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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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”En lättnad 
  att få veta varför 
     jag är som jag är”

 Idrott: 
 här kan alla Simma 

 Tema relationer:  
 SatSa på kärlek 

 Tema Föräldrastöd:  
 hur gör vi det Så  

 enkelt SOm möjligt? 

 Ingela Gardner   
 Sundström: 

 jag vill att min dOtter     
 Ska leva Så vanligt    

 SOm möjligt  

 pluS: 
 debatterna Och minglen 

 SOm du inte bör miSSa 
 i almedalen  

 StOrmen kring cp-ölet 

Cissi Wallin:
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almedalen 2013

vägen till

Cristina Husmark Pehrsson presenterar de viktigaste 
förslagen i FunkA-utredningen samt beskriver de viktigas-
te utmaningarna. 

Därefter debatt med politiker, arbetsmarknadens 
parter, handikappförbund och myndigheter. Debattörer: 
Lena Hallengren, S, Ingrid Burman, Ordförande, 
Handikappförbunden, Annika Strandhäll, ordförande 
Vision, Li Jansson/Kenneth Bengtsson, Svenskt 
Näringsliv, Ingela Gardner Sundström, SKL, Therese 
Karlberg, Försäkringskassan och Henrietta Stein, 
Arbetsförmedlingen. 
Vid pressläggning hade arbetsmarknadsdepartementet 
ännu inte gett besked om deltagande.

Plats för debatt: Konferenssalen Vall, Wisby Strand 
Congress & Event.
Tid: Klockan 15.30–17.00 den 2 juli 2013.
Kom i tid, begränsat antal platser!

aRBeTe
Föräldrakraft anordnar debatt om vägen till arbete för personer 

med funktionsnedsättning för tredje året i rad. Vilka vallöften 
har regering och opposition? Vad vill handikapprörelsen? 
Vad gör arbetsmarknadens parter? Hur klarar Arbetsför

medlingen och Försäkringskassan sina utmaningar? 

DEBATT MINGEL

deBaTT

Efter debatten anordnar 
Föräldrakraft mingel i Norra 
Bankett, även det i Wisby Strand 
Congress & Event. Vårt populära 
mingel anordnas för fjärde året i 
rad och är en viktig mötesplatser 
för politiker, organisationer, media, 
myndigheter, läsare och alla andra 
som är intresserade av frågor om 
funktionsnedsättningar. Vi bjuder 
på enklare förtäring och dryck.

Plats för mingel: Norra Bankett, 
Wisby Strand Congress & Event.
Tid: Klockan 17.00-19.00 den 2 
juli 2013.

Föranmälan krävs till minglet!
Kontakta info@faktapress.se
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Med plats för alla

sponsorer:HUVUDsponsor:

Kenneth Bengtsson 
Svenskt näringsliv

Henrietta Stein 
Arbetsförmedlingen

Lena Hallengren 
(S)

Annika Strandhäll 
Fackförbundet Vision

Ingrid Burman
Handikappförbunden

Ingela Gardner 
Sundström
SKL

Therese Karlberg 
Försäkringskassan

Elisabeth Sandlund 
(moderator), opinions-
redaktör Dagen

Debattörer:

Cristina Hus-
mark Pehrsson

www.foralDrakraft.se

Se debatten 
LIVE på webben!
Den 2 jUli webbsänDer Vi Debatten Direkt från 
almeDalen. följ oss liVe klockan 15.30–17.00 

Missa inte chansen att ställa Dina frågor till debattpanelen! Vad vill du ha besked om? Passa på att påverka!
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Postadress
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Telefon 08-4100 5636

Besöksadress
Målargatan 7, hiss till plan 2B, 
Stockholm
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Annette Wallenius
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Prenumeration inom Sverige
Ett år, 6 utgåvor, 395 kr inkl moms  
(373 kr + 22 kr moms).
Två år, 12 utgåvor, 790 kr inkl moms 
(745 kr + 45 kr moms).
Ovanstående priser gäller endast inom 
Sverige. Prenumerationer till övriga 
världen (alla adresser utanför Sverige) 
kostar 671 kronor (6 utgåvor) eller  
1 342 kronor (12 utgåvor).

Annonser 
Camilla Elfving 
tel 08-4100 5637, mobil 0709-560 780
mejl: camilla@faktapress.se
Se www.foraldrakraft.se för info.

Adress för annonsmaterial
FaktaPress AB, Målargatan 7, 
111 22  Stockholm.
Mejl: info@faktapress.se

Grafisk formgivning
Christian Enoksson

Tryck
Sörmlands Grafiska, Katrineholm

Foraldrakraft is an independent magazine for 
parents with children with disabilities or special 
needs. It is also available on the web at www.
foraldrakraft.se. Foraldrakraft is published by 
FaktaPress AB. ISSN 1653-9109

Sören OlSSOn: Sluta aldrig överöSa ditt barn med kärlek

10 nya

appar för
kommunikation

& kognition

Om barn, unga Och vuxna i behOv av SärSkilt Stöd

74 kr
inkl. moms 

# 3 
sommar  

2013  
årgång 8

Fö
r

ä
ld

r
a

k
r

a
Ft N

r
  3, 2013       10 N

ya
 a

p
pa

r
     te

m
a

 k
ä

r
le

k
 &

 r
e

latio
N

e
r

      te
m

a
 Fö

r
ä

ld
r

a
s

tö
d

      iN
g

e
la

 g
a

r
d

N
e

r
 s

u
N

d
s

tr
ö

m
        c

is
s

i w
a

lliN
     o

lg
a

 r
ö

N
N

b
ä

c
k

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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”En lättnad 
  att få veta varför 

     jag är som jag är”

 Idrott: 

 här kan alla Simma 

 Tema relationer:  

 SatSa på kärlek 

 Tema Föräldrastöd:  

 hur gör vi det Så  

 enkelt SOm möjligt? 

 Ingela Gardner   

 Sundström: 

 jag vill att min dOtter     

 Ska leva Så vanligt    

 SOm möjligt  

 pluS: 

 debatterna Och minglen 

 SOm du inte bör miSSa 

 i almedalen  

 StOrmen kring cp-ölet 

Cissi Wallin:
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Innehåll nr. 3
   

18

”Efter den dagen bestämde hon sig för att aldrig släppa in 
någon utomstående i sitt hus, innanför sin egen privata zon, 
och så har det förblivit.” Föräldrakraft har träffat Ingela 
Gardner Sundström. Läs intervjun på sidan 18. 

Foto: LeNa KoLLer tV4 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!

Ett vanligt liv

74
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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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6     FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2013

Nu är tiden på året när man borde 
planera för lugna stunder i en liten 
stuga nära vattnet eller soliga cykelut-

flykter. Men i år, sådär 14 månader före valet, 
väcks andra tankar. 

Blir det några satsningar inom skola och 
arbetsmarknad för barn, unga och vuxna med 
funktionsnedsättningar? Skärps diskrimine-
ringslagen? Hur går det med 
fritt val av hjälpmedel? Hur 
många år ska det ta att 
förverkliga idéerna om 
föräldrastöd? Fortsätter 
nedskärningarna inom 
omsorgen? 

Men varför gräva i dessa frågor just nu? 
Förklaringen är politikerveckan i Almedalen i 
början av juli. Vi är där, för att hålla koll på 
vart vindarna blåser inför valet nästa år (det 
är i sommar mycket avgörs). 

Men vi är också där för att anordna en ny 
debatt om vägen till arbete för personer med 

funktionsnedsättningar. 
Och så gör vi ett mingel 

för läsare och andra 
intresserade. Du är 
också välkommen, mejla 
oss så får du en inbju-

dan. 

Tack för alla roliga möten på Leva & Fungera 
i Göteborg i april (se några bilder på sid 18–19). 
För oss på Föräldrakraft är detta bland det 
mest inspirande man kan uppleva. Det är tack-
samt att få träffa så många människor med så 
mycket intressant att berätta. Det ger oss tips 
för många nya artiklar. 

Snart stundar fler mässor. Framöver har vi 
Malmös stora hjälpmedelsmäs-
sa FRI 2013 i oktober. Vi på 
Föräldrakraft gör den officiella 
mässtidningen och jobbar nu på 
reportage om bland annat 
hjälpmedel för idrott och andra 

fritidsaktiviteter. Hör gärna av dig med tips. 

Nu är det hög tid att du kastar dig över 
artiklarna i den här utgåvan. Missa inte Ingela 
Gardner Sundströms berättelse om livet som 
mamma till Maria och karriären som topp-
namn inom SKL. Med Tema Föräldrastöd vill 
vi sätta fart på utvecklingen mot ett bättre 
stöd för alla familjer som har barn med 
funktionsnedsättning. Tema Kärlek & relatio-
ner rymmer många goda råd för balans i svåra 
situationer. 

Vi på Föräldrakraft önskar dig trevlig läsning 
och en skön sommar!  l

I sommar avgörs 
många viktiga frågor 

Valter Bengtsson 
ansvarig utgivare
valter.bengtsson@faktapress.se

Ledare

Du är också väl-
kommen till vårt 

mingel i Almedalen

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
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Flest kunder har valt oss. 
Men vad ser man egentligen?

Varför valde du Humana? Den frågan ställde vi till våra kunder i en 
undersökning och fick ett svar som gjorde oss glada. För svaret var ”trygg-
heten”. För våra kunder handlar den om flera saker.

Att man själv får bestämma över hur assistansen ska vara utformad. Att
man har ett team bestående av kundansvarig, jurist och lönehandläggare
som följer med en genom livet. Att man utan kostnad har tillgång till en
helt unik juristkår med över 20 jurister, landets i särklass största med er-
farenhet av över 2 000 fall. Att man anlitar ett seriöst företag med lång
och gedigen erfarenhet av allt som har med personlig assistans att göra.
Och att man anlitar ett företag som flest faktiskt har valt.

Det är något av det som skapar trygghet för våra kunder.
Läs gärna mer på www.humana.se/tryggheten.
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www.humana.se
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Sören OlssonKröniKa

Små barn, stora bekymmer, Stora barn, stora 
bekymmer.

Nä. Citatet är inte fel skrivet.
Jag tänkte precis så. Att ha små barn kan ibland 

innebära stora bekymmer. Man oroar sig och 
övervakar sitt lilla barn, för att det ska kunna få 
växa och utvecklas. Vi överöser dem med kärlek 
och tillit.

Ett stort barn innebär också stora bekymmer. 
Man oroar sig ju även för de stora barnen, ofta av 
helt andra orsaker. Men i grund och botten så 
handlar det även om att vi vill att våra stora barn 
ska få växa och utvecklas. Vi överöser även de 
vuxna barnen med kärlek och tillit.

Att vara förälder är en stor omställning. Man 
har inte längre möjlighet att lägga lika mycket 
fokus på sig själv. Det finns en annan person i 
tillvaron, som både kräver och behöver sin 
självklara del av uppmärksamhet och omtanke. 

Genom hela livet följer barnen med oss föräld-
rar. Man slutar nog aldrig att bry sig om och 
överösa sina barn med kärlek.

Man vill helt enkelt alltid sina barns allra bästa! 
Kanske är det så att detta 

är grundregeln för alla 
föräldrar? Att man vill deras 
allra bästa.

Därefter kan man försöka 
åstadkomma detta på en 
mängd olika sätt. En del 
kanske tänker att det bästa 
för barnet är om man själv 
försvinner ur barnets liv. 
Andra kanske vill bevaka  
varje litet steg i barnets 

utveckling. Men grundregeln finns alltid där i 
bakgrunden. Det är för att man vill barnets bästa.

En del saker man gör för sitt barn blir kanske 
väldigt bra. Andra saker man gör kanske blir till 
en ren katastrof för barnen. Men oavsett resulta-
tet av ansträngningarna så tror jag faktiskt att 
dessa är sprungna ur en innerlig önskan att 
egentligen vilja barnets bästa.

Med detta i åtanke så känns det som om många 
föräldrar skulle behöva mer utbildning för att 

undvika att överföra sina egna problem på sina 
barn.

Ibland kan man läsa om barn som farit illa på 
grund av föräldrars bristfälliga omvårdnad. Varje 
gång jag läser detta blir jag lika ledsen. För jag vill 
ändå tro att syftet med alla föräldrars agerande i 
grund och botten har varit menat som någonting 
gott. 

Att vara förälder är att vara människa. Är man 
inte redo för att ta hand om sitt eget liv och sin 
mänskliga utveckling, så kanske man inte heller 
är redo för att skaffa barn till världen?

Kanske låter det som att jag föreslår en styrning 
om människor ska få bli föräldrar eller inte. Men 
det är inte alls så jag tänker. Jag menar bara att 
det kan vara värdefullt att tala om allvaret och 
ansvaret i ett föräldraskap. Kanske borde det 
finnas mer stöd, inspiration, utbildning och till 
och med statligt subventionerad terapi till 
människor som önskar att bli föräldrar?

Ansvaret som det innebär att bli föräldrar är 
stort. Jag tycker att alla som vill bli föräldrar 
naturligtvis ska få bli det. Samtidigt så kanske det 
även ska erbjudas mycket mer av stöd för blivan-
de föräldrar innan de ens blivit gravida? På det 
sättet skulle man kanske öka medvetenheten om 
det ansvar som föräldern har för att låta barnet  
få bli den människa som den har potential att  
bli. Ett barn har aldrig någon uppgift att göra  
sina föräldrar lyckliga, enligt min mening.  
Det är föräldrarnas uppgift att se till att  
barnen blir älskade och får växa till unika 
individer med potentialen att bli fantastiska 
föräldrar i framtiden, om de själva väljer att  
skaffa barn.

Vi är barnens stöd och support genom hela livet.
Oavsett om barnen är stora eller små.
Så visst är det så att små barn innebär stora 

bekymmer, likaväl som stora barn innebär stora 
bekymmer.

Men de är ju även det motsatta.
Små barn är även stora glädjeämnen. Stora barn 

är också stora glädjeämnen.
De är även allt däremellan. l

text Sören Olsson

Vi slutar aldrig att överösa 
våra barn med kärlek

Ett barn har aldrig 
som uppgift att göra 
sina föräldrar lyckliga  
men det är vår uppgift 
att se till att barnen 
blir älskade. 

forenadeliv.se/familj

Alla barn har rätt  
till en bra försäkring

ADHD, Anorexia, Asperger och DAMP är några exempel på diagnoser som vår 
barnförsäkring ger skydd för utan undantag.  Vi är ganska ensamma om det. 

Vill du veta mer kolla på www.forenadeliv.se/familj eller ring 08-700 40 80
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10     FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2013

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

En minst sagt känd och 
älskad personlighet var 
dagens sista gäst när 2013 
års Anhörigriksdag inled-
des på tisdagen. Få känner 
honom som Mats Melin, 
men nästan alla vet vem 
hans rollfigur Ica-Jerry är. 

I Varberg fick han stående 
ovationer efter att han 
tillsammans med sin 
mamma Monica Melin hade 
intervjuats av dagens 
moderator Lisa Syrén.

Mats hyllades inte bara för 
sin insats som den kloke 
praktikanten, utan också för 
att han har fått många att 
släppa en del av sina 
fördomar. Pär Johansson, 
ledare för Glada Hudik-
teatern, berättade att det 
började med att Ica ville 
sponsra teatern.

Den kontakten ledde fram 
inte bara till en rad reklam-
filmer utan också till att 
handelskoncernen idag har 
anställt 1300 människor med 
utvecklingsstörning i sina 
butiker.

Mats berättade att hans 
favoritreklam är den där han 

spelar Rambo och till sist 
räddar en fängslad Ica-Stig 
efter mycket skjutande och 
action.

– Ja, jag är sugen på att 
göra film igen… om jag skulle 
komma till Hollywood skulle 
jag vilja filma med min idol 
Bruce Willis, berättade han. 
Fast det sägs att han är 
skotträdd?

– Nej , skotträdd är jag 
inte, men det är inte roligt 
när det smattrar som fan, 
medgav Mats.

För Föräldrakrafts 
utsände avslöjade han vem 
som är favoriten av Ica-
gänget:

– Det är Cindy… Cecilia 
(Forss) är jättegullig. En gång 
satt vi och pratade en hel dag 
i sträck! l

anders lindström, info@faktapress.se

              Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet!

”Jag har provat fl era 
praktikplatser med 
stöd av Misa. Nu har 
jag nått mitt mål,
anställning på en 
bokhandel.” Josef

08-580 813 40,  www.misa.se

Vi fi nns i Göteborg, Skåne, Stockholm, 
Södertälje, Västerås & Uppsala.

missa inte på  
foraldrakraft.se
n En guldgruva. 100 000 
tillgängliga böcker på en och 
samma webbplats. I april 
lanserades äntligen Legimus.

n Riksdagen granskar barnför-
säkringar. Barn med funktions-
nedsättningar nekas alltför ofta 
försäkring.

n Felplacerade elever lämnas i 
sticket efter särskolan. Nytt larm 
från Skolinspektionen.

n Ny portal tipsar om fritids-
aktiviteter.

n Fortsatt ökning – 64  000 
personer får nu stöd enligt LSS.

n Arvsfonden vill satsa mer på 
jobb, skola och fritid. Ny satsning 
värd 250 miljoner kronor.

Dagen då Mats Melin tog 
med mamma på scenen

Monica Melin är stolt över sin 
Mats. Men när han föddes 
ville de ansvariga på barn-

sjukhuset att hon skulle läm-
na bort honom. ”Vi har 

papperen klara, det är bara 
att skriva på”, sade de. 

foto: anders lindström.
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Från och med 1 juli kan kommuner och 
myndigheter göra hembesök hos 
personer som har närstående anställd 
som personlig assistent. 
Om myndig heten inte släpps in kan 
assistans ersättningen dras in, men nu 
ifrågasätts lagändringen.

– Vår uppfattning är att rätten till 
hembesök strider mot Europa
konventionens rättigheter om skydd för 
hem och privatliv, säger Christian 
Källström, chefsjurist på Humana AB.

Det är i Humanas nya årsbok om 
personlig assistans som lagändringen 
kritiseras. Enligt Humanas jurister är 
hembesök (från framför allt den nya 
myndigheten IVO, Inspektionen för vård 
och omsorg) ett brott mot 
Europakonventionen eftersom hembesö
ken gäller tillsyn av kvaliteten i assistan
sen.

Enligt Europakonventionen får 
skyddet för hem och privatliv bara 
inskränkas om det handlar om att 

förhindra eller förebyg
ga brott. En kvalitets
granskning motiverar 
inte att man gör 
undantag.

Kommer ni att driva 
frågan om att lagänd-
ringen strider mot 

Europakonventionen?
– Det har vi inte tagit ställning till. 

Frågan ligger hos den enskilde som själv 
avgör om denne önskar släppa in 
myndigheten eller inte. Först därefter 
blir det en fråga för oss, säger Christian 
Källström.

Henrik Kjellberg, politiskt sakkunnig 
på socialdepartementet kommentar:

– De nya reglerna innebär att kommu
ner och Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) i vissa fall ska få besöka 
personer som beviljats assistans i 
hemmet. Den enskilde kan däremot neka 
att ta emot kommunen eller IVO. Det kan 

dock få till följd att det ekonomiska 
stödet helt eller delvis kan dras in. För att 
det ska få ske måste den enskilde ha 
informerats om att så kan bli fallet.

– Lagrådet hade inga anmärkningar på 
förslaget, säger Henrik Kjellberg.

Lagändringen är en del av flera 
åtgärder som genomförs vid halvårsskif
tet för att motverka fusk och ”överutnytt
jande” av assistans. Flera av dessa 
ändringar har blivit hårt kritiserade för 
att hota assistansberättigades privatliv 
och integritet. l

Valter Bengtsson, valter.bengtsson@faktapress.se 

Fria föreläsningar

Fritt inträde

Välkommen till södra Sveriges största mässa  
med fokus på hjälpmedel i vardagen.
Läs mer på www.fri2013.se

Mer än 2500 m2

hjälpmedel att älska.

Boka plats på föreläsningarna!

KostnadsFRI

Vi finns nu på Malmömässan! 

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

Hembesök kan strida  
mot Europakonvention

Christian 
Källström.

Ny myNdigHEt För  
tillsyN av assistaNs
n IVO, Inspektionen för vård och omsorg, 
bildas den 1 juni 2013. IVO tar över 
ansvaret för den tillsyn som Social styrelsen 
idag bedriver enligt LSS, social  tjänstlagen 
och patientsäkerhetslagen. 
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FAST – Den enda kompletta  
lösningen för assistansbolag!

Det finns olika ”verktyg” för hantering av assistanstimmar,  
ekonomi och lön, men bara en lösning som optimerar alla  

timmar mot beslut (LSS/SFB/SoL) och det är FAST.

Nu med schema och vikariehantering direkt  
i mobilen! Läs mer på www.fasttid.se

Avancit AB  l  Tel: 08-631 00 44  l  www.avancit.se  l  info@avancit.se
Skanna och
läs mer här!

