnedsättningar, kan gå via 
många olika metoder. Specialrekrytering och 
specialproduktioner fyller viktiga funktioner för 
att hjälpa fram funkisar i media.

Men om inte målet är just mainstreaming, då är 
man på helt fel väg. Snart behöver vi få ta plats som 
vilka andra artister, programledare, statister och 
experter som helst.

Själv är jag inte emot tv- och radioproduktioner 
om personer med funktionsnedsättningar. Inte 
heller entreprenörer, föreläsare eller instagram-
mare som gör sig kända och profiterar genom sin 
funktionsnedsättning. Tvärtom tror jag att de kan 
göra nytta. Med bra producenter, medverkande, 
bloggare och så vidare kan traditionella stereoty-
per utmanas och nya bilder av olika människor 
komma fram.

Vägarna till Rom var många men förutsättningen 
var infrastruktur. Utan utbildning – inget jobb 
gäller även i mediabranschen.

En nyckel är förbättrad dialog med studievägle-
dare som lotsar engagerade elever vidare, drama-
tiska institut, teaterhögskolor och andra skolor 
som utbildar mediapersonligheter, rekryterings-
enheter vid tv- och radioproducenter.

Dessa måste uppmuntra personer med olika 
typer av funktionsnesättningar att sikta mot 
stjärnorna. Hur ska vi annars kunna bli kompeten-
ta nog för en sten-sten-stenhård konkurrens? l

PS. Om någon med funktionsnedsättning vill vara en 
hjälte eller inspiratör, låt ske, den som tar glädjen från 
någon annan har förlorat själv. DS.

text Maria Gårdsäter
Projektledare på 

Nordens välfärdscenter

Är du för eller emot 
     ”Mot alla odds”?

Vi vill att media ska ge 
en bild av funkisar som 
vilka andra människor 
som helst.

Mot alla odds börjar sändas på SVT1 den 26 mars.
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KALENDARIUM

➤  16–18 APRIL
Leva & Fungera på Svenska 
Mässan i Göteborg. 
Föräldrakraft är officiell 
mässtidning.

➤  23–24 APRIL
Anhörigriksdagen i Varberg.

➤  6–7 MAJ
Västsvenska 
Kommunikationskarnevalen 
om Läsa och skriva – nya 
möjligheter för alla. Anordnas 
i Göteborg av Dalheimers 
hus.

➤  14–16 MAJ
Särskolans riks konferens 
i Jönköping. 

➤  24 MAJ
Föräldrakraft nr 3 utkommer. 

➤  11–13 JUNI
Hur står det till? Furuboda 

anordnar en konferens om 
livskvalitet. Se artikel nedan. 

➤  2 JULI
Föräldrakrafts dag i 
Almedalen med debatt om 
arbetsmarknad (kl 15.30) 
och mingel (kl 17–19). Wisby 
Strand & Kongress. 
Föranmälan krävs till minglet.

➤  15 AUGUSTI
Föräldrakraft nr 4 utkommer. 

➤  24 AUGUSTI
Lekens Dag anordnas av 
Föreningen Furuboda.

➤  12 SEPTEMBER
Fungera Mera Mässan i 
Linköping.

➤  9–10 OKTOBER
FRI 2013 – hjälpmedelsmäs-
sa i Malmö. Föräldrakraft är 
officiell mässtidning.

MISSA INTE I SOMMAR & HÖST

@ Alltid uppdaterat på FORALDRAKRAFT.SE/EVENTS

ANNONSÖRER I DETTA NUMMER:
A-Assistans ............................................45
ActiLeg ....................................................74
AddMovement .....................................119
Aiai, Kaustik .............................................. 9
Allas Assistans ......................................35
Anatomic SITT .......................................15
Assistanspoolen Syd .......................... 11
Attendo LSS ................................23, 103
Autism- och Aspergerförbundet  .....29
Autoadapt ...............................................45
Bam Språkteknik ..................................79
BOSSE - Råd, Stöd & 
Kunskapscenter ....................................13
Bräcke Diakoni ......................................53
Cedergruppen  .....................................95
Comai  ......................................................85
Connexa  .................................................73
Decon Wheel.........................................55
Enigma Omsorg  ................................ 105
Etac Sverige ...........................................53
Fallängetorp ........................................... 11
Fellingsbro Folkhögskola ................ 103
Folkhögskolan Hvilan ....................... 103
Framnäs folkhögskola ...................... 102
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Frölunda Data  .......................................81
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Genny Mobility, Luv2move ................49
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Gryning Vård ..........................................29
Handikappanpassning i Trestad ......48
Hedemora Anpassning ......................74
Heldagsskolan Rullen .......................119
Hjälpmedelsinstitutet ..........................46
Humana Assistans .............................1, 7
Högalid Folkhögskola ...................... 102
Höghammarskolan ............................ 102
Impius Utvecklings ...............................91
Inerventions .............................................. 6
Informationscentrum för ovanliga 
diagnoser ................................................39
Intressegruppen för 
Assistansberättigade (IfA).......... bilaga
Jag kan skolan .................................... 103
Jump & Joy  .............................................37
KIND, Karolinska Institutet.................29
Komikapp - Rehatek...........................118
Kompis Assistans .................................12