FAST_annons_180x62_APRIL_v02.indd   1 2013-04-23   16:40

Många föräldrar till barn med omfattan-
de funktionsnedsättningar och stora 
medicinska behov har de senaste åren 
vänt sig till Lilla Erstagårdens barn- och 
ungdomshospice för växelvård.  
I februari byttes ledningen ut, och i och 
med det förvandlades den trygga 
tillvaron till kaos, säger två pappor. 

Johan Rönnholm och Stefan Olsson är 
pappor till Morris, 2,5 år, och Miles, 1 år. 
Både Morris och Miles föddes med stora 
funktionsnedsättningar och andningssvå-
righeter och det är ovisst hur länge de 
kommer att leva. 

Familjerna kom i kontakt med Lilla 
Ersta när deras söner var ungefär ett 
halvår gamla, och har sedan dess vänt sig 
dit både för avlastning och akutvård, samt 
för att få råd och tips oavsett tid på dygnet. 

Morris pappa Johan berättar:
– Här har vi känt att det har funnits en 

ansvarig läkare som har ett helhetsper-
spektiv och är beredd att ta hela ansvaret 
för vår son, något som vi saknat inom 
övrig vård och omsorg. Om vi går till en 
vanlig vårdcentral vågar ingen ta i honom, 
och även på sjukhus är det svårt att få 
adekvat vård, eftersom det krävs mycket 
tid för att lära känna Morris. 

Miles pappa Stefan berättar samma 
historia:

– Det var räddningen för oss att komma 
hit. Miles sov nästan ingenting och vi var 
helt utmattade. Personalen var fantastisk 
och läkaren styrde upp vår vårdsituation, 
där vi hittills mest blivit ”omkringkasta-
de”. Det kändes som en dröm.

Men för snart två månader sedan 
”försvann” Lilla Erstas läkare från en dag 
till en annan. Familjerna fick veta att hon 

tagit kompledigt i fyra veckor, och hon 
ersattes av tillfälliga läkare, som inte 
träffat barnen och familjerna tidigare. 
Några av dem var heller inte specialister 
på barn. Johan Rönnholm är mycket 
kritisk till hur detta genomfördes.

– Det är klart att en verksamhet inte ska 
stå och falla med en person, men kompe-
tens och erfarenhet måste föras över och 
delas på ett mer ansvarsfullt sätt. 
Patienten måste sättas först. Det som 
skedde var inte patientsäkert, säger Johan 
Rönnholm, och Stefan Olsson fortsätter:

– På onsdagen hade vi ett planerings-
möte och på måndagen efter var hon bara 
borta. Vi fick inga besked om vad som 
pågick, det som skedde skulle skapade en 
enorm oro hos oss som föräldrar.

Nyligen fick familjerna veta att läkaren 
på Lilla Erstagården inte kommer tillbaka, 

att hon sagt upp sig. Och även chefssjuk-
sköterskan har sagt upp sig.

Detta bekräftas av Anna Lassen, 
kommunikationschef på Ersta Diakoni, 
som säger att man sett att pressen varit för 
stor på den enda läkare som varit anställd 
på Lilla Ersta sedan starten och att man 
nu passar på att förstärka med fler läkare i 
organisationen. 

– En ny överläkare som är specialist i 
barnanestesiologi är på plats sedan i 
mitten av mars, och en ny chefssjuksköter-
ska håller på att rekryteras. Även en ny 
verksamhetschef är på väg in och till dess 
är chefläkaren på Ersta Diakoni tillförord-
nad verksamhetschef, säger Anna Lassen.

Både Morris och Miles behöver över-
vakning dygnet runt och deras pappor 
beskriver en stor trygghet i hur allt hållits 
samman av läkaren och personalen. Johan 

Den trygga tillvaron 
på Lilla Erstagården 

har vänts till kaos, 
säger föräldrarna. 

Foto: AnnA PellA

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

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

Rönnholm säger: – Lilla Ersta har varit 
vårt BVC, vår vårdcentral och vårt 
akutsjukhus. Det är viktigt för oss att ha en 
kontinuitet i vården. Det går inte att lära 
känna vårt barn via en journal för det 
finns inget som är ”normalt”. Det är 
handpåläggning och tid som krävs för att 
kunna ge adekvata råd om hans vård och 
behandling. 

Att kunna komma till Lilla Erstagården 
har betytt jättemycket för familjerna. För 
ett par veckor sedan blev Morris storebror 
och familjens vardag är skör. Hittills har 
familjen kunnat komma in när flera 
assistenter blivit sjuka samtidigt för att få 
vila, men framför allt för att arbeta med 
förändrad medicinering eller omvårdnad, 
för att Morris skall få en bättre livskvalitet. 

Johan Rönnholm är orolig för att de 
ändrade förhållandena kommer att leda 
till att denna kvalificerade växelvård 
försvinner. 

– Man har tagit in flera läkare för en 
kortare tid som inte har kunnat ge oss den 
trygghet vi behöver. Med den vana vi har 
av vårdapparaten märkte vi direkt att 
patienten inte längre var i fokus. 
Vårdkvaliteten sjönk över en natt. Man 
talade om för oss att detta är den vård som 
finns att få, skulle vi inte känna oss trygga 
hjälper man oss gärna till en plats på något 
annat vårdställe.

Johan Rönnholm vet idag inte hur 
framtiden ser ut för Morris möjligheter att 
vårdas på Lilla Ersta. 

– Vi har alltid känt att vi har kunnat 
komma hit när situationen hemma har 
varit för svår att klara av eller vid en akut 
försämring av Morris tillstånd. Även om 
många i personalen är fantastiska och 
känner Morris behov väl så behövs även 
den höga medicinska nivån som vi 
tidigare haft här. Vi måste ju känna en 
trygghet med omhändertagandet och i det 
ingår att det finns läkare som känner 

Morris väl. Vårt förtroende för Erstas 
ledning är minimalt efter denna alltför 
snabba och i vårt tycke oansvariga 
förändringen på läkarsidan. 

När Miles för två veckor sedan drabba-
des av ett längre andningsuppehåll i 
hemmet ställdes familjen inför ett svårt 
val. 

– Det var inget alternativ att åka in till 
det vanliga barnsjukhuset då vi var osäkra 
på om det fanns kompetent personal vid 
den tiden på dygnet samt kände oro för 
den stora infektionsrisk som råder på de 
större sjukhusens akutmottagningar i 
influensatider.  

De åkte heller inte till Lilla Ersta, vilket 
hade varit deras självklara val tidigare. 

– Vi visste ju inte om vi kunde få hjälp 
där. När ambulansen kom hade dock Miles 
repat sig någorlunda och vi valde på grund 
av den osäkerhet vi kände att istället 
stanna hemma. 

Föräldrakraft har pratat med Ersta 
Diakonis kommunikationsshef Anna 
Lassen som menar att det inte finns någon 
anledning till oro, samt chefläkare Henrik 
Almkvist på Hälso- och sjukvårdsnämn-
den, som är informerad om händelserna 
och följer utvecklingen på Lilla Ersta. l

anna pella, info@faktapress.se

Foto: anna pella

På vanliga sjukhus är det 
svårt att få rätt vård för 
Morris, berättar Johan 
Rönnholm. 

n Lilla Erstagården ligger i Nacka utanför Stockholm och är Nordens enda barn-
hospice. Här tar man emot barn och ungdomar som behöver medicinsk kvalificerad 
vård i livets slutskede, samt barn och ungdomar som har svåra kroniska sjukdomar eller 
skador för avlastning och växelvård. Lilla Erstagården drivs av Ersta diakoni på uppdrag 
av landstinget. Idag finns fem vårdplatser, men Ersta diakoni planerar att utöka antalet 
platser till åtta. Detta beräknas vara klart i slutet av nästa år. www.erstadiakoni.se

FK_1303_s10-19_nyheter_v03.indd   13 2013-05-07   12:36



14     FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2013

Pierre Selim
Carola Wistrand
Tfn: 08-768 20 00

Söker ni en verksamhet för barn eller 
ungdomar med Aspergers syndrom/autism?

Vi är specialiserade inom autism och Aspergers syndrom

Vi kan erbjuda
• Korttidshem LSS 9§6 
• Barn- och ungdomsboenden LSS 9§8 

(Bostad med särskild service för  
barn och ungdomar).

Läs mer om oss och våra andra verksamheter på

www.enigmaomsorg.se

Placeringsansvariga

Solhaga
gruppen

Ett gott liv – hela livet

Möt Patrik Lindberg och hans  
väg till arbete...  

...på nya solhagagruppen.se 

Anhöriga till barn med funktionsned-
sättningar är också en stor och viktig 
grupp när man talar om anhöriginsatser 
inom vård och omsorg. 
Det markerades tydligt vid årets 
Anhörigriksdag i Varberg.

Bland annat framhöll barn- och 
äldreminister Maria Larsson (KD) detta 
när hon talade på temat ”Anhörigstöd i 
dag och i morgon”:

– Det är dags att börja inkludera 
föräldrar till barn med funktionsnedsätt-
ningar när vi talar om anhörigstödet. Det 
gäller att hitta sätt att kombinera 
anhörigvård och arbete, så att vi får till 
stånd ett anhörigvänligt arbetsliv, sade 
Maria Larsson bland annat.

Hon menade också att det lagstadgade 
stöd som kommunerna skall ge till 
anhörigvårdare har fått en tydligare 
form, men att det är många som inte 
känner till sina rättigheter.

Att anhörigvårdare ofta tänker på sig 

själva som den starkare, att man inte ser 
på sig själv som någon i behov av stöd, 
såg hon som en av orsakerna.

Men om kommunernas ansvar 
uttryckte hon sig entydigt:

– Att följa lagen är inget frivilligt 
arbete, det är något som kommunerna är 
skyldiga att göra!

Kommer anhörigfrågorna att bli 
viktiga i valet 2014?

– Det är väldigt svårt att säga, men om 
jag får bestämma får de väldigt gärna bli 
det, förklarade Maria Larsson.

Den två dagar långa Anhörigriksdagen 
ordnades för femtonde året i rad i 
Varberg. Anhörigas Riksförbunds 
ordförande Alf Anderson, Kungsängen, 
berättar att hans företrädare Åke 
Fagerberg, bosatt just i Varberg, tog 
initiativet. Från början var det ett 
kommunalt arrangemang i mindre skala, 
nu är det Anhörigas riksförbund som 
arrangerar i samverkan med Nka, 
nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Konferensen har också vuxit och 
samlar över 700 deltagare. Två dagar var 
fyllda med föreläsningar och parallella 
seminarier, och arrangemanget samlar 
även ett 40-tal utställare, som på olika 
sätt har anknytning till anhörigfrågor. l

anders lindström, info@faktapress.se

”Viktigt att också tala om barnens anhöriga”
maria larsson lyfte fram föräldrars rättigheter på anhörigriksdagen

Maria Larsson hoppas att anhörigfrågor blir 
viktiga i valet nästa år. 
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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

”Hur ska jag orka om jag inte får 
sova ordentligt i natt Heller?”

rBu kritiserar  
regeringens syn på 
assistans för Barn

n RBU kritiserar regeringen för 
att ha gett Socialstyrelsen ett 
nytt uppdrag att utreda assistans 
för barn.

– Regeringen tycks ha 
inställningen att personlig 
assistans kan begränsa barns 
möjligheter när det i själva verket 
är precis tvärtom, säger RBU:s 
ordförande Agnetha Vikenger.

– Personlig assistans är en 
förutsättning för att barn med om-
fattande funktionsnedsättningar 
ska ha möjlighet till självständig-
het, delaktighet och utveckling, 
säger Vikenger.

Barn- och äldreminister Maria 
Larsson har uppdragit åt 
Socialstyrelsen att analysera 
vilken betydelse assistansersätt-
ning har för bland annat barns 
utveckling och självständighet.
Bakgrunden är Susanne Billums 
”fuskutredning” om assistans.

Brist på sömn och oro för att inte få sova 
nog är välkända fenomen, inte minst för 
föräldrar som kämpar med att få livet att gå 
ihop. för alla som känner igen sig i detta 
kan mirjam ekstedt ge goda råd och en del 
lugnande besked.

Mirjam Ekstedt är såväl sjuksköterska som 
KBT-terapeut och forskare och har doktorerat i 
ämnet sömn och utbrändhet.  ”Återhämtnings-
strategier när de behövs som bäst”, var rubriken 
på hennes seminarium på Anhörigriksdagen i 
Varberg.

Mirjam Ekstedt visade med kurvor och 
diagram hur sömn- och vakenhormoner varierar 
över dygnets timmar, och hur vi sover olika djupt. 
Det sistnämnda en kurva att söka viss tröst i:

– Den djupsömn vi behöver får vi under  de 
första timmarna. Har jag sovit fyra timmar har jag 
fått den djupa sömn som kroppen behöver för 
sitt reparations- och återhämtningsarbete. Och 
kroppen kan också ta igen djupsömn nästa eller 
nästnästa natt.

Planerad återhämtning låter som en god sak 
och kan vara nödvändigt, men det är inte bara 
att göra:

– Jag vet att jag här 
pratar med några som har 
svårt att planera sin 
återhämtning, sade Mirjam 
Ekstedt till sin publik på 
Anhörigriksdagen.

En grundläggande sak 
som hon underströk är att 
det inte finns någon som 
kan sova, ingen som kan 
prestera sömn. Sömn är ett 
fysiologiskt fenomen, och 

ingen annan har heller någon sov-knapp att 
trycka på. Det kan vara bra att kunna acceptera 
det som inte går att ändra på. Och det är också 
bra att kunna tänka ”just nu är jag vaken, det är 
okej”.

Men skulle det ändå inte fungera, så manade 
Mirjam Ekstedt åhörarna att söka hjälp i tid:

– För patienten är du, som anhörig, den 
viktigaste personen. Det är viktigt att du får hjälp 
och stöd innan du kraschar! l

anders lindström, info@faktapress.se

Mirjam Ekstedt 
vet mycket om 
sömn och gav 
goda råd för 
den som oroas 
av sömnbrist. 

@ Läs mer på webben.
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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

”Ingen sa grattis när jag fick min dotter”

Hur bemöts den som har fått ett 
annorlunda barn? Stina Gidlöf, som har 
en idag sjuårig dotter med Downs 
syndrom, delar med sig av sin egen 
erfarenhet:

– När vi hade fått Tea var det ingen 
som sa ”grattis”, berättar Stina.

Hon beskriver hur hon och hennes man 
åkte till BB utan en aning om vad som vän-
tade. När de åkte därifrån kände de att de 
för alltid tillhörde en del av en minoritet i 
samhället – de var föräldrar till ett barn 
med funktionsnedsättning.

Det var en helt ny värld, och den lilla 
familjen fick finna sig i att bli granskad av 
allehanda vårdinstanser och myndigheter.

– Vi hade väldigt svårt att ta det, både 
min man och jag, detta att ständigt vara 
under lupp, förklarar Stina.

Hennes man Mattias är läkare, själv är 
hon lärare. Att vara intellektuellt och 
språkligt väl rustade är förstås en tillgång 
när det gäller att föra sin talan och stå upp 
för sin rätt. Samtidigt säger Stina att 
kunskapen ibland kan vara en börda, man 
vill kanske inte ha information om allt 
bakomliggande.

Stina insåg att det inte fanns något 
språkrör för föräldrar till annorlunda 
barn, och hon gick in för att engagera sig i 
en sådan roll.

Idag har hon lämnat sin lärartjänst och 
ägnar sig på heltid åt att informera om det 
annorlunda föräldraskapet, såväl till 
föräldrar som till personalgrupper, bland 

annat till blivande barnmorskor. När Tea 
hade fötts började Stina också skriva en 
bok, i realtid, mest för att bearbeta sina 
upplevelser.

– Den var tänkt att bli boken om Tea. 
Men allteftersom jag skrev blev det en bok 
om att bli föräldrar. Den låg och väntade i 
fem år innan jag försökte ge ut den.

Hon hade boken ”Ett sådant barn” med 
sig på Anhörigriksdagen i Varberg i slutet 
av april och det var många som vill tala 
med henne där. Anhörigfrågor har i 
många år varit inriktade på äldre, och det 
är en stor uppgift att också föra ut att 
också barns anhöriga har rättigheter att få 
stöd.

Hur har det blivit för er att vara föräld-
rar till Tea?

– Utifrån den dystra bild man fick på 

BB så har det varit mycket bättre!  Även 
om vi inte hade någon uppfattning om hur 
det skulle bli så kan man säga att vi har 
det otroligt bra idag. Min man och jag har 
heller aldrig tyckt att det är synd om dem 
som är annorlunda.

Hur går det med förskola och skola?
– Vi bor i Ale kommun, norr om 

Göteborg, och det är jättebra att bo där 
med ett annorlunda barn. Tea har gått i 
förskola i Surte där vi bor med barn utan 
funktionshinder, och det har varit bra. Vi 
hade hoppats att hon skulle fortsätta att 
gå i skolan där också. Och visst, hon skulle 
vara jättevälkommen i skolan, men de 
anpassar inget, hon får lov att hänga med 
på allt… man blir lite perplex. Det skulle 
ju inte gå, så nu har hon fått plats i en 
särskola i Älvängen två mil hemifrån. Men 
det verkar bra där, jag har träffat rektorn 
och fick stort förtroende för honom.

Hur tänker du om framtiden, när Tea 
blir vuxen en dag?

– Det är klart att det finns en oro, man 
blir rädd av alla vårdskandaler man hör 
om. Och som flicka är hon extra utsatt, 
när man hör komiker skämta om att 
”ragga på särskolan” så undrar man vad 
det är för värderingar som sprids. Men jag 
försöker att inte ta så många steg i taget, 
och min man och jag säger att vi får väl 
starta ett eget boende! l

anders lindström, info@faktapress.se

@ En längre version av intervjun finns på foralDrakrafT.Se

Förälder delade med sig av erFarenheter på anhörigriksdagen

– Med tanke på den dystra bild vi fick på BB 
har livet med Tea blivit mycket bättre än 
väntat, säger Stina Gidlöf. 

Foto: anders lindström.
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www.permobil.se

Relax och ståfunktion
LIFESTAND LSR KID är en manuell rullstol med extra möjligheter i form av 
uppresnings- och relaxfunktion, båda elektriska och enkla att använda. Produkten 
är ett resultat av föräldrars önskan om en stol som kan stimulera barnets rörlighet 
men även ge tryckavlastning vid behov. Relaxfunktionen gör det enkelt för barnet att 
skapa lite vila för kroppen under dagen utan överflyttning. Självständigheten ökar 
när barnet kan vara med i allt med sina kompisar i skolan eller hemma på gården.

Permobil Sverige
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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

Vilken fest! 
Både besökare och utställare 
fick sitt lystmäte under Leva 
& Fungera den 16–18 april. 
Förväntningarna överträffa-
des med råge, åtminstone 
när det gällde besökssiffror-
na som med bred marginal 
slog 2011 års mässa. 

n Det totala besöksantalet blev 
12 700 personer vilket är cirka 
900 fler än vid 2011 års mässa 
om man räknar besöksiffror på 
motsvarande sätt.

– Det är fantastiskt att vi har 
ökat, säger Maria Nilsson, 
ansvarig för Leva & Fungera hos 
Svenska Mässan i Göteborg.

Helhetsintrycket från mässan 
var mycket positivt och med 
detta bildsvep bjuder vi på några 
möten från mässgolvet.

Rishiki Jansson 
provade på nya 
handcykeln 
CityMax från 
Stricker Hand-
Bikes. Kjetil 
Skätteröd 
hjälpte till med 
inställningarna 
medan mamma 
Britt intresserat 
tittade på.

En mässkasse fylld med Föräldrakrafts officiella 
mässtidning på 120 sidor och uppdaterade mässbilaga 
delades ut vid entrén av praktikanter från Angereds-
gymnasiet. På bilden ser vi från vänster Mika Mikkola, 
Josefine Steenari, Anders Olsson och Carl Spångberg.

Det fanns 
mycket att 
upptäcka i 
Furubodas 
monter och på 
plats fanns 
bland annat 
Frida 
Samuelsson, 
Per ”Pax” 
Axensköld 
(känd från TV:s 
Mot alla odds) 
och Emma 
Jönsson.

Vissångaren Hannes Glavå från 
Bräcke Diakoni tolkade bland 
annat Taube och Vreeswijk.

Bättre och smidigare. En ny 
version av Tobii PC Eye för 
ögonstyrning av Windowsdatorer 
visades av Mikael Fagerström 
från Tobii. 

Mässan lockade oväntat många 
besökare under alla tre dagarna. 
På öppningsdagen var besöks-
siffran upp 12 procent jämfört 
med förra mässan – och andra 
mässdagen var ökningen ännu 
större.

Heta debutanter i bokvärlden – 
simstjärnan Christoffer Lindhe 
och fotografen och författaren 
Karin Nauclér. Den nya boken om 
Christoffer lanserades strax före 
mässan och många ville ha 
signerade exemplar.
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Vi har Sveriges bästa
personliga assistenter

SYD 042-442 27 40  ÖST 0485-303 77

ASSISTANSPOOLEN.SE

Många frågade efter Emma och 
Robert Kölby som var mässtid-
ningens stora omslagsintervju.  
Till slut dök de upp för att se sig 
om bland mässans nyheter. Och 
så fick vi se och höra hur det gick 
till när mässtidningens fina 
omslag fotograferades.

En amerikanare modell större från 
VPG Auto lanserades av Staffan 
Beck AB  som ett färdigtanpassat 
fordon för rullstolsburna. 

Nicole Wenzel njuter av att dra på 
”över stock och sten” med smidi-
ga fordonet Zoomcamp …

… som Lars Johansson från 
Zoomability lånade ut samtidigt 
som han tipsade om en nystartad 
verksamhet för alla som vill 
komma ut i naturen.

Eddie Wheeler var ett av mässans dragplåster.

Fler bilder  
finns på 

foraldrakraft.se
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Ingela Gardner Sundströmintervju

Ingelas dotter Maria kom-
mer hem en gång per månad 
men är noga med att hon 
”bara hälsar på”. 
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I den stora 20-talsvillan i Österåker, det före 
detta ålderdomshemmet vid Östra Ryds 
kyrka, som hon delar med maken Jan-Olov, 
har hennes sex barn växt upp med vid-
sträckta åkrar och ängar runt knuten. 

Det var en slump att hon blev politiker. Under  
juridikstudierna sökte hon ett jobb på student-
kåren och ”det ena ledde till det andra”.

– Egentligen ville jag bli diplomat. Men från allra 
första början skulle jag bli lärare i engelska och 
franska. Och flygvärdinna, men då sa pappa ”Ska 
du vara servitris i luften” och då sa jag ”Tolk, då?” 
och han sa ”Vill du bara upprepa vad andra 
säger?”. Så jag blev politiker.

Hennes dotter Maria föddes våren 1985. Då 
jobbade Ingela som departementssekreterare på 
utbildningsdepartementet. Maria lades i kuvös, 
och när Ingela fick höra att doktorn skulle titta på 
henne, blev hon förvånad. Och rädd. 

– Tänk om hon var allvarligt sjuk? När de sedan 
sa att de misstänkte Downs syndrom kände jag 
bara lättnad. Inget kunde vara värre än att Maria 
inte skulle klara sig.

Men personalen ställde konstiga frågor. De 
undrade om hon ville ligga bland de andra mam-
morna på BB eller för sig själv. 

– Det kändes som att de gjorde skillnad, och det 
gillade jag inte. Min barnmorska sa också att jag 
var stark som ville ligga bland de andra. Även detta 
förbryllade. Alla var ovanligt hänsynsfulla, som att 
det var synd om mig, ”den stackars människan”. 

Hon minns att läkarna var mer rakt på sak, och 
att det var en lättnad. Men hon minns nästan 
ingenting från läkarsamtalet där diagnosen 

fastställdes. Bara att läkaren frågade om de hade 
”tänkt placera Maria på institution?”.

De åkte hem och visste ganska lite om vad livet 
skulle innebära för Maria och familjen. Ingela 
beskriver en kluven känsla, som att hon var både 
glad och ledsen. 

– Vi uppträdde säkert rationellt, men när man 
får beskedet är man omtumlad och tar inte in 
information. Det vore bra om någon fångade upp 
en senare, och frågade om man uppfattat. I en sån 
här situation blir man också lyhörd, känslig för 
tonfall och klumpiga kommentarer. Jag vill bli 
bemött som en människa som hanterar saker och 
ting, inte som någon det är synd om. 

När Maria var några veckor gammal kom två 
”välmenande” damer från kommunens socialför-
valtning på hembesök. En av dem tittade på Maria 
och sa ”hon kommer nog aldrig kunna bo själv” 
och Ingela minns att hon började gråta.

Efter den dagen bestämde hon sig för att hon 
aldrig skulle släppa in någon utomstående i sitt 
hus, innanför sin egen privata zon, och så har det 
förblivit. Alla möten 
med habilitering, 
kommun och försäk-
ringskassa har skett 
utanför hemmet.

Ingela började 
jobba halvtid när 
Maria bara var ett par 
månader och turades 
om att vara föräldrale-
dig med Marias 
pappa. En dag när hon 

Hennes dotter Maria har gett henne perspektiv på livet, både privat och professionellt. 
Efter en lång politisk karriär är Ingela Gardner Sundström fortfarande aktiv inom SKL och 
försöker utmana kommuner att skapa jobb för människor med funktionsnedsättning. 

text & foto  
Anna Pella

Alla regelverk är fyr-
kantiga, på grund av 
rättsäkerhet och rätt- 
visa. Men verkligheten 
är inte fyrkantig, den är 
Mångskiftande.

ingela gardner sundström

Med utgångspunkt att leva  
så vanligt som möjligt
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var hemma med Maria ringde en arg förälder som 
ville veta varför kommunen (i vars skolstyrelse 
Ingela var ordförande) skulle flytta hans dotters 
träningsklass till en annan skola. 

– ”Du förstår inte hur det är”, utropade han, 
men jag svarade ”Jo, jag sitter här med min tre 
månader gamla dotter som har Downs syndrom”. 
Efter det hade vi ett fantastiskt samtal, som har 
påverkat mig mycket. Jag har tyvärr aldrig ringt 
och tackat honom, fast jag har tänkt att jag borde.

Orden som naglade sig fast från telefonsamtalet 
var att ”leva så vanligt man bara kan, så långt det 
är möjligt”. Så ville Ingela också att det skulle 
vara, både för Marias skull och för den övriga 
familjens.

Men det har inte alltid varit så enkelt. När 
Maria skulle börja förskolan blev det tydligt.

Ingela ville att Maria skulle få gå på den 
närmaste förskolan precis som sina syskon, inte 
att hon skulle skiljas ut. Men kommunen ville att 
Maria skulle gå på en specialavdelning två mil 
bort. Då föreslog familjen att pengarna skulle 
läggas på en resursperson på den närmaste 
förskolan, inte på långa resor till en specialavdel-
ning. De fick rätt. 

Att vara politiskt aktiv i sin egen kommun, varav 
kommunalråd under många år, har också lett till 
att det har varit svårt att strida om saker, ”även 
om det är Marias rättigheter”, med rädsla att 
någon ska tro att man får mer än andra. Men 
några gånger har hon varit tvungen. Men då har 
hon också bett att man ska ta bort Marias efter-
namn, så att nämnden inte vet vems dotter hon är 
och kan fatta ett oberoende beslut.

– Det har varit en hämmande faktor att inte 
våga hävda sitt barns rättigheter på grund av 
räd sla för att det skulle anses som en politisk 
favör.

Hon tycker också att det är fel att systemet är 
uppbyggt på att man kan tala för sig och det 
hänger ihop med vilken hjälp man får. Och att 
man i ansökningar alltid ska ange vad barnet är 
dålig på. 

– Jag tänker inte på sådant, det är så deprime-
rande. Man ska ha positiva förväntningar på 
människor. Alla regelverk är fyrkantiga, på grund 
av rättsäkerhet och rättvisa. Men verkligheten är 
inte fyrkantig, den är mångskiftande. Jag vet inte 
hur ett annat system skulle se ut, eller om det ens 
är möjligt. 

Med åren visade sig Marias behov tydligare. När 
det var dags att börja skolan kom tankar på 
sociala relationer upp. Skulle Maria ha någon att 
vara med? 

– Det kändes sorgligt att komma fram till att 
särskola nog skulle vara det bästa, men den 
träningsklass Maria gick i var helt fantastisk.

Ingela säger flera gånger under intervjun att 

hon beundrar den skickliga personalen inom 
särskolan som hon träffat genom åren, som 
”lockar fram det bästa ur barnen”. 

– Ingen av mina andra barn har haft det så bra i 
skolan som Maria.

Det dröjde till tioårsåldern innan Maria 
började på korttids. Att lämna bort Maria kändes 
”skambelagt”, men när en annan förälder sa att 
det både kunde vara bra för syskonen och för 
Maria ändrade Ingela uppfattning. Idag har Maria 
många vänner som hon lärt känna där och som 
hon fortfarande umgås med.

Och för ett par år sedan flyttade Maria hemifrån 
till en egen lägenhet i samma hus som ett service-
boende där flera av hennes vänner bor. Med hjälp 
av personlig assistans några timmar om dagen 
klarar hon sig själv.

intervju Ingela Gardner Sundström

Maria visar upp sin älskade 
lägenhet. Hennes bästa 
kompis Susanna bor i samma 
hus. De träffas och fikar ofta. 
Och har fredagsmys. 
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Maria Gardner

Ålder: 28 år.

Familj: Fem syskon och 
två bonussyskon i åldern 
21-41.

Favoritfilm: Mamma Mia.

Bor: Egen lägenhet sedan 
ett och ett halvt år i 
Åkersberga, Österåker.

Talang: Skriver fantastis-
ka berättelser. Korrläser 
och kan stava till allt. En 
härlig humor som smittar 
av sig enligt mamma 
Ingela.

Bästa vän: ”Susanna, som 
bor i samma hus och som 
jag ofta har fredagsmys 
med.”

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.
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intervju Ingela Gardner Sundström

– Jag visste inte om 
hon skulle klara sig 
själv, men det går 
väldigt bra. Maria 
älskar sin egen 
lägenhet. Hon 
kommer hem en gång 
i månaden, men är 
noga med att hon 
bara ”hälsar på”. Hon 
har blivit oberoende. 
Jag tänker ofta på 
tanterna som sa att 
det inte skulle vara 
möjligt.

Lägenheten ligger ett stenkast från Åkersberga 
centrum dit Maria kan gå och handla, men också 
på gångavstånd från jobbet på den dagliga verk-
samheten. Ingela har också funderat mycket på om 
det är möjligt för Maria att i någon omfattning ha 
ett ”riktigt jobb”. Utifrån sitt eget arbete på SKL 
försöker Ingela utmana kommunerna att skapa 
hel- eller deltidsarbeten för människor med 
funktionsnedsättningar, men säger samtidigt att 

hon inte vet själv hur det skulle fungera i prakti-
ken, med det tempo och de prestationskrav som är 
idag. Men det borde gå. Hamburgerkedjan Max är 
ju ett exempel på att det faktiskt fungerar.

– Det handlar om fantasi och engagemang och 
intresse. Maria kan ju inte skynda sig. Är det bara 
det som sitter här, som räknas? säger hon och 
pekar mot huvudet, och fortsätter: De som är bra 
på att bara vara, varför värderas inte de?

Ingela tror att hon genom att bli mamma till 
Maria har fått en större förståelse för människors 
olikhet och lärt sig att inte vara så snabb att döma 
ut en annan uppfattning eller ett beteende. 

– Jag har kanske lärt mig att behärska min 
skarpa tunga genom åren. Och att vara lite mer 
tålmodig och förstående mot mina andra barn, 
men även mot mina politiska motståndare.

Hon säger att hon tidigare kunde vara ledsen 
över saker som Maria aldrig skulle få uppleva. Men 
inte längre.

– Marias liv innehåller begränsningar, men 
också rikedomar, som andra kanske inte får 
uppleva. Det handlar ju om att Marias liv ska vara 
bra utifrån hennes perspektiv och inte från mitt. 
Det är väl det man ska önska sina barn? l

ingela gardner 
SundStröm

Ålder: 69, blir 70 i oktober.

Familj: Sex barn och två 
bonusbarn i åldern 21-41.

Bor: 20-talsvilla i Östra 
Ryd, Österåker.

Född: Västkusten.

Aktuell som: Ordförande 
för förhandlingsdelegatio-
nen på SKL och medverkar 
i Föräldrakrafts debatt om 
arbete under Almedals-
veckan.

Ville bli: Lärare, flygvär-
dinna, tolk eller diplomat. 

Tidigare karriär i korthet: 
Moderat riksdagsledamot 
1986-89. Skolstyrelsens 
ordförande 1980-1988, 
kommunalråd och 
kommunstyrelsens 
ordförande i Österåkers 
kommun 1989-1994, samt 
2003-2010. Ordförande för 
kommunfullmäktige i 
Österåkers kommun 
2011-2012.

Talang: Har läst ryska och 
persiska. 

Jag har lärt mig att 
behärska min skarpa 
tunga genom åren.  
Och att vara lite mer 
tålmOdig Och förstående, 
både mOt mina andra 
barn och mot mina 
politiska motståndare.
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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

www.kvalitaassistans.se

Vi har bestämt oss
för att göra skillnad!

Nya kunder upptäcker...

...vad våra trogna kunder redan vet.

Kontakta oss idag så berättar vi mer

020-150 300

www.kvalitaassistans.se

Vi har bestämt oss
för att göra skillnad!

Nya kunder upptäcker...

...vad våra trogna kunder redan vet.

Kontakta oss idag så berättar vi mer

020-150 300

www.kvalitaassistans.se

Vi har bestämt oss
för att göra skillnad!

Nya kunder upptäcker...

...vad våra trogna kunder redan vet.

Kontakta oss idag så berättar vi mer

020-150 300

www.kvalitaassistans.se

Vi har bestämt oss
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Fokus på förälder till barn med 
funktionsnedsättning som har en 
annan etnicitet än svenska

Det är inte fel att ha förutfattade 
meningar, alla har det på något sätt. 
Men det är fel att inte ifrågasätta dem 
och det är farligt när fördomar används 
för att stänga ute människor.

Nasrin Isfandary började sitt seminari-
um på Anhörigriksdagen, tillsammans 
med Britta Lundqvist, med att be 
deltagarna gissa vad de båda har för 
yrke, bostad, religion och familj och var 
de kom ifrån. 

– Nej, jag bor inte i lägenhet och jag är 
inte muslim, jag bor i villa och är ateist, 
berättade Iran-födda Nasrin.

Att öka kunskaperna om våra fördo-
mar är viktigt i det arbete som de bedri - 
ver för att öka självförtroende och en 
känsla av tillhörighet hos föräldrar som 
har barn med funktionsnedsättning, och 
som är av en annan etnicitet än svenska.

Britta är beteendevetare och diplome-
rad coach och Nasrin är genus- och 
mångfaldsexpert. Britta har i 14 år lett 
utbildningar för föräldrar till barn med 
någon form av funktionsnedsättning.

Hon har egna erfarenheter av att vara 
”en speciell förälder” genom en son som 
föddes med en skada på lillhjärnan, och 
vet hur det kan vara att försöka förena 
arbete och anhörigomsorg.

När hon ville gå ned till deltid fick hon 
beskedet att i så fall fick hon lov att sluta 
som personalchef och bli lagerarbetare. 
Så hon startade ett företag för att alls 
kunna arbeta med det som hon är 
utbildad för.

På hennes föräldrakurser var andelen 
föräldrar med utländskt ursprung 
mycket liten, ungefär lika få som där var 
pappor, men de som kom hade ett stort 
behov att berätta om sin situation.

De hade hamnat i ett dubbelt utanför-
skap, och det är det som Britta och 
Nasrin nu vill arbeta för att motverka.

Dit vill man nå genom ökad kunskap 
om målgruppen, ökad medvetenhet om 
fördomar, ökat samarbete, förbättrad 
kommunikation och en förbättrad 
kvalitet på bemötandet:

– Bara ett vänligt ”Hej, hur mår du” 
kan rädda en dag för en person, säger 
Britta Lundqvist. l

anders lindström, info@faktapress.se

Nasrin Isfandary och Britta Lundkvist har 
olika erfarenheter och kunskaper med sig in 
i samarbetet för att minska utanförskapet 
för föräldrar till barn med funktionsnedsätt-
ning och annan etnicitet än svenska. 

”ett vÄnligt ’hej, hur mår du’ kan rÄdda hela dagen”

Foto: anders lindström
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del 3:
livsstil  & Hälsa

foto: XXXXXXXXXXXX

olGa rönnberG

Ålder: 39 år.

Gör: Personlig tränare 
specialiserad på 
mammaträning. Du 
kanske även har sett 
henne i tv-programmet 
”Biggest Looser” där 
hon hjälpte personer 
med kraftig övervikt att 
komma i form.

Aktuell med: Boken 
”Träning för nyblivna 
mammor”.

Familj: Maken, två 
bonusbarn samt fem 
barn i åldrarna 3-20 år. 
Hennes andra barn, 
Vera, som idag är 13 år 
föddes med Downs 
syndrom.

Bor: Djursholm utanför 
Stockholm.

Blogg: blogg.mama.
nu/olgas-blogg
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Som nybliven förälder till ett barn 
med funktionsnedsättning priori-
terar många bort sina egna behov, 

till exempel träning, trots att det kanske 
är viktigare än någonsin. 

Olga Rönnholm hade aldrig tränat 
innan hon blev förälder. När hon var 24 
år gammal kom dottern Vera, som 
föddes med Downs syndrom. Hon 
minns att den 
första tiden mest 
handlade om att 
tillgodose Veras 
behov, med allt 
vad det innebar.

– Visst var jag 
ledsen, men ganska snart vände jag på 
frågan ”Varför just jag?” till ”Varför just 
Vera?”.  Det var skönt att hålla sig 
upptagen och att inte fundera så 
mycket.

Olga säger att hon inte kände att hon 
hade några egna behov. Eller så lyssna-
de hon inte på dem. När nästa barn kom 
var Vera tre år och Olga var hemma på 
heltid med två barn som inte kunde gå. 

– Den fysiska biten blev svår. Vera 
hjälpte inte till, hon var tung som bly att 
bära. Jag började känna mig slut. Jag var 
tvungen att hitta något som kunde ge 
mig energi.

Olga tog med sig Vera och hennes 
lillebror till barnpassningen på gymmet 
och hann oftast bara träna i tio minuter 
innan de ropade i högtalarna att hon 
behövde komma.

Trots det märkte hon ganska snart att 
hon kände sig piggare och starkare. 

Men hon behövde hitta egen tid. 
Om hon gick upp klockan sex, när 

alla andra sov, och var på gymmet när 
det öppnade, hann hon träna i 20 
minuter och vissa dagar i hela 45 
minuter. När hon kom hem igen kunde 
hon väcka alla och dagen började. 

För att orka lade hon sig lite tidigare 

på kvällen, annars var allt precis som 
vanligt.

Idag jobbar hon som personlig 
tränare och har all träningsutrustning 
hon behöver hemma. Hon tränar på 
lunchen.

– Det är viktigt att hålla sig i form när 
man har ett barn med funktionsnedsätt-
ning. Både fysiskt eftersom barnet 

behöver mer hjälp, 
men också psykiskt. 
Om man känner sig 
deprimerad kan 
träningen dämpa det, 
istället för att tycka 
synd om sig själv och 
tröstäta. Träning är 
lyckopiller för mig. 

Hur tar man första 
steget? 

– Man bara gör det. 
Man vet ju inte hur bra 
det kan bli, men det 
blir snabbt en vana. 
Det är dubbelt så 
viktigt för föräldrar till 

barn med funktionsnedsättning att 
hålla sig friska. Vi måste orka, vem ska 
annars göra det? Vi måste försvara våra 
barn och slåss för deras rättigheter. Det 
kräver mental styrka, och är du tränad 
så är hjärnan med! l

TexT: Anna Pella
info@faktapress.se

Träning för nyblivna mammor 
Bonnier Fakta 2013

”Boken är en ettårsplan på hur man kommer igång 
och får träningen att bli en livsstil. Man behöver inte 
vara nyförlöst för att kunna använda sig av den. 
Eftersom jag jobbar med att hjälpa nyblivna mam mor 
att komma igång så vet jag att behovet finns.”

” Fysisk aktivitet  
blev min räddning”
Är det extra viktigt att hålla sig i form när man har barn med särskilda behov? Hur tar man sig 
egen tid bland allt annat som bara måste göras kring barnet? Vi pratade med Olga Rönnberg, 
fembarnsmamman vars andra barn föddes med Downs syndrom, och som trots allt hittade 
egen tid och kom igång. Nyligen släpptes hennes bok ”Träning för nyblivna mammor”.

det är viktigt att hålla sig i 
form när man har ett barn 
med funktionsnedsättning.

Vera på sin 
13-årsdag.

8 STEg för aTT 
Komma igÅng:
n  Hitta en bra anledning att börja, till 
exempel att du är ”trött på att vara 
trött”. 
n  Prioritera dina egna behov. Skippa 
bortförklaringar som ”Det går inte, 
jag ska bara…”
n  Gräv där du står, när är enda tiden 
du kan på dygnet och hur kan det 
lösas praktiskt? Kommunicera med 
din partner om hur ni kan fördela 
ansvaret, den egna tiden och 
vardagssysslorna.
n  Ta en sak i taget, gå inte ”all in”. Då 
blir ditt fokus splittrat och du riskerar 
att misslyckas.
n  Se till att inte ha skräpmat hemma. 
Fundera på kosten och förändra den. 
Sen kan du börja träna. 
n  Ha morötter och deadlines. Om 
du har något att se fram emot är det 
lättare, till exempel en bok du ska 
köpa när du klarat en deadline. Och 
om du inte håller deadline så kan du 
alltid sköta kosten.
n  Det måste komma från dig själv. 
Kommentarer som ”Lilla gumman, 
dags att röra på sig?” leder hellre till 
att man vill äta dubbelt så mycket 
chips!
n  gör det bara!