Landskrona Vision ................................79
Leva & Fungera, Svenska Mässan ..16
LSS-Partner ...........................................47
Ludvika Gymnasiesärskola / 
Pekkartan ................................................79 
Lystra Personlig Assistans ................67
Made for Movement .............................75
Mayday Aid .............................................55
Misa ..........................................................95
Modern Arbetsteknik 3J  ..................119
Nationellt kompetenscentrum 
Anhöriga ..................................................22
Olivia Personlig Assistans .................22
OP Utbildning  .......................................73
Orkidén, Carema Care  ................... 107
Permobil  .................................................43
Picomed ..................................................79
Prolead Business Group ...................13
Riksförbundet Sällsynta diagnoser .15
Riksgymnasiet i Skärholmen .......... 102
Salboheds Gymnasiesärskola ...... 105
Sigtuna Personlig Assistans .............65
Sinus ..................................................... 103
Solberga by ......................................... 107
Solhagagruppen  ................................111
Sommarsol rehab & rekreation .......118
Somna  .....................................................49
Språkbussen  ........................................79
Stiftelsen Mora Parks 
Läkepedagogiska Institut .................111
STIL ............................................................ 3
Svensk Personlig Assistans .......14, 44
Svenska Handikappidrottsförbundet, 
SHIF .......................................................115
Svenska Turistföreningen STF .......119
Syntolkning Nu ......................................81
Tecknologen  .......................................119
Teletal, Riksfärdtjänsten .....................81
Time2View ............................................118
Tobii Technology  ..................................83
Uppsala kommun Vård & bildning ...99
Uriform  ..................................................119
Utvecklingspedagogik ......................111
Valjevikens folkhögskola ....................91
Vivida Assistans  ............................10, 84
Woodstar/WS Mobility ......................41
Värna ........................................................ 11
Västerbergs folkhögskola ..................99
Zoomcamp .............................................48
Ågrenska ................................................... 2

Boka annons i nästa nr SENAST 25 APRIL

TIPS: KONFERENS OM 
LIVSKVALITET
■ ”Hur står det till? Om livsstil 
och livskvalitet” är namnet på en 
konferens som anordnas av 
Föreningen Furuboda den 11–13 
juni.

Det är vanligare att barn med 
funktionsnedsättning röker, 
snusar och dricker mycket alkohol 
vid ett och samma tillfälle, enligt 
en rapport från Statens folkhälso-
institut. 

Dessutom motionerar elever 
med funktionsnedsättning mindre 
än elever utan funktionsnedsätt-
ning. Barn och unga med 
funktionsnedsättning löper 
därmed större risk för framtida 
ohälsa på grund av sina levnads-
vanor, enligt institutet.

Detta är bakgrunden till 

Furubodas konferens med 
föreläsningar av bland annat Peter 
Grahn, folkhälsostrategen inom 
Region Skåne. Han kommer att 
prata om sambandet mellan 
funktionsnedsättning och alkohol 
och droger.

Hur lycklig är du på en skala? 
är titeln på en föreläsning av 
Pekka Mellergård, neurokirurg.

Två unga vuxna som medverkar 
för att berätta om sina liv är Emma 
Jönsson och Anna Pettersson. 
Emma pratar om hur det är att ha 
SMA ”som i smart, smakfull och 
spinal muskelatrofi”. Titeln på 
Annas berättelse är ”Funkis 
funkar faktiskt”.

Medverkar gör även Jonas 
Helgesson tillsammans med 
musikern Christer Andréas.

www.furuboda.org

Emma Jönsson. Jonas Helgesson.Anna Pettersson.
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Möter du personer som har svårt att…
…sova? Bolltäcket hjälper!