FK_1303_s26-27_Livsstil_Olga_v03.indd   27 2013-05-07   12:51



28     FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2013

Orden uttalas mitt i 
fredagsmyllret på ett 
café i Stockholm. På 

ett avslappnat och på samma 
gång självklart sätt. Cissi 
Wallins arbetsschema är 
hektiskt och hon ska strax 
iväg på ett träningspass, 
därav den blå kepsen och 
hoodtröjan. Träning, rätt kost 
och god sömn har högsta 
prioritet. 

– Det är förutsättningen för 
att livet ska fungera. 

Vid 23 års ålder fick hon 
diagnosen ADHD.

– Det var en lättnad att få 
ett svar på varför jag är som 
jag är, men hade jag fått 
diagnosen när jag var yngre 
hade det kanske varit begrän-
sande, vem vet. 

Hon tittar ner i tekoppen 
och rör om lite med skeden, 
inflikar att det har börjat gå 
inflation i diagnosbegreppet. 

– Bara för att ett barn inte 
kan sitta stilla på en lektion 
betyder det inte att han eller 
hon har en diagnos. Över 
huvud taget borde skolunder-
visningen vara mer inriktad 
på individuella lärstilar, 
någon kanske lär sig bäst 
genom att i rörelse lösa 
mattetal, någon annan 
kanske lär sig bäst genom 
bilder. I dagsläget är det väl 
bara Waldorfskolan som 
möter de behoven. 

Något hon själv hade önskat 
under sin egen skoltid var just 
att få använda kroppen, att få 
kombinera gympa och matte 
exempelvis. 

– Den svenska skolan är så 
likriktad, alla förväntas nå de 
uppställda målen på samma 
sätt. Sedan är det för mycket 
fokus på vad barnet inte kan, 
istället för att uppmuntra och 

berömma det som går bra. Vi 
som har en neuropsykiatrisk 
diagnos är väldigt särbegåva-
de och är extremt duktiga på 
få områden.  

Att hon hittade sin nisch 
säger hon berodde på att hon 
körde uteslutningsmetoden.

– Jag testade på att göra lite 
olika saker innan jag hamna-
de rätt, och frågade mig själv 
”vad är det jag kan jobba med 
som ger mig minst ångest” 
och ”brinner jag för det här”? 
Sett i backspegeln kan jag 
tycka att det inte heller är så 

farligt om man väljer fel, man 
kan alltid skola om sig. Och 
det man har lärt sig på vägen 
är bara en tillgång!

Numera lever hon ett liv 

där hon får utlopp för sin 
kreativitet, kvickhet och 
verbala förmåga och hon är 
inne på sitt femte år som 
programledare. Sitt första 
jobb på Sveriges Radio tjatade 
hon sig till och hon rekom-
menderar andra som går i 
liknande tankar att lägga 
mindre tid på CV och istället 
presentera riktigt bra idéer 
vid en eventuell jobbintervju. 

– Man kan var en minst 
lika bra journalist även om 
man inte har någon utbild-
ning, men man måste vara 
beredd på att jobba hårt. 

Entreprenörandan tror 
hon kommer från föräldrarna 
som båda är egna företagare. 

– Något jag fått med mig 
hemifrån är att inte tycka så 
synd om mig själv. Man är sin 
egen lyckas smed. Jag har fått 
göra egna misstag och lärt 
mig att ta motgångar, då blir 
fallet inte så hårt senare i 
livet. Som liten fick jag leva ut 
min rastlöshet utan några 
pekpinnar och mina föräldrar 
var väldigt engagerade och 
uppmuntrande. Många som 
har en neuropsykiatrisk 
diagnos är inte tillfreds med 
ett nio till fem jobb, man 
pallar inte att ha ett sådant 
inrutat liv. Istället kan man  

NPF
Neuropsykiatriska 

fuNktioNsNedsättNiNgar

”Var inte rädd för  
ditt kreativa kaos” 
Förutom frilansskribent, bloggare och programleda-
re står även skådis och producent med på Cissi 
Wallins meritlista. Hon hittade sin ”grej” med hjälp 
av uteslutningsmetoden: 

– Jag testade olika saker innan jag frågade mig 
själv, vad jag kunde jobba med som gav mig minst 
ångest.

Något jag fått med 
mig hemifrån är att 
inte tycka så synd 
om mig själv. Man 
är sin egen lyckas 
smed. Jag har fått 
göra egna misstag 
och lärt mig att ta 
motgångar.

Cissi WaLLiN
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Lyssna inte för mycket 
på andras goda råd, 

säger Cissi Wallin. De 
personer hon själv ser 

upp till är de som ser 
förbi hinder och hittar 

lösningar istället.

Foto: Lena KoLLer, tV4
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NPFartikel
foto: Valter Bengtsson

föredra att jobba dubbelt så 
mycket under en begränsad 
period för att sedan kunna va-
ra ledig i en månad. 

Cissi Wallin vet vad hon är 
bra på och väljer att tacka nej 
till mycket. 

– Efter ett tag på Sveriges 
Radio kändes formatet alltför 
stelt och ängsligt och därför 
övergick jag istället till  
Radio 1; Sveriges första 
kommersiella radiostation. 
Där får jag ha åsikter och dela 
med mig av mina egna 
erfarenheter vid intervjuer. 
Självklart ska reportaget vara 
renodlat men dagens radio-
lyssnare vill ha identifikation 
också och jag har fått mycket 
positiva reaktioner. 

Den egenskap som hon är 
mest stolt över är sin ärlighet. 
Om folk sedan dömer henne 
låter hon bli att bry sig om.

– Som Filip och Fredrik 
säger; den dagen man börjar 
lyssna på andras åsikter om 
sig själv då får man göra 

faddergalor istället!
Utanför fönstret vinkar 

glatt en kille klädd i täckjacka 
till henne. Han verkar vara på 
väg i riktning mot Mosebacke 
torg. Det här är definitivt Cissi 
Wallins kvarter. Bara en liten 
bit längre bort ligger hennes 
och sambons bostad, liksom 
träningslokalen där hon 
tillbringar mycket tid. Cissi 
Wallin tror på rätt kost och 
motion istället för medicin. 

– Jag är nog lite ”häxig” av 
mig, men jag anser att 
kolhydrater och vitt mjöl är 
som gift för ADHD-hjärnan. 
Därför har jag uteslutit det ur 
min kost. 

Att utöva någon form av 
fysisk aktivitet varje dag ger 
henne sinnesro. 

– Det är läkemedelsindu-
strin som tjänar pengar på att 
vi som har ADHD käkar 
mediciner och jag tror att 
många som äter medicin 
faktiskt kan vara utan.  

Hon är medveten om att 

det är en kontroversiell åsikt 
men tycker att alla skulle 
kunna lösgöra åtminstone 30 
minuter per dag för att träna 
eller promenera. Och att 
sluta äta kolhydrater är inte 
heller så komplicerat, menar 
hon.

– Det är bara att plocka 
bort det från tallriken!

Själv tränar hon styrka och 
kondition.

– Jag mår aldrig så bra som 
under ett träningspass när en 
massa endorfiner skapas och 

som hjälper mot nedstämd-
het och dåliga känslor. 

Rollen som förebild vill 
hon gärna tona ner. 

– Jag tänker inte så mycket 
på det, men jag tycker att en 
bra förebild är någon som 
kan stå för sina misstag, 
säger Cissi Wallin.  l�

5 tips från  
Cissi Wallin
n�Lyssna inte på andras ”goda råd”, gå din egen väg.
n��Välj ut de människor som du vill ha i din närhet med omsorg, välj 

personer som ger dig energi.
n��Skriv ner alla dina idéer även om det kommer 14 grejer på en 

gång, välj sedan ut tre punkter som du kan arbeta vidare med.
n�Gör listor, spara gamla listor även om de är flera år gamla.
n��Var inte rädd för det kreativa kaoset, om man är sann mot sig 

själv och brinner för något så blir det bra i slutänden.

CeCilia ”Cissi” Wallin

född: 1985 i Uddevalla.

familj: Mamma, pappa, bror, 
sambo.

Bor: Söder i Stockholm.

Bästa egenskaper: Drivkraf
ten, kreativiteten, bra på att 
lösa emotionella problem, har 
helikopterperspektiv, snabb 
inlärningsförmåga.

sämsta egenskap: Inte så bra 
på siffror men det överlåter jag 
åt min revisor.

intressen: Träna, baka, jobb.

Bästa film: Du gör mig galen 
med Jennifer Lawrence om 
psykisk ohälsa.

förebilder: Caitlin Moran 
(Konsten att vara kvinna), 
Lillbabs, Daniel Ek (som 
bildade Spotify), människor 
som ser förbi hinder och hittar 
lösningar istället, Natasja 
(bloggar som Lady Dahmer) 
som för övrigt är min sambos 
syster.

längtar efter: Vill ha barn 
snart, skriva en reportagebok, 
resa.

Cissi Wallin är en förebild för många unga och visar sitt engagemang i många sammanhang  
– som här när hon hösten 2012 ledde en debatt mellan Ylva Johansson (S) och Bettina  
Kashefi (M) på Misakonferensen om mångfald och företagande. 

text: Stina JohanSSon
info@faktapress.se
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Otydlig lagtolkning  
ger bristande skydd  
för placerade barn

Föräldrar nekas att ställa rättmätiga 
krav på säkerhet och skydd för sitt 
placerade barn, skriver Victoria Thore 
och Gunnar Ahlin. 

Som representanter för Carema 
efterlyser de i en debattartikel en 
tydligare lagtolkning och praxis som 
förbättrar skyddet för placerade barn.
Läs hela debattartikeln på foraldrakraft.
se (sök på ”lagtolkning”)

debatt på webben

text: Stina JohanSSon
info@faktapress.se

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?

KIND FK1302 redigerat.indd   1 2013-02-06   16:13

Nyfiken 
på autism? 
Aspergers 
syndrom?
Titta in på www.autism.se
Rådgivning, juridisk hjälp, 
 information och mycket mer.

Specialister måste utreda autism-
spektrumtillstånd. Frågeformulär 
och observationsscheman räcker 
inte för att ställa diagnos. 

Det säger SBU, Statens beredning för 
medicinsk utvärdering, som under-
känner många metoder för att 
diagnosticera.

Bara två av 14 olika formulär och 
tester som SBU har utvärderat har 
vetenskapligt stöd, enligt den nya 
rapporten.

– De få instrument som har prövats 
vetenskapligt är heller inte självklart 
bra. Ett av testen missar till exempel 3 
av 10 personer som har autismspek-

trumtillstånd. Därför är det viktigt att 
utredningar av autismspektrumtill-
stånd genomförs inom den specialise-
rade vården, skriver SBU i rapporten.

SBU säger vidare att personer med 
autism och deras anhöriga måste bli 
mer delaktiga i vården.

– Det är också viktigt att uppmärk-
samma syskon till barn med autism-
spektrumtillstånd eftersom syskonen 
kan utsättas för skrämmande och 
våldsamt beteende och få svårigheter 
med sociala relationer, skriver SBU. l

valter bengtsson, valter.bengtssont@faktapress.se

sbu kritiserar dagens tester: 
specialister måste utreda autism

@ läs mer på ForaldrakraFt.Se

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

Unika lösningar 
för  
unika människor!

www.aos.uppsala.se
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Tema Kärlek & relationer

Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar skiljer sig i högre 
grad än andra. Vi har varit på kurs för att ta reda på hur man får 
kärleken att hålla. Och så har vi pratat med Gabriels mamma som 
hittat egna strategier som ensamförälder. 
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” Lägg tid på  
      relationen”

styrkan i att vara två

Det är lätt att man glömmer bort varandra när man har ett 
barn med särskilda behov. 

– För att ha en relation måste man lägga tid på den. Det 
man inte lägger tid på försvinner, säger Britta Lundkvist, 
beteendevetaren som startade parkurser när hennes egen 
relation gick i kras.

Dessutom har vi träffat Saga vars föräldrar skrev ett brev om hur 
de ville bli bemötta av sin omgivning, och Hugo som deltar i ett pro-
jekt om kärlek och sex. 
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Tema Kärlek & relationer

Solens styrka lämnar inga tvivel 
den här dagen. Den ler mot Saltsjön 
som inte kan låta bli att glittra 

tillbaka. Som om det finns ett samband 
strålar Britta Lundkvist när hon möter de 
sex par som kommit till Ersta diakoni där 
habiliteringens kurs ”Styrkan i att vara 
två” strax ska äga rum. Hon avslöjar 
nästan omedelbart att hon är nyföräls-
kad, och att det därför är extra roligt att 
hålla denna kurs idag.

Hennes egen son Emil, som idag är 17 
år, har en medfödd hjärnskada på 
lillhjärnan som bland annat innebär att 
han är rullstolsburen. Britta minns att 
hon och Emils pappa åkte på en familje-
helg när Emil var nyfödd och att hon 
slogs av att alla var så ledsna. Hon tänkte 
att det måste gå att göra något åt saken. 

Sedan Emil var fyra år har hon därför 
hållit kurser på Habilitering och Hälsa 
inom Stockholms läns landsting, om hur 
man hittar styrkan igen (under samma 
namn som tidningen du håller i handen) 
men det kom att dröja tills hon själv skilt sig 
innan hon höll en kurs om hur man får 
kärleken att hålla. Hon utgår från vad hon 
själv kunnat göra annorlunda.

Sex par har kommit till Ersta konferens i 
dag. Några har nyligen blivit föräldrar, 
några har barn i tioårsåldern. Britta 
inleder med att berätta att detta är en 
”egodag” där fokus ligger på dem själva 
och deras relation. Dagen ska få paren att 
tänka efter vad det egentligen var de föll 
för hos varandra, och försöka hitta 
tillbaka till den känslan igen.

Hon vill veta lite om paren som kom - 
mit, om deras barn, hur de träffades och 
vilka förväntningar de har på dagen. Alla 
turas om att berätta. 

Maria Salomon och Björn Larsson har 
fyra barn. Sonen Vilhelm, som är 7 år, 
har adhd, autism och utvecklingsstör-
ning. Maria och Björn träffades när båda 
pluggade i Uppsala och Maria hoppas att 
de ska gå stärkta härifrån idag. 

– Vi behöver prata om annat än vem 
som ska åka och handla på lördag, säger 
hon, och ett skratt sprider sig i rummet.

När alla presenterat sig säger Britta att 
”när vi blir förälskade blir gladkänslan 
hög”. Passionen varar mellan en månad 
och ett år. Sen kommer nästa fas med 
fördjupning och utveckling av relationen. 
Många par hon mött är ofta ”osynkade” 
kring barnet. Det börjar ofta redan när 
barnet är litet och visar de första tecknen 
på att något är annorlunda.

– Man ser barnet på olika sätt. ”Det är 
väl inget” säger pappan kanske, man 
förstår inte varandra, har olika världsbil-
der, är på olika planeter. Men det som är 
jobbigt, är sant för den som känner så. 
Det är helt okej. Det finns ingen sanning 
som är ”rätt”. 

Hon ber var och en att försöka vara 
ödmjuk inför detta med sin partner och 
fortsätter:

– Som par är man nära, man sover 
tillsammans, men man kanske inte är 
nära mentalt. Det kan också vara så att 
man tänker för mycket på vad den andra 
ska tycka, och kanske vill man därför 
inte bråka, men det är inte bra i längden. 

Hon berättar om sin egen situation, 
om hur svårt hon tyckte att det var att 
hitta ”den rätte”. En kompis till henne sa 
”Du behöver inte få allt från en person”, 
och då började hon tänka: ”Vad behöver 
jag i mitt liv?”.

– Det är orealistiskt att få allt från en 
person. Ofta försöker man förändra 
varandra. Men det går inte. Den enda 
man kan förändra är sig själv. Tänk 
därför: ”Vad vill 
jag?” och ”Vad har 
jag för behov?”, 
och var tydlig med 
det till din partner.

Britta går fram till 
blädderblocket och 
ritar två cirklar 
som överlappar 
varandra en aning: 

– När vi träffas 
är vi två jag, säger hon och pekar på 
respektive cirkel. 

Sen pekar hon på överlappningen: 
”Mitten är vi:et.” 

– När barnen kommer bli vi:et större, 
hela familjen får större plats, men 
parrelationen desto mindre. Tiden och 
energin räcker inte till. Framför allt inte 
energin.

Hon menar att det är viktigt att hitta 
ett sätt att hushålla med energin, att den 
är begränsad. Hon vänder blad i blädder-
blocket och ritar upp en urna som ska 
symbolisera den totala energimängden 
hos en människa, där bottenlagret 
motsvarar den energi vi behöver för att 
vara vakna. Ovanpå detta finns ett skikt 
med saker som ”ligger och skvalpar”, 
gamla tankar, kanske sorg över barnet, 
svärmor, jobb eller vad det nu kan vara. 

– Så länge urnan inte är full har vi 
kraft. Men en dag blinkar det rött. Som 

när bensinen börjar ta slut och lampan 
blinkar, och då har vi lite reservkraft 
kvar. Vi har alla en personlig lampa som 
säger ifrån, det gäller bara att lyssna på 
kroppen. 

Britta säger att hon själv brukar känna 
det i sina axlar. Andra kanske får 
huvudvärk eller orolig mage. 

– Vad gör man då när ”bensinen” 
håller på att ta slut? frågar hon.

– Tar en tablett och kör på! säger flera 
i kör och skrattar. 

– Just det. Vi lyssnar inte på signaler-
na. Istället kapar vi av känslorna och 
stänger av kontakten med kroppen. 

Britta har träffat ”massor med föräld-
rar” som har gått in i väggen, och hon vet 
att det tar lång tid att komma tillbaka. 
Hon har själv varit med om det. 

– Det är ett kretslopp, vi ger energi 
men vi måste också fylla på. Vad kan vi 
då fylla på med? frågar hon.

Någon säger ”träna”, en annan ”läsa”, 
en tredje ”att gå ut i solen”. 

Maria Salomon flikar in:
– Att ligga ner 

och vila fungerar 
inte för mig, men 
att gå ut och 
springa, gärna mer 
än 45 minuter, då 
händer det något. 
Då försvinner tid 
och rum. 

Britta nickar och 
säger att man ska 
försöka fylla på lite 

energi varje dag. Att tömma ur allt det 
gamla är också bra. 

– Att bearbeta genom att prata med 
någon professionell som hjälper en att 
komma vidare är bra. 

Andra förslag för att bearbeta? Flera 
förslag kommer in: Sjunga i kör. Måla. 
Skriva. Hugga ved. Boxas.

Paren får i uppgift att fundera på vad 
som tar respektive ger mest energi i 
relationen just nu. Britta delar in föräld-
rarna i mamma- och pappagrupper och 
de får en halvtimme på sig.

Maria säger i sin grupp att relationen 
går igenom faser, det har varit mycket en 
period, och hon har känt sig arg. Det 
påverkar henne och tar all energi. Just nu 
känner hon ett tryck för bröstet. 

– Men vi har börjat prata om vår 
relation nu. 

Björn säger i sin grupp att han och 

Det är orealistiskt att få  
allt från en person. Ofta 
försöker man förändra 
varandra. Men det går 
inte. Den enda man kan 
förändra är sig själv.
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Britta Lundkvist vill hjälpa 
föräldrapar att hitta tillbaka 

till det de föll för hos 
varandra från början.
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Maria varit i olika faser ända från början. 
Deras diskussioner har tagit, och tar 
fortfarande mycket energi.

– Vi är ganska osynkade och har olika 
syn på saker. Jag anade inte att något var 
annorlunda med Vilhelm i början. Men 
Maria hade rätt. Hon fick ta mycket med 
Vilhelm första året och när jag sen var 
pappaledig var det en mer positiv period. 

För att komma iväg och fylla på med 
energi åkte de iväg till Berlin och Venedig 
för att fira sina 40-årsdagar. 

– Det var jättebra, men när blir det 
nästa gång, när vi fyller 50? Man kan inte 
hänga upp livet på sådana händelser, det 
måste vara vardagssaker. Förut hade vi 
den där timmen på kvällen, när man 
tittar på teve eller bara sitter tillsam-
mans, men nu finns den inte mer 
eftersom vi har en 14-åring som är uppe 
längre än vi. Just nu är det svårt att hitta 
något som ger energi.

När grupperna kommer tillbaka får de 
ge exempel. Först på vad som tar energi:

Tidsbrist, att fundera på saker som 
redan har hänt eller har svårt att släppa 
taget om saker, stress, sömnbrist, 
flyktbeteende, oro för framtiden, att man 
är i olika faser och reagerar olika, är 
några av de saker som kommer upp. 
Britta fyller på:

– Om man dessutom har låg energi 
från början, räcker det med något litet 
för att det ska bli stort. Det tar också 
energi att försöka vara normal. Det blir 
ett utanförskap, där man gärna vill gå in i 
en bubbla och isolera sig. Jag kände vid 
en tidpunkt att jag hade ett val, skulle jag 
fortsätta isolera mig? Jag kände att jag 

lika gärna kan vara olik, och befrias från 
normaliteten med gott samvete. 