…återhämta sig? Sensit hjälper!
…sitta still? Bolldynan hjälper!
…fokusera? Bollvästen hjälper!

komikapp.se 

VINN EN SENSIT PÅ ”LEVA & FUNGERA” I MONTER E03:09
Utbildningar/föreläsningar eller produktvisning se  komikapp.se

www.sommarsol.se

sommarsol fk 1301.indd   4 2012-12-15   17:40

” SYNS DU INTE 
SÅ FINNS DU INTE...”
PÅ TORGET SYNS DU TILL LÅG KOSTNAD. 
Modulannonsera från 4 500 kr exklusive moms.
Kontakta Camilla Elfving för mer information
camilla@faktapress.se 

I NÄSTA NUMMER:
FÖRÄLDRASTÖD
KÄRLEK & RELATIONER
KOMMUNIKATION
INFÖR ALMEDALEN

UTGIVNINGSDAG FÖR NUMMER 3 ÄR 24 MAJ 2013.
MATERIALDAG FÖR ANNONSER ÄR 25 APRIL 2013
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URIFORM

Timmermansgatan 38 • 118 47 Stockholm
Tel: 08-6402955 • www.uriform.se 

TUMLE
flytkudde

www.addmovement.se

AddSeat är en svensktillverkad 
sits som förvandlar en Segway 
eller liknande gyrofordon till 
ett hjälpmedel för dig med 
ett rörelsehinder – ett perfekt 
komplement till en rullstol som 
förenklar vardag och fritid.  
Varje dag. Året runt.

Berätta vad du behöver –  
vi hittar en lösning åt dig.

23–29 juni 2013

STF_Grovel_1202.indd   4 2013-01-23   08:58

Teckenkurser

Tecknologen AB
Håkan Ernklev  0511 - 290 18 el 0705 - 66 48 22  

www.tecknologen.se info@tecknologen.se

- din resurs när det gäller tecken -

Grundkurser  
Gävle  8 - 10 april 3 dagar 3 190:- 
Skellefteå  17 - 19 april 3 dagar 3 190:-
Luleå 22 - 26 april 5 dagar 4 990:-
Stockholm  6 - 7 maj 2 dagar 2 290:-
Stockholm 16 - 20 sept 5 dagar 4 990:-

Under en inspirerande, rolig och effektiv kurs får du lära dej massor med 
användbara tecken och får dessutom kunskap och tips om hur du kan 
använda dem på bästa sätt i ditt arbete eller i din familj.

Våra kurser ger dej den kunskap du behöver!

Alla priser inkl material, repetitionskurs på nätet och fika
 (Moms tillkommer. Går du kursen privat och betalar själv får du 20% rabatt)

Kurserna vänder sig till föräldrar och personal som använder teckenkom-
munikation (TAKK) hemma eller i sitt arbete med barn i behov av tecken. 
En repetitionskurs på nätet ingår i alla våra kurser. Repetitionskursen inne-
håller genomgångar och olika övningar samt en teckenordlista på video. 

Barn & tecken - hur tänker vi? 
Vår nya bok delar med sig av olika tankar om hur man kan använda 
tecken tillsammans med barn på ett bättre sätt. Boken ger bakgrund 
till och argument för ett ökat teckenanvändande i förskola, skola och 
familj. Nya tankar garanteras!  www.tecknologen.se/hur

Teckenalmanackan
Vårt inspirerande teckenpaket - teckenkurs och kultur - för familj, 
förskola och skola. Räcker ett helt år!  www.teckenalmanackan.se

Du kan alltid även gå bara de tre första dagarna på våra femdagarskurser 
och alla våra tredagarskurser kan kompletteras med 2 dagar på distans. 
Kurserna är grundkurser, men är bra även för dej som tecknat en del innan.  

Ny bok!

www.tecknologen.se/foraldrakraft

Utbildning i principbaserat och funktions- 
bevarande arbetssätt i förflyttningskunskap

Kurser genomförs kontinuer ligt  
i Mölndal, Stockholm, Umeå  
eller hemma på er arbetsplats. 
Har ni ett behov av utbildning 
kontakta oss på telefon  
031-27 25 30 eller e-post  
office@modernarbetsteknik.se

www.modernarbetsteknik.se

modern arbetsteknik fk 1302_86x60.indd   4 2013-03-01   12:17
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Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

HAR DU DET STÖD 
DU BEHÖVER?
PERSonlig ASSiSTAnS  
Som DU Vill HA DEn
Vi erbjuder personlig assistans som utgår från 

dig som person. Antingen önskar du att vi tar 

ett helhetsgrepp om din personliga assistans, 

eller så vill du sköta den mer självständigt. 

Oavsett, vi är en trygg arbetsgivare för dina 

personliga assistenter.

Vi HjälPER Dig mED AnSÖkAn
Vi kan vår sak. Frösunda har över 15 års 

erfarenhet inom personlig assistans och våra 

jurister och sakkunniga har expertkompetens 

inom lagstiftningen. Vi vet vad det handlar om. 

Vi kan stödja dig med:

• Nya ansökningar och omprövningar

• Överklaga vid avslag

• Juridisk rådgivning kring din ansökan

0771- F R Ö S U N D A  (37 67 86 32)

kundkontakt@frosunda.se

frosunda.se
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