Britta säger också att det är vanligt att 
paret också fastnar i rutiner kring bar - 
net, om vem som gör vad, och eftersom 
mamman oftast är hemma först så är det 
vanligt att hon tar merparten av det som 
ska göras, men sen när man byts av sker 
ingen ”revision”. 

Nu ska paren ge exempel på vad som ger 
energi: Att hinna prata om saker som 
inte rör barnet, att 
skratta, att göra 
saker tillsammans 
som att se på film 
eller ta en prome-
nad, att strunta i 
måsten som tvätt 
och disk då och då, 
att ha något att se 
fram emot. Britta skriver upp exemplen 
på blädderblocket och säger:

– Att gå ut och äta eller åka på resa är 
såklart bra, men det är i vardagen det 
behövs mest. Det kanske räcker att möta 
varandra kärleksfullt med blicken? 

Beröring, att kramas, är viktigt. Men 
också att ha en kravlös samvaro utan 
förväntningar.

– Prata om det! ”Jag känner att du har 
sådana här förväntningar på mig, har du 
det?” Det kan lätt bli ett prestationskrav 
att man borde ha sex. 

Hon fortsätter:
– Säg också ”Vad behöver du just nu?” 

Lyssna. Man kan inte gissa vad den andra 
vill.

Det har blivit dags för lunch, och sen 
fortsätter dagen, då paren ska få jobba 
med hur de delar upp arbetsuppgifterna 
i hemmet – dels var och ens egen 
uppfattning, dels hur den överensstäm-
mer med partnerns. De kommer att få 
fundera över om de är nöjda med 
uppdelningen eller om de vill ändra på 

något, samt få 
handledning i hur 
förändringen ska 
gå till och vad 
första steget är. 

– Insikten om 
förändring tar tid, 
och att ändra ett 
beteende tar sex 

till åtta veckor – minst, säger Britta.
Avslutningsvis ska hon försöka hjälpa 

paren att hitta tillbaka till ”essensen”, 
vad var det de föll för hos varandra från 
början. 

Fördelen med att ha det jobbigt är att 
man inser vad som är viktigt i livet, 
konstaterar hon innan hon går ut i solen 
till lunchrestaurangen mitt emot. l

TexT: Anna Pella
info@faktapress.se

Insikten om förändring 
tar tid, och att ändra ett 
beteende tar sex till 
åtta veckor – minst.

DETTA TAR ENERGI  
FRÅN RELATIONEN
n  Tidsbrist, skiftjobb eller annat som minskar 

möjligheten att vara tillsammans.
n  Att fundera på oväsentligheter/gamla 

saker.
n Att fly.
n Att känna sig åsidosatt.
n Sömnbrist.
n Oro för framtiden.
n  Att inte orka göra det som är positivt, att 

inte orka fylla på.
n Att man är i olika faser och har olika syn.
n Olika reaktionsmönster.
n Stress, svårt att släppa taget om saker.
n Andra vardagsproblem.

DETTA GER ENERGI  
TILL RELATIONEN
n  När man hinner prata om andra saker.
n  Att göra saker tillsammans, gå på bio  

eller se film, så att vi har något att se fram 
emot och prata om.

n Ta en promenad.
n  Eget fredagsmys, sätt barnen framför 

teven och sitt en stund i köket och prata.
n Barnen.
n  Att strunta i måsten som tvätt och disk.
n Att ha något att se fram emot.
n  Humor och att skratta tillsammans.
n  Kravlös samvaro, att inte känna att ens 

partner har förväntningar också.

STyRkAN I ATT vARA TvÅ
n  kursledare, Britta Lundkvist, beteendevetare.
Denna parkurs hålls av Habilitering och Hälsa i Stockholms läns landsting cirka en gång 
per termin. Läs mer på www.habilitering.nu

Maria och Björn hoppas 
gå stärktaifrån kursen 
”Styrkan i att vara två”. 
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”Det kan lätt bli ett 
prestationskrav att man 
borde ha sex”, säger 
Britta Lundkvist.

• Apert syndrom*, den 27-28 aug
• rePULSE steg 1, den 5-6 sep & 25 nov
• TVPS, den 12 sep
• Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination, 12-18 år*, den 10-11 sep
• ITPA steg 2, den 16 sep
• Neuroblastom, Barncancerfonden*, den 17-18 sep
• Cystisk fibros*, den 24-25 sep 
• Hjärntumör, högstadiet/gymnasiet, Barncancerfonden*, den 8-9 okt
• Cytomegalovirus*, den 15-16 okt
• 1p36-deletionssyndromet*, den 22-23 okt
• Downs syndrom, oktober
• Retts syndrom*, den 5-6 nov
• Dysmeli*, den 12-13 nov
• Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination, 18-23 år*, den 19-20 nov
• Ehlers-Danlos syndrom*, den 26-27 nov
• Kongenital muskeldystrofi*, den 3-4 nov
• Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination, förskoleålder och upp till 18 år*, den 10-11 dec

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

Kurser på Ågrenska

 www.agrenska.se 
 031-750 91 00

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

Hösten 2013
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Ljusen är tända på köksbordet i 
fyrarummaren i Sandsborg. Här 
bor Gabriel och hans mamma Spira 

tillsammans med deras katt. Gabriels 
pappa har aldrig funnits med i bilden. 
Efter en kort och intensiv kärlekshistoria 
blev Gabriel till, men relationen tog slut 
innan han föddes.

Istället bad Spira sina fyra bästa vänner 
om att de skulle finnas hos henne under 
och efter förlossningen, och så länge hon 
behövde stöd med sitt nyfödda barn. 

Men det blev inte som hon hade tänkt 
sig. Under en rutinkontroll på mödra-
vårdscentralen i vecka 39 hördes inga 
hjärtljud, och när Spira åkte in till 
sjukhuset trodde hon att hennes barn 

hade dött. Efter ett akut kejsarsnitt kom 
Gabriel. Han levde, men hans liv hängde 
på en skör tråd. 

Hennes släkt och vänner bildade ett 
nätverk, ett team, som turades om att 
hjälpa till med det 
praktiska. 

När de var på 
sjukhuset fick hon 
hjälp med katterna, 
posten och 
blommorna, och 
när de kom hem 
fick hon hjälp med 
mat, städ och tvätt. 

Hon minns att en av hennes närmaste 
vänner tidigt uttryckte ”Jag finns här”. 

Han har funnits med hela tiden och 
deltagit i olika möten, eller bara kommit 
till sjukhuset och funnits i närheten om 
hon behövt någon att prata med.

Men föräldraskapet delar hon inte med 
någon.

Gabriel behöver ständig tillsyn och 
assistans dygnet runt för att överleva. Att 
vara ensam om att bära det yttersta 
ansvaret, att inte ha någon att växla med, 
har sitt pris. Några gånger har hon känt 
att det ”bara är för mycket”. 

– Då vill jag bara 
köpa en flygbiljett 
och dra. 

Och en gång 
gjorde hon det. Hon 
och Gabriel var på 
semester, och när 
Gabriel var med 
assistenten 

packade hon sin väska och gick. 
– Jag gick en och en halv mil. Sen kom 

det över mig: ”Jag kan gå till världens 

Vem växeldrar man med när man inte har en partner att dela med? 
Gabriels mamma har hittat många kreativa lösningar, men hon 
känner en stark längtan efter kärlek. Att träffa en ny partner när 
man har ett barn som kräver omvårdnad dygnet runt kan vara 
svårt, men det är långt ifrån omöjligt. 

”Om man är två 
bär man hälften var”

EnsamföräldEr

Att få kärlek höjer också 
upp oss till Att orkA merA. 
Inom oss alla finns en 
längtan att bli älskade. 

foto: BEatricE GraalhEim

”Jag kan gå till världens ände, men Gabriel finns 
ändå här”, säger mamma Spira och lägger 
handen på hjärtat.
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ände, men Gabriel finns ändå här”, säger 
Spira och lägger handen på hjärtat.

Och när någon i familjen nyligen sa att 
hon borde lämna bort Gabriel för att orka, 
visste hon att det inte är något alternativ. 

Och det är faktiskt fantastiskt också. 
– När Gabriel är frisk och vi är helt 

själva och vi leker eller bara ligger och 
myser, då fylls energin på.

Spira fyller också på med energi genom 
att sjunga i en kör, gå i meditationsgrupp, 
eller gå ut och dansa. Hon träffar också 
psykologen på habiliteringen regelbun-
det.

– Jag vill gå på Friskis och Svettis 
också, men hinner inte.

Men en ny partner skulle ge mest 
energi av allt. Det har hon känt ända sen 
det tog slut med Gabriels pappa. Både för 
sin egen skull, och för Gabriels. 

Hon har provat att nätdejta, vilket hon 
tycker är en bra möjlighet när man inte är 
ute så mycket, även om man förstås även 
kan träffas på affären eller i tunnelbanan. 

– Det gäller bara att hålla blicken 
öppen.

Och det gjorde hon också, när hon var 
ute och dansade en kväll i höstas. Plötsligt 
stod han där, mannen som hon hade letat 
efter. Sedan dess har de träffats. 

Det dröjde ett tag innan hon berättade 
om Gabriel och alla hans behov.

– Jag var orolig att jag skulle skrämma 
bort honom, när det kändes så bra.

Men reaktionen uteblev och nyligen 
kom han hem till dem och fick träffa 
Gabriel.

– Då visade jag mig ”RAW”, det här är 
mitt liv, så här ser det ut.

Drömmen om fler barn är stark men 
hon vet inte om hennes nya kärlek har 
samma tanke, eller om det ens är möjligt.

– Jag är ju 43 år. Men jag vill ju att 
Gabriel ska få småsyskon. Jag har också 
funderat på att åka till Danmark eller om 
det finns någon i min omgivning som kan 
vara donator. Jag kan ju överleva igen 
utan en pappa till barnet. Det står inte 
och faller med det.

På frågan vad kärlek till en partner 
innebär svara Spira att hon ”blir påfylld” 
så att hon klarar vardagen bättre. Och att 
närhet och kärlek, att få känna sig utvald, 
är ett mänskligt behov.

Att inte kunna dela kärleken och sorgen 
hon känner för Gabriel är en stor saknad. 
Assistenter, familj och vänner gör sitt 
bästa men det starkaste bandet till honom 
är hon ensam om. På ett sätt tycker hon 
att är det skönt att fatta alla beslut själv. 
Men att inte kunna dela händelser kring 
Gabriel är en sorg, en tyngd, som hon bär 
på.

– Om man har en partner bär man 
hälften var. Det är också bara inför denne 
man kan visa sin sorg och sårbarhet. 

Hon tänker också att tvåsamheten 
handlar om små saker i vardagen, att 
någon sätter på tevattnet åt en eller att 
man får en klapp eller en blick. Och att 
det också handlar om att få ge något 
tillbaka.

– Att få ge kärlek höjer också upp en 
själv till att orka mera. Inom oss alla finns 
en längtan att bli älskade. l

TexT: Anna Pella
info@faktapress.se

”SPIRA ÄR EN NY CHANS”
n Spira hette från början Veronica 
och kallades för ”Nica”. För en tid sedan 
kände hon att hon behövde förändra 
något i sitt liv, för att få ny energi. ”En del 
flyttar eller gör något annat för att avsluta 
sitt gamla liv och påbörja något nytt. Mitt 
namn hängde ihop med det gamla livet, 
och namnet Spira bara kom över mig. Jag 
tänker att det står för utveckling och 
tillväxt. Spira är ett nytt kapitel, ett 
oskrivet blad.”

FOTOPROJEKTET  
”EN MÄNSKLIG RELATION”
n Fotografstudenterna på Fotoskolan 
STHLM gjorde under förra året ett 
fotoprojekt om relationer. Så här säger 
fotograf Beatrice Graalheim om varför 
hon blev intresserad av att skildra 
Gabriels och hans mammas relation:

”Jag träffade Gabriel och hans mamma 
via gemensamma bekanta och har tänkt 
mycket på deras situation. I Sverige har vi 
genomsnittligt en av världens högsta 
levnadsstandarder. Vi tjänar bra, vi har tid 
till jobb, träning, intressen, vänner och 
semester. Ändå  klagar vi så ofta över 
obetydliga saker och får inte ihop det så 
kallade livspusslet. Hur är det då att vara 
ensam förälder till ett barn i ständigt 
behov av hjälp och tillsyn? Hur fungerar 
en sådan förälder-barn-relation? Kärleken 
är det största vi har och den ger oss 
oanade krafter.” 

FoTo: BeaTrice Graalheim
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    Brevet från Saga 
hjälpte omgivningen     
         

bemötande

Karlskoga, onsdag kring 
lunch. Saga är ledig från 
förskolan tillsammans med 

sin mamma Jenny. Pappa Johan 
jobbar och storebror Sebastian 7, är i 
skogen med morfar och fäller träd. 
Storebror Simon, 9, kommer strax att 
släntra in genom dörren. Medan Saga 
tar sin middagslur börjar mamma 
berätta.

Redan innan Saga föddes hade de 
bestämt sig. De ville inte göra något 
KUB-test för de skulle inte ta bort ett 
barn om det hade en kromosomavvi-
kelse. De hade bestämt att de ville ha 

ett barn till, och de var säkra på att 
det inte spelade någon roll. 

Av någon anledning slog heller inte 
nyheten om Sagas extra kromosom 
ned som en bomb hos Jenny. Hon kan 
inte förklara det, men det var som om 
hon kände det på sig. Men Saga hade 
också ett allvarligt hjärtfel och den 
första tiden var mycket oviss. 

– Det här med Downs syndrom 
kom i skymundan, det var inte viktigt 
för mig. Med Downs syndrom kan 
man leva ett bra liv, men inte utan 
hjärta. Utan ett fungerande hjärta 
skulle hon inte överleva. 

Den första klumpiga kommentaren 
fälldes av en barnmorska. 

– Hon sa ”Tänk jag såg inte att hon 
hade Downs syndrom, hon såg ju så 
fin ut!”. Som om Saga inte var fin för 
att hon hade Downs?

Hos Jenny och hennes man kröp en 
gnagande oro fram, för hur deras 
omgivning skulle bemöta Saga och 
familjen. 

– Jag var rädd att få ett dåligt bemö-
tande när jag var så skör själv.

Kuratorn på neonatalen tipsade 
familjen om att de kunde skicka ett 
mejl eller ett brev till sin omgivning 
om att de kanske inte skulle höra av 
sig på ett tag, och då föddes en idé.

När Saga var fem dagar gammal 
satte sig Jenny och Johan ned och 
skrev ett brev till sin familj, vänner 
och arbetskamrater. De ville ta 
tillfället i akt att förekomma sina nära 
och kära och hjälpa dem att bemöta 
Saga och familjen. De ville också att 
det skulle handla om Saga och inte 

Varför är bemötandet från den närmaste omgivningen så 
känsloladdat när man blir förälder till ett barn med funktions-
nedsättning? Vad handlar bemötande om egentligen? 
När Saga Becker var fem dagar gammal skrev hennes mamma 
och pappa ett brev till familj och vänner om hur de ville bli 
bemötta. Här är deras berättelse.
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om Downs syndrom. Men hur skulle  
de formulera det?

I Sagas namn såklart. 
Saga fick alltså vara berättarjag och 

redogöra för förlossningen, de första 
dygnen på sjukhuset, och de sedvanliga 
detaljerna om sin längd och vikt. 
Därefter beskrevs hjärtfelet och sen, i en 
bisats, att ”det är vanligt om man har 
Downs syndrom, som jag”. Saga fick 
också beskriva sina föräldrars oro om att 
hon inte skulle bli bemött för den hon är, 
men konstatera att hon var säker på att 
mottagarna av brevet skulle gratulera 
hennes föräldrar för hennes ankomst, 
precis som de gjorde när storebröderna 
föddes. Längst ned i brevet kom raderna 
om att familjen kanske inte skulle höra 
av sig på ett tag.

Jenny är övertygad om att brevet  
blev en hjälp för dem som inte visste  
om de skulle de säga grattis eller inte. 
”Oj oj”-kommentarerna uteblev. 

– Vi fick jättemycket respons, alla var 
glada över att få brevet, och det blev 
enklare att vara glad, som någon 
uttryckte det. Det blev avdramatiserat 
precis som vi ville.

För Jennys syster Katrin Turesson blev 
brevet en positiv upplevelse. Hon bodde 

Hej!
Jag heter Saga och jag kom till världen den 10 november klockan 20:52.

Jag kom ut ur mammas mage genom ett kejsarsnitt. Eftersom jag inte ville ligga med huvudet nedåt blev det lite drama-tiskt och bråttom när den snälla barnmor-skan upptäckte att jag låg i säte. 
Förlossningen gick bra, mamma sov medan pappa tog hand om mig de första två timmarna.Efter en mysig natt i Karlskoga fick vi åka till Örebro där vi fortfarande är kvar. Jag har ett hjärtfel som heter AVSD vilket innebär att jag kommer opereras någon gång i början av nästa år. Mamma och pappa är lite oroliga för det. Hälften av alla barn med Downs syndrom har samma fel som jag. Jag har också har Downs syndrom och det är just nu lite omtumlande för mamma och pappa.Jag har mörka blå ögon som kanske kan bli bruna, inte så mycket hår men det lilla som finns är mörkt. Jag vägde 3070 g och var 48 cm lång när jag föddes. Mamma, pappa, Simon och Sebastian tycker att jag är den sötaste bebisen som finns.
Mamma och pappa är oroliga för att jag inte kommer att bemötas för den unika person som jag är eftersom jag har Downs syndrom och hjärtfel. Men jag är säker på att ni kommer att hjälpa dem med detta bland annat genom att gratulera dem precis som ni gjorde när Simon och Sebastian föddes.

När jag äntligen kommer hem till Karlskoga kommer vi i familjen ha det lite omtumlande och kanske inte har möjlighet att svara i telefon, sms, mejl och på Facebook. Självklart tar vi gärna emot hälsningar men kanske inte svarar direkt. Vi hoppas på er förståelse. Tids nog kommer mamma och pappa vilja prata med er alla och visa upp mig, som tydligen är bland det sötaste som finns.

Kram från Saga
Mamma och pappa hälsar

Har ditt barn flera svåra 
funktionsnedsättningar? 
   I september startar nya 
webbaserade lärande  
nätverk inom området  
Anhöriga till barn och  
ungdomar med  
flerfunktionsnedsättning. 
  Välj mellan:
• Barns delaktighet och 

personlig assistans i  
familjelivet

• Föräldranätverk eller 
pappanätverk med  
gruppens egna teman

• Mor- och farföräldra- 
nätverk med gruppens 
egna teman

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Information och anmälan www.anhoriga.se

Vi har några platser kvar!

Sommarläger ................ 7/7 – 15/7
Sportläger ..................... 17/8 – 18/8
Höstläger ...................... 26/10 – 31/10

Funkisgruppen erbjuder också: 

Daglig verksamhet
Personlig assistans

Boendestöd
Ledsagning

Kontakta mig för mer information, eller läs mer 
på vår hemsida eller på facebook.  Vi hörs!

Helena Eriksson, Affärsområdeschef
Tel: 073-973 83 20 

e-post: helena.eriksson@funkisgruppen.se

www.funkisgruppen.se
www.facebook.com/Funkisgruppen
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i Australien när Saga föddes, och hade 
hunnit prata med sin syster på telefon 
flera gånger innan brevet kom fram. 

– Brevet gjorde att jag förstod mer hur 
reaktionerna kunde bli och jag tyckte att 
det var ett fantastiskt sätt att uppmärk-
samma nära och kära på hur de ville att 
Saga skulle bli bemött. Brevet påminde 
mig också om hur fantastiskt det var att 
de fått barn, och att de skulle bli bemötta 
utifrån det. Det kändes fint.

Hon minns också att hon kände sig 
dum över att hon visste så lite om Downs 
syndrom. Hon blev förtvivlad på sig själv. 
Samtidigt ville hon inte göra Jenny och 
Johan oroliga genom att fråga en massa sa-
ker. 

– När jag läst brevet tänkte jag att 
frågorna kan vi ta sen, det viktigaste är att 
Saga har kommit.

Katrin har aldrig varit rädd för att ställa 
”fel” frågor till sin syster, men däremot 
kände hon i början att ”timingen” var 
viktig.  

– Jag vill lyssna först och fråga sen.  
Jenny säger också klart och tydligt till mig 
om jag säger något som inte är okej enligt 
henne, och det är bra.  

Katrin tycker att vuxna ska sluta vara 
så rädda och istället 
ta lärdom av barns 
sätt att bemöta 
sådant som är 
ovanligt.  

– Det är förlösan-
de att Sagas syskon 
och andra barn i 
familjen pratar så 
enkelt om det. 

Hennes tips till andra anhöriga är att 
vara lyhörda för hur familjen mår och 
kanske vänta med alla frågor, men att 
alltid visa att man finns där.

– Man måste inte ringa, nu finns ju så 
många sätt att höra av sig på. Sms, mejl 
eller Facebook till exempel. 

Hennes allra viktigaste tips är att 
fokusera på barnet istället för funktions-
nedsättningen.

– Jag tänker bara på Saga som Saga. 

När Jenny och hennes man skulle berätta 
för Sagas bröder var de också mycket 
noga med hur de uttryckte sig och att det 
skulle bli bra. 

– Det kändes viktigt att förklara att 
Downs syndrom inte handlar om att Saga 
har sneda ögon, utan om att det tar längre 
tid för henne att tänka och att lära sig 
saker. 

När hon träffat andra föräldrar och 

barn är det oftast Jenny 
som tar initiativet att 
berätta om Saga.

– Jag brukar prata om 
hennes hjärtfel eller 
glasögon i första hand, 
Downs syndrom blir en 
parentes. Många 
kommenterar att Saga 
har glasögon fast hon är 
så liten, vilket kan bli en 
ingång som jag besvarar 

med ”Ja, många barn med Downs 
syndrom har nedsatt syn”.

På öppna förskolan valde hon ut en 
ambassadör, en mamma som kände 
många av de andra familjerna, och bad 
henne att aktivt berätta om Saga för de an-
dra.

De flesta av familjens vänner är 
”frågvisa”, de vågar fråga och det öppnar 
upp för samtal. Det tycker Jenny är 
jättebra, men ibland säger hon ifrån: 
”Ikväll pratar vi inte om Downs syndrom, 
men gärna om Saga!”

Jenny säger att hon brukar ”servera” in-
formation, så att hon får det överstökat, 
och förhoppningsvis slippa en dum 
kommentar eller den där reaktionen att 

någon ”tycker 
synd”.

– En dålig 
kommentar gör 
mig ledsen och 
därför försöker jag 
alltid förekomma 
den och ”rädda” 
situationen. Alla 
bra kommentarer 

man fått glömmer man bort när man får 
en dålig. De dåliga minns man varenda 
en.

Hon tycker att det är svårare att 
bemöta beundrande kommentarer som 
”Ni är så starka!” eller ”Vilken tur att 
hon kom till just er!”, även om de också 
är värderande på ett sätt som hon inte 
tycker om.

Fördomar om hur människor med 
Downs syndrom ”är”, är däremot lätt att 
bemöta. Det är nästan en skyldighet att 
ta hål på sådana föreställningar, tycker 
Jenny. Hon får ofta höra att barn med 
Downs syndrom är så glada och musika-
liska, och det har till och med hänt på 
habiliteringen att någon sagt ”Det märks 
att Saga har Downs syndrom för hon är 
ju så glad”. 

Hon hakar upp sig på formuleringar 
som ”Down-barn” i stället för ”barn med 

Downs syndrom” och menar att de spär 
på fördomarna.

– Man blir inte en individ utan en del av 
en grupp. Men många faller i fällan. Det 
kan vara enklare att köra på och leva med 
fördomarna i stället för att säga emot. Jag 
säger ifrån till alla som försöker sätta Saga 
i ett fack, utom möjligtvis till min gammel-
faster som snart fyller 90, säger hon och 
skrattar.

Jenny tror att dåligt bemötande 
handlar om rädsla, som i sin tur grundar 
sig i okunskap. Och om någon uttrycker 
sig klumpigt så tappar den personen 
hennes respekt. 

– De där orden säger allt om den 
människan för mig, de talar om vad hon 
eller han har för syn på Saga, och då har 
man ganska lite att hämta hos mig sen. 

Något som kan leda till ökad kunskap 
och bättre bemötande är integration. Det 
är hon övertygad om.

– Genom integration i förskola och 
skola kommer man ifrån kategorisering-
en. Då får barn med sig redan när de är 
små att alla är olika, och då får man 
bemötandet på köpet. l

TexT & FoTo: Anna Pella
info@faktapress.se

Jennys syster 
Katrin Tures
son. 
Foto: Privat.

TIPS TILL OMGIVNINGEN
n Se människan för den hon är. 
n Sluta sätta människor i fack. Personer 
med funktionsnedsättning är ingen 
homogen grupp. 
n Tänk på hur du formulerar dig.  
Genom att säga eller skriva ”person  
med funktionsnedsättning” i stället för 
”funktionshindrad” markera du att 
människan är viktigare än funktions- 
nedsättningen. 
n Värdera inte hur du tror att det är  
– försök istället sätta dig in i den  
andra människans situation.
n Våga fråga!
n Hjälp till att ta hål på fördomar – säg 
ifrån när någon uttrycker sig dumt.

TIPS TILL FÖRÄLDRAR
n Skriv ett brev till era nära och kära om 
hur ni vill bli bemötta.
n Prata och berätta och förekom.
n Välj ut ambassadörer som kan föra er 
talan.
n Fokusera på ditt barn, diagnosen är 
sekundär.
n Tänk på hur du formulerar dig så att du 
inte sätter ditt barn i ett fack.
n Säg ifrån när någon uttrycker sig dumt.

Vi fick jättemycket respons, 
alla Var glada öVer att  
få breVet, och det blev 
enklare att vara glad,  
som någon uttryckte det.

Vi vet att alla kan lära nytt, utvecklas och må bra

För dig som använder teckenspråk eller alternativa kommunikationsätt är Mo Gårds 
verksamheter bara ett samtal bort. Var i landet du än bort ska du veta att vi alltid gör vårt 
bästa för att du ska känna dig nöjd med våra tjänster.  
 
Hos oss finner du gemenskap, kunskap och möjligheterna till en verklig utveckling genom hela livet. Oavsett om 
du är intresserad av boende inom vår LSS eller HVB-verksamhet, vill läsa på gymnasiesärskolan eller kanske 
studera på vår folkhögskola, så är vi övertygande om att det är helheten - allt det som ett liv innehåller - som är 
viktig. Vi eftersträvar alltid att anpassa verksamheten så att den passar just din behov. Vill du veta mer om oss är 
du alltid varmt välkommen att kontaka oss, vem du än är och var du än bor.  

info@mogard.se | www.mogard.se | 010-471 66 00
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”Om barn får med sig 
att alla är olika redan 
när de är små, får man 
bemötandet på köpet”, 
säger mamma Jenny.

Vi vet att alla kan lära nytt, utvecklas och må bra

För dig som använder teckenspråk eller alternativa kommunikationsätt är Mo Gårds 
verksamheter bara ett samtal bort. Var i landet du än bort ska du veta att vi alltid gör vårt 
bästa för att du ska känna dig nöjd med våra tjänster.  
 
Hos oss finner du gemenskap, kunskap och möjligheterna till en verklig utveckling genom hela livet. Oavsett om 
du är intresserad av boende inom vår LSS eller HVB-verksamhet, vill läsa på gymnasiesärskolan eller kanske 
studera på vår folkhögskola, så är vi övertygande om att det är helheten - allt det som ett liv innehåller - som är 
viktig. Vi eftersträvar alltid att anpassa verksamheten så att den passar just din behov. Vill du veta mer om oss är 
du alltid varmt välkommen att kontaka oss, vem du än är och var du än bor.  

info@mogard.se | www.mogard.se | 010-471 66 00
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Hugo Kasimir är 18 år och går på 
Femmans fritids i Lund där man 
sedan fyra år tillbaka driver ett 

projekt om kärlek och sex för ungdomar 
med funktionsnedsättning. 

– Utan projektet hade jag inte vågat pra-
ta om de här känslorna. Vi är en väldigt 
sammansvetsad 
grupp och man törs 
diskutera frågor som 
hur blir man av med 
oskulden eller hur 
tar man på en 
kondom, utan att 
man känner sig dum.

Gruppen som 
består av sju ungdomar, blev inbjuden till 
konferensen för att i en paneldebatt svara 
på olika frågor som rör kärlek och sex. 
”Hur flörtar man?”, ”Hur frågar man 
chans?” och ”Hur har man sex?” var 
några av diskussionspunkterna. Hugo 
Kasimir säger att det viktiga är att ha 
modet att vara romantisk. Att – som hans 
kompis Mattias ger exempel på – laga en 
fin middag med levande ljus och med en 
kärleksdikt under tallriken, eller ge 
komplimanger, samt skriva kärleksbrev 
och kärlekslåtar till den som man är kär i. 

– Man kan fråga chans öga mot öga 
med personen men det kan vara jobbigt 
om man får ett nej. Då är det lättare att 
fråga chans via MSN, då behöver man inte 
titta personen i ögonen.

Till höger om oss sitter Alexander, en 
kille i rött halsband och matchande 
örhängen. Han berättar att han har tre 
olika dresser, en för jobbet, en när han vill 
vara Sussi och en glitterdräkt. 

Hugo Kasimir säger att det är viktigt att 
respektera sig själv och att lyssna till sitt 
inre.

– Man bestämmer själv om man vill 
vara bög eller heterosexuell eller bisexu-
ell eller transa. 

Konferensen Fördom och stolthet  
handlar om normer kring kärlek och 

sexualitet för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Det finns även 
ett diskussionsmaterial som består av en 
lättläst bok samt en kortlek bestående av 
52 porträtt med tillhörande handbok där 
flera olika övningar är beskrivna. I mate - 
rialet ingår även dokumentärfilmen 

”Tessan=Viktor”. 
– Syftet är att 

synliggöra och 
förändra de 
föreställningar och 
normer som ligger 
till grund för 
diskriminering, 
trakasserier och 

kränkande behandling, säger projektleda-
re för Fördom & Stolthet, Erika 
Gustafsson. 

Hugo Kasimir föddes som trilling och 
har autism och en lindrig utvecklingsstör-
ning. Han tycker att det är skönt att ha ett 
eget utrymme utanför familjen.

– Det är bra att inte behöva prata om 
sex och sånt med syskonen, det kan jag 

prata om på Femmans fritids istället. 
Mina föräldrar tycker också att det är 
jättebra. 

Till övriga föräldrar vill Hugo ge tipset 
att inte vara alltför ”på” och nyfiken.

– Jag tycker att de kan fråga på ett 
diskret sätt; ”har du blivit intresserad av 
någon tjej”? Då kan man antingen svara 
att ”det vill jag inte prata om” eller så 
kanske man berättar att ”ja det har jag, 
hon sitter vid samma matbord som jag i 
skolan”. 

Hur mycket man kan prata om sex är 
också något som Hugo Kasimir reflekterat 
över.  

– Man kan inte presentera sig för en 
okänd person och säga ”hej, jag heter 
Hugo och jag har haft sex”. Men det är 
viktigt att kunna prata om sex i skolan till 
exempel.

När Hugo Kasimir lutar sig tillbaka i 
fåtöljen, glänser något till på hans vänstra 
ringfinger. Det visar sig att det är en 
förlovningsring som hans flickvän Klara 
tillverkat. 

– Klara är jättesnygg! Vi träffades på 
Femmans fritids och en dag gick hon fram 
och frågade chans på mig. Först trodde jag 
att hon skojade. Jag har haft en sådan otur 
med tjejer tidigare, och jag trodde att jag 

”I kärlek kan man   
     inte göra bort sig”

unga som har funktionsnedsättning

– Något jag har lärt mig, det är att i kärlek kan man inte göra bort 
sig! Det säger Hugo Kasimir från Kävlinge som den 5–6 april deltog i 
konferensen Fördom och stolthet i Göteborg.

om ens identitet säger att 
man är kär i någon då ska 
man inte bry sig om vad 
andra säger! 

Hugos fem 
bästa tips om 
kärlek ocH 
relationer:
n Var romantisk, laga 
en god middag med 
levande ljus och en 
kärleksdikt under 
tallriken eller skriv 
kärleksbrev eller 
kärlekslåtar till den du 
tycker om.
n Fråga chans via 
MSN.
n Lyssna inte på vad 
andra tycker, om du 
gillar någon så visa det.
n Våga vara dig själv.
n Tänk inte så mycket, 
gör det!

Vi hjälper dig om du behöver 
överklaga ett LSS-ärende!

Anslutna organisationer: 

PERSONSKADE
FÖRBUNDET RTP

Med juristhjälp ökar dina chanser att få rätt i domstolen om du 
råkar i tvist i ett LSS-ärende. Men juridiska ombud kan bli mycket 
kostsamma. Har du din hemförsäkring hos oss hjälper vi dig med 

ett juridiskt ombud om du skulle råka i tvist i ett LSS-ärende. 
Något som annars ofta är undantaget i hemförsäkringen. 

Ring oss idag så berättar vi mer! 

•	 Vi har inga knappval på telefonen.

•	 Vi svarar inom 30 sekunder.

•	 Du kommer direkt fram till en person som 

kan hjälpa dig med alla dina ärenden.

Telefon: 010-490 09 91 www.unikforsakring.se

Bil- och boendeförsäkringar 

som alla kan teckna!
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Hur är det att vara homosexuell 
eller transperson om man har en 
intellektuell funktionsnedsätt-
ning, och hur pratar man om 
kärlek och sexualitet? 
Det handlar projektet Fördom  
& Stolthet om, där man bland 
annat har arbetat fram ett 
studiematerial i ämnet.

n På en konferens i Göteborg 5-6 
april presenterades resultatet av tre 
års projektarbete. 

– Syftet är att synliggöra och 
förändra de föreställningar och 
normer som ligger till grund för 
diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling, säger 
projektledare Erika Gustafsson.

Studiematerialet består av en 
lättläst bok med flera bilder, en kortlek 
bestående av 52 porträtt med 
tillhörande handbok och flera olika 
övningar. I materialet ingår också 
dokumentärfilmen Tessan=Viktor. 

– Det är tänkt att användas på 
dagliga verksamheter, habilitering, 
gruppbostäder och i särskolan och vi 
har hittills fått mycket positiv respons. 
Många tycker att det är häftigt att 
upptäcka hur olika föreställningar man 
kan ha om en människa bara genom 
att titta på ett kort. Och framförallt hur 
fel man kan ha!

Projektet som finansierats av 
Allmänna Arvsfonden är nu avslutat 
men man har redan ansökt om medel 
för för ett nytt arvsfondsprojekt om 
sex och samlevnad.

– Vi vill göra en lättläst bok och en 
film som riktar sig till personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar 
eller kognitiva svårigheter. Det är 
viktigt att få uttrycka sina tankar kring 
frågor som rör kärlek och sexualitet.

n Metodmaterialet finns att beställa 
på www.forumskill.com. Där finns 
också en trailer för dokumentärfilmen 
Tessan=Viktor.

skulle vara singel i hela mitt liv. Jag var mobbad 
under hela högstadiet, därför vågade jag inte tro 
på vad hon sade först. Nu har vi varit ihop i tre 
år. 

Han har gått sin egen väg och lärt sig att våga. 
– Om man inte vågar så blir det ingen utveck-

ling. Och om ens identitet säger att man är kär i 
någon då ska man inte bry sig om vad andra 
säger! Man ska inte heller fråga chans på någon 
igen om denne har varit otrogen mot en.

En bra förebild, det tycker Hugo Kasimir att 
Stevie Wonder är.

– Han vågar vara sig själv och han är den abso-
lut coolaste musiker som finns. 

Musik är ett av Hugo Kasimirs största intres-
sen och han spelar i två band där han sjunger 
och spelar bas. Efter gymnasiet vill han gärna 
hålla på med musik i någon form. 

– Sedan funderar jag på att flytta till ett 
serviceboende i Kävlinge, det skulle vara perfekt 
för då skulle jag kunna ta tåget eller bussen in till 
Lund om det skulle vara så att jag får jobb där. 

Det bästa med att vara kär, säger Hugo, det är 
att då känns allt i livet roligt.

– Man mår mycket bättre av att vara ihop med 
någon, man vågar gå på bio, på restaurang med 
mera. Så mitt råd är att, don’t think, just do it! l

projektet fördom och stolthet

text & foto: Stina Johansson
info@faktapress.se

Vi hjälper dig om du behöver 
överklaga ett LSS-ärende!

Anslutna organisationer: 

PERSONSKADE
FÖRBUNDET RTP

Med juristhjälp ökar dina chanser att få rätt i domstolen om du 
råkar i tvist i ett LSS-ärende. Men juridiska ombud kan bli mycket 
kostsamma. Har du din hemförsäkring hos oss hjälper vi dig med 

ett juridiskt ombud om du skulle råka i tvist i ett LSS-ärende. 
Något som annars ofta är undantaget i hemförsäkringen. 

Ring oss idag så berättar vi mer! 

•	 Vi har inga knappval på telefonen.

•	 Vi svarar inom 30 sekunder.

•	 Du kommer direkt fram till en person som 

kan hjälpa dig med alla dina ärenden.

Telefon: 010-490 09 91 www.unikforsakring.se

Bil- och boendeförsäkringar 

som alla kan teckna!
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Hugo, som nyss fyllt sex år, har en 
odiagnosticerad cp-skada samt 
svårbehandlad epilepsi. Det 

första året i hans liv var kaosartat. 
Mamma Magdalena berättar:

– Hugo skrek hela tiden. Jag var som 
ett vandrande lik och kunde varken äta 
eller dricka. Jag och min man Joakim 
umgicks knappt, och var aldrig med 
storasyster Tyra båda två.

De har inte haft mor- och farföräldrar i 
närheten som kunnat hjälpa dem, och 
från det att Hugo föddes vande de sig vid 
att vara ständigt uppdelade, den ena 
med Hugo, och den andra med hans 
storasyster. När Hugo var ett år fick de 
först avlösare i hemmet, och lite senare 
kom assistenterna. Efter att provat sig 
fram har de insett att de inte orkar ha 
assistenter i hemmet på nätter och 
helger, och därför turas hon och maken 
om att ta hand om Hugo, och i perioder 
får de inte särskilt mycket sömn. 

När Hugo var tre år tog habiliteringen 
upp korttids på förslag. Magdalena 
minns att tanken fick mogna ungefär ett 
halvår innan de bestämde sig för att 
ansöka. Hon minns vad som fick dem att 
bestämma sig:

– Det var när sjukgymnasten sa att om 
Hugo hade varit frisk, och haft mor- eller 
farföräldrar, hade han sovit över där för 
länge sen.

Men när de ansökte om korttids avslog 
kommunen med motiveringen att Hugo 
var för liten, och att hans behov redan 
var tillgodosedda genom assistans. Efter 
överklagan fick de rätt, men processen 
tog ett helt år från början till slut. 

Och så i november för ett och ett halvt 
år sedan var det dags. Hugo fick efter lite 
väntan från korttidshemmet en plats 
varannan lördag 
med övernattning 
till söndag. Det 
började lite 
trevande, eftersom 
det var så mycket 
information som 
måste föras över, 
och inte alltid 
samma personal på plats, och Magdalena 
uppskattar att det tog ett halvår innan de 
kände sig helt trygga. 

– Vi vet att de ringer om det är något. 
Det är tur att man inte är en orolig 
förälder och att man kan slappna av när 
han är där. Hugo är också nöjd att vara i 
någon annans famn än mamma och 
pappas, vilket är skönt. Och så bor vi 
nära. 

Magdalena beskriver hur Hugo får 
”100 procent uppmärksamhet när han 
är där, istället för 25 procent hemma”, 
där alla måsten som tvätt och matlag-
ning också måste bli av. 

– Hugo älskar att vara på korttids. Han 
trivs som fisken i vattnet. Vi vet att han 
mår bra där. Hugo gillar att åka saker 
som går fort, båt, bil, buss, eller 
Nyckelpigan på Gröna Lund. De gör 
”galna” saker och ser inga hinder. 

När Hugo är på korttids brukar den 
övriga familjen passa på att gå hem till 
folk på middag, något som Magdalena 

tycker är svårt att 
göra annars 
eftersom det ofta 
är otillgängligt med 
trappor, svårt att 
byta på Hugo, och 
framför allt att 
Hugo mår bäst av 
att få somna i sin 

egen säng, eftersom han annars blir 
orolig och vaknar mer på natten. Det är 
också svårt att ta en taxi hem med 
honom.

På söndagsmorgonen tar de nästan 
alltid en lång sovmorgon och går sedan 
runt och ”bara skrotar”. 

– I början ville vi hitta på mycket, men 
nu känns det okej att bara vara hemma. 
När Hugo är på korttids får vi känna oss 
som alla andra, vi kan planera något och 
vet att det blir av.

Men de kan också vara helt spontana. 
En helg hon särskilt minns var en gång i 
höstas när de åkte  in till stan och gick på 
bio. 

Att kunna planera sin dag i förväg och veta att den blir som man har tänkt, eller att bara 
göra det som faller en in när man vaknar. Samtidigt som man vet att ens barn har det bra. 
Det upplever familjen Rosengren när Hugo är på korttids varannan lördag. 
Och återhämtningen de får gör att de orkar – lite till.

”Nu har vi luft i systemet”
KORTTIDS

När Hugo är på korttids får vi 
käNNa oss som alla aNdra, vi 
kan planera saker och vet 
att det blir av.

Men först – ett reportage om korttids där vi möter en familj som har en 
son med flerfunktionsnedsättning och kuratorer på hans habilitering.

Det är svårt att kombinera en egen yrkeskarriär och att vara förälder till barn, unga och 

vuxna som behöver mycket stöd. Men det finns lösningar. Vi har intervjuat en expert. Se sid 54.

Hur kan föräldrar till barn med funktionsnedsättning få stöd som verkligen fungerar? Nya modeller för 
föräldrastöd diskuteras. Vad är viktigast och hur kommer framtidens stöd att se ut? Se sid 50.

Om KORTTIDS, DIn yRKeSKaRRIäR, SamORDnIng & Kamp mOT mObbnIng.

FK_1303_s46-61_Foraldrastod_v7.indd   46 2013-05-09   17:43



2013, # 3 FÖRÄLDRAKRAFT     47

– Hugo älskar att vara 
på korttids. Han

trivs som fisken i 
vattnet. Vi vet att han

mår bra där, säger 
mamma Magdalena.
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– Sen gick vi ut och åt och tog ett glas 
vin. Det var en sån där spontandag som 
inte finns annars. 

I framtiden vill de hellre ha mer korttids 
än assistans. 

– På ett sätt var det ett större steg att 
släppa in assistenter över tröskeln än att 
börja med korttids. Vi har haft bra 
assistenter, en är som extramormor för 
Hugo. Men han 
behöver en och en 
halv person så man 
måste ändå alltid 
vara beredd att 
rycka in. Och om 
Hugo är ledsen är 
det också ett stort 
stresspåslag, det går 
inte bara att sitta där och fortsätta läsa 
tidningen.

Det är också svårt att vara sig själv 
med assistenter i huset, tycker hon.

– Vårt hem är en så offentlig plats. Det 
är så mycket man inte gör när assisten-
terna är där, som att ha personliga 
samtal i telefon med vänner eller gå runt 
i morgonrock. 

Hon tror också att assistansen kan 
göra att man hamnar lite mellan stolar-
na. En del föräldrar kanske känner att de 
”måste orka” ha sitt barn hemma hela 
tiden, att det är tabu att ”lämna bort” 
barnet, om än bara för ett dygn. Och 
kommunen använde ju också assistansen 
som argument för att neka dem korttids.

Att ansöka om hjälp och få avslag är 
förnedrande, tycker hon.

– Man känner sig så liten. Att inse att 
det inte finns något alternativ, att man 
inte klarar situationen själv, är ett stort 
steg. Det ska så mycket till för att man ska 
be om hjälp. 

Magdalena tror också att korttids kan 
vara ett bra sätt för barnet att påbörja 

frigörelsen från sina 
föräldrar, men 
tillägger att det 
säkert inte är lätt att 
ta steget. Speciellt 
om man har ett stort 
kontrollbehov och 
är överbeskyddan-
de. 

När Hugo är på korttids slipper de 
tänka på att kanske behöva hoppa in för 
assistenter som behöver vabba eller är 
sjuka. Och de kan dricka sitt kaffe i lugn 
och ro. 

Denna återhämtning är viktig för att 
orka, tror hon. Och så är det härligt att få 
längta efter sitt barn. Hennes tips till 
andra är att våga prova: Bara för att man 
testar behöver det inte vara för alltid.

– Nu har vi luft i systemet. Korttids är 
en oerhört viktig insats för oss. Jag 
undrar bara varför vi väntat med det så 
länge… l

TexT & FOTO: Anna Pella
info@faktapress.se

VikTig pusselbiT
Korttidsvistelse kan vara en viktig 
pusselbit i att slippa bli utbränd 
som förälder. I assistansens 
tidsålder vill många föräldrar att 
deras barn ska vara en del i 
familjelivet – till varje pris. Men att 
som förälder få möjlighet till vila och 
att återta hemmets privata sfär gör 
att man samlar kraft och orkar lite 
till. 

Catrin Nilsåker Edström och 
Elisabeth Thulin är kuratorer på 
Mörby habilitering. De har båda 
lång erfarenhet av att möta familjer i 
behov av avlastning. Här svarar de 
på 10 frågor om korttids.

När brukar barn börja  
på korttids?
– Det finns ingen bestämd ålder, 
man utgår ifrån hur behovet ser ut, 
och det vanliga är att barnet har 
börjat komma upp i skolåldern. Vår 
erfarenhet är att i de fall familjen 
beviljas korttids redan när barnet är 
litet så handlar det ofta om att 
barnet har mycket stort behov av 
tillsyn och omvårdnad och att 
familjen behöver avlastning. 

Kan det vara ett svårt beslut 
för föräldrar?
– Ja, det är en process som ibland 
tar lång tid, men till slut kommer de 
ändå fram till att nu måste det 
hända något. Instinktivt håller man 
i, men så kommer det ett läge där 
det måste bli en förändring. Det 
kan bli akut. Vi får ibland höra ”Jag 
vet att ni sa det för två år sedan, 
och nu behöver vi det så fort som 
möjligt!”

Hur märker ni att det 
”är dags”?
– Ofta handlar det om den övriga 
familjens behov. En förälder kanske 
säger att ”jag önskar att jag kunde 
gå på gym, men det är så svårt att 
få till”, eller ”vi hinner inte följa med 
syskonen till dansen och skridsko-
banan”, men det kan till och med 
handla om att inte ens hinna ta en 
dusch med stängd dörr. 

Hur kan det gagna den  
övriga familjen?
– Man kan återta hemmet som 
privat sfär om man har assistans i 
hemmet, få ett andningshål från alla 
måsten kring barnet med funktions-
nedsättning, och bara vila. Men 

Att ansöka om hjälp 
och få avslag är 
förnedrande. Man  
känner sig så liten.

Hugo gillar att åka 
saker som går fort, båt, 
bil, buss, eller Nyckel
pigan på Gröna Lund.

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.
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också att syskon får egen tid 
med sina föräldrar. I syskongrup-
per har vi hört ”I helgen är det 
bara vi!”. Och att som par ge sin 
relation egen tid.  

Hur ansöker man om 
korttids?
– Alla har rätt att ansöka, även 
om barnet inte har en fastställd 
diagnos eller tillhör LSS.  Det 
händer att vi följer med på mötet 
med handläggaren, och försöker 
skynda på processen, men det 
är tyvärr inte alltid helt lätt. 

På vilket sätt är korttids  
bra för syskonen?
– De får längta efter sitt syskon! 
Men det är bra att tänka på att 
bjuda in syskonen till korttids så 
att de ser var deras bror eller 
syster är, och får uppleva att det 
är något positivt, och att hon 
eller han också har kompisar. En 
del syskon kan till och med bli 
lite avundsjuka. 

Varför är det så svårt  
att ta steget?
– Det kan finnas känslor som 
uppstår kring tankar som att 
”jag/vi klarar inte av att ta hand 
om mitt/vårt eget barn” eller att 
det är svårt att känna sig trygg i 
att barnet har det bra när 
föräldrarna inte är nära, ”Förstår 
personalen mitt barns behov, 
kan de läsa av mitt barns 
signaler?”. Det är ett sätt att 
släppa kontrollen. 

Något tips till familjer  
som funderar?
– Ja, att man kanske inte alltid 
tycker lika som par. Därför är det 
viktigt att man känner att det är 
på prov, att det absolut inte är 
definitivt att barnet alltid ska vara 
på korttids. Allt beror ju på allt 
annat som finns i familjens liv 
och hur det utvecklas.

Vilken respons får ni från 
familjer som tagit steget?
– Responsen är överlag positiv, 
de flesta familjer känner sig 
trygga, kan planera och kanske 
till och med boka in en semester-
resa. Korttids innebär möjlighet 
att få egen tid som förälder. Det 
är en underbar känsla för alla om 
det är besvärligt hemma.

Vilka fördelar kan  
det ge på sikt?
– För att kunna vara en bra 
förälder behöver man få sina 
egna behov tillgodosedda.  
Man behöver återhämtning.  
Det är en positiv upplevelse även 
för barnet, att få utbyte av andra 
barn och möjlighet till egna 
kontakter utanför familjen, samt 
en förberedelse inför framtiden. 
Indirekt hjälper man ju också sitt 
barn, eftersom man mäktar med 
mer, det är en win/win-situation 
för alla.

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.

VAD ÄR KORTTIDS?
n Korttidsvistelse är en 
hjälp insats enligt LSS, 
lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindra-
de, men kan även sökas 
för andra barn. 

n Korttidshem tar emot 
barn på helger och 
veckodagar i en hemlik 
miljö, med aktiviteter 
anpassade utifrån barnet. 
Ofta är barnet där samma 
helg varje månad, för att 
det ska vara samma 
kompisar och personal. 
Hon eller han sover i 
samma rum och kan ta 
med personliga till-
hörigheter. 
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n Diverse vårdbesök, 
provtagningar och  
undersökningar.
n Förnya recept, beställa 
mediciner, hämta 
mediciner
n Beställa förbruknings
artiklar (blöjor, sprutor, 
slangar med mera).
n Hämtning, lämning, 

underhåll och rengöring  
av hjälpmedel.
n Diverse besök på habilite
ringen (sjukgymnast, 
arbetsterapeut, logoped med 
flera).
n Ansökan och omprövning 
av insatser från kommunen 
(skola, korttids, parkerings
tillstånd, skolskjuts,  

bostadsanpassning med 
mera).
n Ansökan och omprövning 
av insatser från försäkrings
kassa (assistans, vårdbidrag, 
bilstöd, kontaktdagar med 
mera).
n Ansökan och omprövning 
av färdtjänst.
n Extra underhåll i hemmet 

(städning, tvätt, packa upp 
och lämna förpackningar till 
återvinning).
n Löpande informera 
assistenter, skol och 
korttidspersonal, vårdper
sonal, habilitering, kommun 
och försäkringskassa om alla 
förändringar.

Hur gör vi det 
så enkelt som möjligt?

AnnA pellA:

Blunda och tänk tillbaka på de där sekunderna när 
du fick ditt barns diagnos. Och när du i nästa steg, 
utan förvarning, kastades in en värld med oändligt 

många kontakter som du skulle försöka samordna och 
koordinera. Vilket stöd hade du behövt då? 

Ständiga telefon-, mejl- och brevkontakter med handläg-
gare för att ansöka och ompröva beslut. Otaliga vårdbesök 
med diverse specialister, som leder till nya besök för 
provtagningar och undersökningar. Förnyelser av recept, 
beställningar av förbrukningsartiklar, 
kontakter med arbetsterapeut eller 
hjälpmedelscentral för att prova ut 
och underhålla hjälpmedel. Hänga på 
apoteket en timme i veckan. Känner 
du igen dig?

Så såg de första åren ut med vår 
dotter. Vi ägnade nästan 20 timmar 
per vecka åt att samordna och 
koordinera.

Många gånger tänkte jag att det var tur att jag var 
administrativt lagd. Vi införde måndagsmöten hemma, där 
vi gick igenom veckans att-göra-lista. Den var sällan kortare 
än en A4-sida.

Sedan några år tillbaka har trycket lättat. Vi får idag hjälp 
med mycket, framför allt genom ett par fantastiska sjukskö-
terskor som håller i många trådar. Måndagsmötena är 
avskaffade och just nu ligger bara en omprövning av 
skolskjutsen på mitt skrivbord. 

Vad är det då de gör som bidrar till skillnaden? Jo, de hör 
av sig med jämna mellanrum och kollar vad vi behöver och 

om det hänt något nytt. De tar kontakt med specialister åt 
oss, och framför allt, de återkopplar till oss och följer upp 
att saker sker. De är spindlarna i nätet. 

Tänk om alla våra handläggare också skulle tänka så. 
Utifrån och in. ”Hur gör vi det så enkelt som möjligt för den 
här familjen?” Skulle en enda handläggare kunna hålla i 
alla ärenden vi har med kommunen? Skulle assistanshand-
läggaren även kunna hjälpa oss med bilstöd, vårdbidrag och 
allt annat hos Försäkringskassan?

Om vi sen tänker oss att vi föräldrar 
skulle ha möjlighet att dela informa-
tion mellan landsting, 
försäkringskassa och 
kommun via nätet, 
så skulle vår 
samordning 
minska än mer. 
Troligen skulle 

också samhället spara massor 
med pengar. 

I Bräcke Diakonis projekt, 
som du kan läsa om på nästa 
uppslag, har nio familjer idag 
en egen personlig koordinator. 

Så länge ingen annan än föräldrar 
ser helheten borde varje familj som 
så önskar få detta föräldrastöd. l

”Tänk om alla våra hand-
läggare också skulle tänka 
så. Utifrån och in. ’Hur gör 
vi det så enkelt som möjligt 
för den Här familjen?’”

Så här kAn merArbetet Se ut:

Anna Pella är reporter och förälder till en 
10-årig flicka med flerfunktionsnedsättning.
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n Sjukhuskontakter som till 
exempel läkare inom neuro
logi, gastrologi, ortopedi, 
lung och andning, samt 
diverse team inom nutrition, 
smärta och spasticitet.
n Habiliteringskontakter som 
till exempel sjukgymnast, 
arbetsterapeut, logoped, 
specialpedagog, kurator och 

psykolog, samt händelse
riken, föräldragrupper, 
syskongrupper, krisbearbet
ning, föräldrautbildningar. 
n Kontakter med diverse 
hjälpmedelscentraler, med  
olika konsulenter för olika 
hjälpmedel och företag.
n Kommunkontakter som 
BVC, barnläkarmottagning, 

distriktssköterska och 
ansvarig sjuksköterska,  
samt olika handläggare för 
specialförskola, särskola, 
korttids, bostadsanpassning, 
skolskjuts, parkeringstillstånd 
och skolskjuts.
n Kontakt för ansökan och 
omprövning av färdtjänst.
n Försäkringskassans olika 

handläggare för assistans, 
vårdbidrag, bilstöd, kontakt
dagar med mera.
n Specialisttandvård.
n Assistansanordnare  
– rekrytering och planering  
av assistansen.
n Skatteverket – Ansökan 
och omprövning av befrielse 
från trängselskatt.

Dessa kontakter kan Det hanDla om :

IDag – famIljen skÖter alla kontakter

ÖnskescenarIo – en spInDel I nätet hos varje aktÖr

hanDläggare skolskjuts

hanDläggare korttIDs

hanDläggare parkerIngstIllstånD

hanDläggare skola

neurolog

epIlepsIsjukskÖterska

gastrolog

ortopeD

DIstrIktskÖterska

lungläkare

anDnIngsspecIalIst

DIetIst

nutrItIonsteam

spastIcItetsteamsmärtteam

sjukgymnast

arbetsterapeut

logopeD specIalpeDagog

kurator

psykolog

hjälpmeDelskonsulent rullstol hanDläggare bostaDsanpassnIng

barnläkarmottagnIng

bvc

hanDläggare färDtjänst hanDläggare bIlstÖD

hanDläggare vårDbIDrag

hanDläggare assIstans

kontaktperson kommun

kontaktperson fÖrsäkrIngskassa

hanDläggare skola
hanDläggare parkerIngstIllstånD

hanDläggare lss
hanDläggare bostaDsanpassnIng

hanDläggare skolskjuts

hanDläggare korttIDs
meD flera

DIstrIktskÖterska

hanDläggare assIstans
hanDläggare bIlstÖD

hanDläggare vårDbIDrag
meD flera

sjukvårD habIlIterIng

lungläkare
gastrolog
smärtteam
spastIcItetsteam

nutrItIonsteam
ortopeD
DIetIst
anDnIngsspecIalIst

neurolog

meD flera

sjukgymnast
specIalpeDagog
arbetsterapeut
logopeD
psykolog
kurator
hjälpmeDelskonsulent
meD flera

kontaktperson lanDstIngsamarbete
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Slutsatserna så här långt, är att det 
fortfarande är i uppbyggnadsfasen, 
och att det skiljer sig en del i vad 

varje familj vill ha för stöd av sin koordi-
nator.

Projektledaren Kersti Nordell tycker 
att det är viktigt att koordinatorn 
verkligen är till hjälp och inte bara blir 
ytterligare en kontakt för familjen:

– Koordinatorn ska vara ett praktiskt 
stöd, som inte tar för stor plats i familjens 
liv, men som kan lösa saker kvickare än 
familjen. Från början ser man heller inte 
allt som förälder: Vad vill jag dela med 
mig av, vilka arbetsuppgifter kan 
koordinatorn utföra, och vad vill jag göra 
själv?

Vissa saker önskade dock de flesta. De 
vill att koordinatorn ska vara kontaktper-
son vid vissa särskilda tillfällen, som till 
exempel skolstart, samt ha kontakt med 
sjukvården. 

Men också att koordinatorn kan vara 
behjälplig när det gäller förskrivning av 

hjälpmedel, mediciner 
och förbrukningsartik-
lar som till exempel 
blöjor. 

– För att vässa 
koordinatorrollen 
jobbar vi tillsammans 
med en förälder med 
att ta fram ett samord-
ningsverktyg, en 
kalender, som ska 
underlätta för båda 

parter. Det är viktigt för familjerna att få 
en överblick i tid över vad som händer 
barnet i olika åldrar för att kunna 

planera sitt liv, och detta skulle kunna ge 
dem framförhållning, om vad som 
händer om två eller tre år. 

Exempel som kom upp är att det är bra 
att få överblick över när det är dags att 
söka vissa insatser och få tips på 
ansökningar för till exempel bostadsan-
passning och vårdbidrag, men också en 
årsplanering när det gäller till exempel 
samordning, tidsbeställningar och 
recept. 

Kersti Nordell säger att man har 
möjlighet att ta emot ett par familjer till, 
och kommer att öka på med en i taget. 

– Projektet är nu halvvägs och 
förhoppningen är att det ska bli en 
permanent lösning och att vi ska ta fram 
en arbetsmodell som kan implemente-
ras på fler ställen runt om i landet. l

Projektledaren Malin 
Broberg på RiFS, Riktat 
Föräldrastöd, rapporterar att 
fem stadsdelar i Göteborg 
startat utvecklingsprojekt 
som handlar om att förtydli-
ga processer och ansvar. 
Syftet är att förbättra 
koordinering och samarbete 
mellan olika kommunala 
aktörer samt med regionen, 
där habiliteringen är en viktig 
aktör för familjerna.

n Tjörns kommun: Ska 
infor mera föräldrar om stöd som 
finns och vem som är huvudman 
för olika insatser i Tjörns 

kommun, regionen, med mera. 
Detta ska bland annat göras via 
bättre och samlad information på 
kommunens hemsida och 
informationsbroschyrer.

n Stadsdelen Örgryte 
Härlanda: Ska kartlägga 
nuvarande arbetsformer och 
samverkan mellan individ- och 
familjeomsorg och funktionshin-
derverksamheten (LSS) och öka 
samordningen mellan dessa och 
andra aktörer (till exempel skola 
och habilitering), särskilt vid 
utvecklingsövergångar.

n Stadsdelen Angered: Ska 

förbättra sin kunskap och 
förståelse för enskilda familjers 
behov, samt öka samverkan och 
samarbete mellan barn-ung-
domshabiliteringen, anhörigstöd-
jare och en specialskola i 
Angered. 

n Stadsdelen Askim- 
Frölunda-Högsbo: Ska använda 
delvis gemensam personal i 
skola, skolbarnsomsorg och 
korttids för att öka kontinuitet för 
barn och föräldrar, för att bättre 
kunna avlasta föräldrar genom att 
erbjuda samordningshjälp mellan 
barnets dagliga verksamheter 
och underlätta övergångar vid till 

exempel skolstart, tonårsfrågor 
och vuxenblivande. 

n Stadsdelarna Majorna-
Linne, Västra Göteborg och 
Centrum: Ska erbjuda ett 
specifikt och samordnat stöd till 
ungdomar med funktionsned-
sättning och deras föräldrar i 
övergången mellan barndom och 
vuxenliv. 
Projektet erbjuder mötesplatser, 
förbättrar framförhållning i 
planering och ökar kunskap  
om och samordning mellan 
aktörer, till exempel kring 
fritidsaktiviteter, boende och 
sysselsättning. 

Projektet som ska  
hjälpa föräldrarna
Efter att ha kommit igång med nio familjer i projektet Personlig  
koordinator i Göteborg anordnades i slutet av mars en familjehelg där 
tankar och idéer utbyttes mellan föräldrar och projektmedarbetare. 

FleR PRojekt SoM taR taG i PRoBleMen

Kersti Nordell, 
projektledare 
Personlig 
koordinator.

PRojektet PeRSonliG kooRDinatoR
n En personlig koordinator är en resursperson med överblick över varje familjs unika 
situation, utifrån deras behov och önskemål, som finns tillgänglig i vardagen. 
Huvuduppgifterna är att skapa samordning genom indirekta eller direkta kontakter med 
vårdgivare och myndigheter samt andra viktiga kontakter. Projekt Personlig koordinator 
drivs av Bräcke Diakoni tillsammans med RBU Göteborg med omnejd och finansieras av 
Allmänna arvsfonden. Läs mer på www.brackediakoni.se
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2008
n RBU släpper rapporten ”Men dom har 
ju fått det så bra!?” om hur föräldrar till 
barn med funktionsnedsättningar upplever 
samhällets stöd, där RBU ställde kravet att 
varje familj ska ha rätt till en koordinator 
som man alltid kan vända sig till.

n FUB släpper rapporten ”Till mångas 
nytta – om behovet av ett nationellt 
kunskapscenter för frågor om flera och 
omfattande funktionsnedsättningar”.

 

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

n Statens folkhälsoinstitut fick i uppdrag 
av regeringen att fördela tio miljoner kronor 
till projekt som avslutas våren 2014. Det 
ena projektet är ett samarbete mellan 
CHILD, Hälsohögskolan i Jönköping, 
Jönköping, Vetlanda samt habiliteringen i 
Jönköpings län, och kartlägger behovet av 
stöd hos familjer med barn som har lindrig 
utvecklingsstörning, samt utvecklar och 
prövar riktat föräldrastöd. Det andra 
projektet drivs av Göteborgs Universitet 

och Göteborgs Stad i samverkan med 
andra. Projektet undersöker vilket stöd 
som finns och hur föräldrarna upplever det. 

2011
n Riksrevisionen släpper rapporten 
”Samordning av stöd till barn och unga 
med funktionsnedsättning – Ett (o)lösligt 
problem?”. Riksrevisionen rekommenderar 
regeringen att starta en försöksverksam-
het med samordnare samt att upprätta ett 
nationellt kunskapsstöd för barn med 
funktionsnedsättningar. 

2011 
n Projektet ”RiFS, Riktat Föräldrastöd” 
startar. Projektet drivs 2011–2013 av 
Göteborgs Universitet och Göteborgs 
Stad i samverkan med flera andra. 
Bakgrund till projektet är att man i 
undersökningar sett ökad förekomst av 
stress och psykisk ohälsa hos föräldrar  till 
barn med funktionsnedsättning, och att 
föräldrar har många kontakter med 
professionella, och att samordning, både 
mellan och inom samhällsinstitutioner, har 
varit en återkommande fråga i flera studier.

2012
n En nationell funktion för sällsynta 
sjukdomar inrättas på regeringens 

uppdrag av Stiftelsen Ågrenska. 
Funktionen ska bidra till ökad samordning 
och koordinering av hälso- och sjukvår-
dens resurser för personer med sällsynta 
sjukdomar.

n Nationellt kunskapsstöd för anhöriga 
till barn och unga med flerfunktionsned-
sättning är ett annat initiativ. På regering-
ens uppdrag ska Nationellt Kompetens-
centrum Anhöriga utveckla ett kunskaps-
stöd för föräldrar till barn och unga med 
flerfunktionsnedsättning. Avslutas 2014.

 
n Personlig koordinator. RBU och Bräcke 
Diakoni startar ett pilotprojekt med 
personliga koordinatorer (se sid 52). 
 
n Lots för barn med funktionsnedsättning. 
Göteborg stad startar en lotsverksamhet 
där information och vägledning ska 
erbjudas föräldrar och anhöriga till barn 
med funktionsnedsättning via hemsida, 
telefon och personliga besök.

2013
n ”Föräldraröster” är en ny rapport från 
Habilitering och hälsa i Stockholms läns 
landsting. Rapporten har tagits fram för att 
fördjupa kunskapen om föräldrars situation 
och använda den som underlag för 
diskussion och kompetensutveckling för 
personalen inom Habilitering & Hälsa. 

InItIatIv, löften, utrednIngar OCH försöksprOjekt 
Här är några av DE SEnaSTE årEnS iniTiaTiv

När livet vände…
Efter 20 års erfarenhet med vår Peter, vet vi vad rätt stöd 
innebär. Det är att få leva gott och ha kul med omtanke  
och engagemang.

Vi är det lilla assistansföretaget som månar om både 
brukaren och assistenterna. Vi finns i lantlig miljö där  
träffar kan ske.

Välkommen att ringa oss!

Peter Skoglund Assistans AB
www.peterassistans.se
e-mail: info@peterassistans.se     mobil: 070-5850804

Vi är godkända av Socialstyrelsen att bedriva assistans för både barn och vuxna.

peter assistans 180x85 fk1303.indd   1 2013-05-02   14:08
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Sue Yeandle började sin karriär 
med att forska om hur kvinnor 
kombinerar moderskap och 

förvärvsarbete, och hur karriären 
påverkas av att man blir mamma. Hon 
upptäckte att det fanns gemensamma 
beröringspunkter med den anhörigom
sorg som hon bevittnade på nära håll, 
både i sin egen familj och bland kollegor, 
och hon blev intresserad av hur detta 
påverkar förvärvsarbete. 

Hon såg att anhöriga värdesatte 
möjligheten att ge omsorg till sina 
närstående, oavsett om personen de gav 
omsorg till befann sig i början eller i 
slutet av livet, eller vad orsaken till att de 
behövde omsorg var. Nyligen bevittnade 
hon även sin pappa i anhörigvårdarens 
roll, under hennes mammas sista tid i 
livet, och fick bekräftat på mycket nära 
håll att det inte alltid är enkelt, och att 
stöd och tjänster av god kvalitet verkli
gen spelar roll.

När det gäller föräldrar till barn med 
särskilda behov säger Sue att föräldrarol
len kan vara speciellt krävande, och att 
extra stöd ofta behövs.

– Som förälder till ett barn som föds 
med en funktionsnedsättning vill man 
göra det bästa för att få sitt barn att 
uppnå sin fulla potential och utveckling. 
Ni har kommit långt i Norden, och 
Sverige har ett av världens mest impone
rande sociala system. Men inte ens i 
Sverige är denna utmaning familjen står 
inför alltid förstådd fullt ut, och en del 
föräldrar möter svåra hinder i att 
kombinera arbete och anhörigomsorg. 

Sue Yeandles kommande bok innehål
ler ett kapitel som diskuterar den 
svenska modellen, som möjliggör att 
föräldrar kan jobba som personliga 
assistenter till sina 
barn. Hon menar 
att det kan fungera 
bra för vissa, 
medan andra 
tycker att det är 
viktigt att bara få 
vara mamma och 
pappa. 

– Vissa forskare har också sett att det 
kan uppstå problem när barnet blir äldre 
och ska bli mer självständig, om föräld
rarna då arbetar som assistenter. 
Forskningen runt om i världen pekar 
också på att man behöver en paus från 
omvårdandet, och att barnet också 
tjänar på det. 

Sue Yeandle betonar att de flesta 
människor klarar av att kombinera 
arbete och anhörigomsorg, om de får 

ordenligt stöd. Hon har sett en del 
intressanta framsteg hemma i England 
de senaste tio åren, där arbetsgivare nu 
erbjuder mer flexibilitet för anställda 

som ger anhörig
omsorg. 

– Man har laglig 
rätt att be om en 
flexiblare arbetssi
tuation, och arbets
givaren måste 
överväga detta.

Hon har sett 
många goda exempel där en dialog har 
kommit till stånd.

– Det kan handla om att man behöver 
arbeta färre timmar, starta tidigare på 
morgonen, arbeta hemifrån, eller att inte 
behöva fråga varje gång man behöver gå 
iväg några timmar för att vara med på 
möten som rör den anhöriga. Det handlar 
om ömsesidigt bemötande, att ha en 
ömsesidig respekt mellan arbetsgivaren 
och den som är anhörig.

Men utan stöd blir det svårt att klara av. 

Dialog är bästa sättet att få 
arbetsgivaren att anpassa 
arbetet efter din situation 
som förälder till ett barn 
med funktionsnedsättning, 
menar Sue Yeandle, 
professor i sociologi.

” För en dialog  
med din  
arbetsgivare”

anhörig och karriär

Man har laglig rätt att be  
oM en flexiblare arbets
situation, och arbetsgiva-
ren måste överväga detta.

Sue Yeandle var huvudtalare på 
Anhörigriksdagen i Varberg i april. 
Hon är även aktuell med den nya 
boken ” Combining Paid Work and 
Family Care”. Hon är professor i 
Sociologi, verksamhetschef vid 
Centre for International Research on 
Care Labour and Equalities, University 
of Leeds.

FK_1303_s46-61_Foraldrastod_v5.indd   54 2013-05-07   13:30



2013, # 3 FÖRÄLDRAKRAFT     55

Att Föräldrakraft är en innehållsrik tidning 
känner du säkert till. Men som prenumerant 
på papperstidningen får Du mycket mer!

Du får bland annat full tillgång på webben till 
alla guider, teman och intervjuer vi publicerat 
ända sedan starten för mer än sju år sen.

Allt detta får du  
som prenumerant!

Beställ genom att mejla till pren@faktapress.se

För endast 395 kr per år eller 790 kr för två år får du:

per år

6 utgåvor
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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 bestämmaöver Sveriges största företag inom personlig assistans. Vi arbetar efter ledstjärnan att alla har rätt till ett braliv. Och hur det ser ut vet bara du och ditt barn. Då ärdet ju inte mer än rätt att ni också bestämmer hur vibäst hjälper till. Det är många som känner likadant. För inget företag har lika många barn och ungdomarsom Humana. Så om det känns tryggt, känn er varmtvälkomna till Humana. 
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kom igång med akk
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leva&fungera

    Livet är 
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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. 
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•  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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– Att ge mycket omsorg kan skapa 
stress och anspänning, och innebär att 
du ger omsorg även när du själv egentli-
gen behöver vila. Om personen du ger 
omsorg till dessutom har många och 
komplexa behov 
som ändras från 
dag till dag, kan 
det vara mycket 
ansträngande.

Om detta 
dessutom leder till 
att man slutar 
arbeta och bara 
ägnar sig åt 
omsorg så kan man råka ut för något 
som Sue Yeandle och hennes team 
kallar ”triple penalty”, en trippel 
bestraffning. Den omfattar försämrad 
ekonomi, hälsa och välmående, samt 
social exkludering. 

– Det är inte rättvist. Man ska inte bli 
bestraffad för att man ger omsorg, när 
det man gör betyder så mycket för 
samhället.

Arbetsgivarna har i sin tur också 
mycket på att lära från anställda med 
erfarenhet av anhörigomsorg. 

– De har ofta en livserfarenhet, 
mognad och social intelligens, och är 

flexibla, kloka och 
empatiska, och de 
flesta företag söker 
medarbetare som 
har just dessa 
kvaliteter. 
Dessutom vill inte 
arbetsgivare 
förlora en anställd 
som de investerat 

tid och kraft i. Det kostar mycket att 
ersätta en medarbetare. 

Arbete fyller också en annan viktig 
funktion, nämligen att kunna komma 
ifrån anhörigrollen en stund. 

– Att arbeta är för många människor 
en del av vår personliga identitet, och en 
del av att få vara den man egentligen vill 
vara. Ingen vill bara vara definierad som 
”den som ger omsorg”. Att arbeta ger 

också bättre möjligheter att ha en bra 
ekonomisk standard.

Så gott som alla människor berörs 
förstås av detta förr eller senare. 

– Ingen av oss skulle vara här om vi 
inte fått omvårdnad när vi föddes och de 
flesta av oss kommer att behöva omvård-
nad någon gång senare i livet. De flesta 
människor vill också ta hand om sina 

Att arbeta är för många 
människor en del av vår 
personliga identitet, och 
en del av att få vara den man 
egentligen vill vara.

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

Sue Yeandles 
 nya bok.
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Så Ska arbetSgivare bli bättre 
på att underlätta anhörigvård
n Regeringen vill att arbetsgivare ska få hjälp att underlätta situationen för 
anställda som ger anhörigomsorg. 

Bakgrunden är att man har sett att anhöriga har svårare att få ihop sitt 
livspussel, och att många ibland har svårt att fokusera på sina arbetsuppgifter, 
eftersom stress och oro över den närstående lätt kan ta överhanden. Detta 
bidrar till stressrelaterad sjukfrånvaro och ineffektivitet, och i många fall att 
arbetsgivare förlorar kompetent personal. 

Hittills har två arbetsgivare gått med i nätverket, som regeringen initierat, och 
de kommer under våren att genomföra en kartläggning på sina arbetsplatser.

Projektet ”Arbetsgivare för anhöriga” drivs gemensamt av Anhörigas 
Riksförbund och Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Läs mer på webbplat-
serna ahrisverige.se och anhoriga.se

Ett liknande projekt har genomförts i Storbritannien.  
Läs mer på employersforcarers.org

Anhörigomsorg påverkAr möjligheten Att ArbetA
n I en rapport från Socialstyrelsen år 2012 uppges att 1,3 miljoner personer, eller 
var femte person i vuxen ålder, vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Närmare 
70 000 personer har behövt gå ner i arbetstid på grund av sin anhörigomsorg och 
drygt 29 000 personer har blivit tvungna att lämna sitt arbete helt, enligt rapporten 
”Anhöriga som ger omsorg till närstående”.

anhöriga på något sätt. De flesta vill 
också ge omsorg till dem de älskar som 
är i behov av hjälp. Därför är det viktigt 
att göra det möjligt att kombinera 
anhörigomsorg och förvärvsarbete. 

Tillsammans med internationella 
kollegor har hon på senare år samlat in 
erfarenheter från många delar av världen 
som ges ut i bokform i maj. 

– Att få dela med sig av erfarenheter 
på Anhörigriksdagen och samtidigt få 
lyssna på andra är stimulerande och 
privilegierande, säger hon. 

Och hennes mål är bidra till en bättre 
framtid. 

– Om 20 år kommer denna fråga vara 
ännu mer avgörande, vi kommer att leva 
längre och jobba längre, och allt oftare 
vårda våra anhöriga i hemmet. Mitt fokus 
är att försöka göra detta möjligt för de 
flesta människor. l

text: Anna Pella
info@faktapress.se

furuboda.org

Det handlar om dig!
  

Planera för din framtid  

Boka tid för ett personligt  
studiebesök hos oss 

Ring  044 781 46 50 

Läs mer om våra kurser på  

Gilla oss  
    på facebook
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H
ur upptäcker jag att mitt barn är 
mobbat?

Prata med ditt barn om du känner oro 
eller misstänker att det är utsatt för 
mobbning. Samtala varje dag om hur det 

är i skolan så att han eller hon ges möjlighet att 
berätta. Ställ öppna frågor och var lyhörd. Frågor 
man kan ställa är ”Vem lekte du med på rasten i 
dag?” eller ”Vem satt du med vid maten?” 

Har barnet med sig vänner hem? Blir han eller hon 
bjudet på kalas eller till annan social samvaro? Var 
också observant på om barnet blir oroligt på sön-
dagskvällar och på vardagsmorgnar innan det är 
dags att gå till skolan.

Det kan alltså finnas en del tydliga tecken man 
som förälder eller skola ska vara vaksam på för att 
upptäcka om ett barn är mobbat (barnet kan dock va-
ra mobbat även om det inte uppvisar några av de 
tecken som räknas upp). 

Tecken som kan tyda på att någon är utsatt för 
mobbning:

• ont i magen och huvudet
• uppgivenhet, ”det är ändå ingen idé”
• svårt att äta
• svårt att sova
• ökad frånvaro i skolan
• sämre skolresultat
• håller sig i närheten av en vuxen
• dröjer sig kvar i klassrummet, vill inte ha rast 
   och är okoncentrerad inför raster
• sitter ofta ensam i matsalen
• leker passivt eller bara ser på
• går ensam på rasterna
• drar sig undan andra
• uppvisar ett överdrivet ”clownbeteende”
• stor sjukfrånvaro eller ogiltig frånvaro
• blir lätt arg och irriterad
• börjar skada sig själv
• funderar på att inte orka leva vidare.

Varför kan det vara svårt att upptäcka mobbning?
Mobbning sker oftast där vuxna inte är. Det kan 

också vara svårt att få syn på mer subtila beteenden 
som blickar, suckar, skratt eller att någon flyttar ens 
stol. Men även på en rak fråga ”Är du mobbad?” kan 
utsatta barn svara nej. 

Den som är utsatt skäms och känner skuld för att 
just han eller hon är utsatt och det kan i hög grad 
bidra till att man inte vill berätta att man är utsatt, 
man vill inte bli sedd som ”den mobbade”. Det kan 
också vara så att den som är mobbad inte har någon 
vuxen att prata med, att man inte har något förtroen-
de för vuxenvärlden och att man känner sig sviken 
och övergiven av de vuxna omkring en, för att ingen 
har upptäckt och sett att man är mobbad. Ibland 
väljer barn att inte berätta för att de vill skona sina 
föräldrar. Det kan också finnas hot om att det 
kommer att bli värre om man berättar. 

För en del barn som har berättat om mobbning 
har situationen efteråt också blivit värre. Orsaken är 
då ofta att skolan inte har en bra och väl beprövad 
åtgärdsplan vad gäller att upptäcka, kartlägga och 
stoppa mobbning. Men en vanlig orsak är tyvärr att 
barnet tidigare tagit mod till sig och berättat, men då 
mötts av vuxna på skolan som sagt ”Det är väl inte så 
farligt. Ta inte åt dig, han har det tufft hemma den 
killen”, eller något i den stilen. Det är så viktigt att bli 
tagen på allvar. Sedan måste skolan ha klara rutiner 
hur man ska kunna garantera barnets säkerhet 
under tiden man jobbar för att stoppa mobbningen.

Hur påverkas familjen av att ett barn blir mobbat?
Vi pratar alltför lite om vad som händer med 

familjer som drabbas av mobbning. Många föräldrar 
jag mött säger att de inte längre kan styra över sina 
liv. De känner sig som offer, helt utelämnade till 
skolans förmåga eller oförmåga att hantera mobb-
ningen. Föräldrarna berättar om oro, hopplöshet, 
orkeslöshet och känslor av skam och skuld. De säger 
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L isbeth P iPPing  

Lars arrhenius
Den här boken riktar  sig 

”Hjälp 

fakta och stöd t iLL  

föräLdrar och skoLa

Hjälp – mitt  
barn är mobbat!
Bland det svåraste en förälder kan uppleva är att ett barn är mobbat. Mobbning är 
tyvärr mycket vanligt – trots det känner många sig ensamma och maktlösa. Nu 
kommer äntligen en bok som ger både fakta och stöd.  Föräldrakraft publicerar här 
konkreta råd ur boken ”Hjälp – mitt barn är mobbat!” som utkommer i sommar. 
Författare är Lisbeth Pipping och Lars Arrhenius.

Ny bok

”Hjälp – mitt 
barn är mobbat!”  
av Lisbeth Pipping 
och Lars Arrhenius 
utkommer i juni. 
Boken är på cirka 
130 sidor och 
väntas kosta cirka 
200 kronor. 
Utgivare är Gothia 
Fortbildning. 
ISBN-numret är 
978-91-7205-
8859.
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att mobbningen gör att det känns som om livet tar slut.
Som anhörig till ett barn som är mobbat kan man 

utveckla ett medberoende: allt man tänker på och 
pratar om är det mobbade barnet och hur det mår. 
Man lever dag för dag och allt kretsar kring vad som 
händer barnet i skolan, på nätet eller via mobilen. 
Alla föräldrar till mobbade barn som jag möter bär på 
en stor oro över hur deras barn ska orka och de 
pratar ofta om rädsla för barnens självmordstankar 
eller självskadebeteende.

 I boken får ni träffa två syskon och en mormor 
som berättar hur det är att finnas mitt i mobbningen, 
men ändå vara utanför. Som förälder kan man vara 
helt upptagen av att stödja och hjälpa det mobbade 
barnet och kanske samtidigt också för en kamp för 
att skolan ska agerar. Då är det lätt att glömma övriga 
familjemedlemmar. Men som i alla tuffa situationer 
behöver även syskonen stöd och hjälp. Här måste 
föräldrar och skola samtala om hur syskonen ska 
kunna få detta stöd. En mor- eller farförälder kan 
också innebära ett stort stöd, både för den som 
utsätts och för övriga i familjen. 

Hur bemöter man ett barn som visar självskade
beteende?

Om man misstänker att ett barn eller en ungdom 
skadar sig själv måste man alltid det ta på största 
allvar, både som förälder och som skolpersonal. Man 
bör omedelbart söka hjälp hos barn- och ungdoms-
psykiatrin. Självskadebeteenden är mycket beroen-
deframkallande och därför är det är viktigt att bryta 
dem så fort som möjligt. En annan viktig anledning 
är att man riskerar att skada sig för livet, även om det 
sker av misstag. Många tidigare självskadepatienter 
vittnar om att de senare i livet lider av att bära på 
ärren, de påminner både dem själva och omgivning-
en om hur dåligt de en gång har mått. Också därför 
måste hjälpen sättas in omgående.

Om man misstänker att ett barn eller en ungdom 
skär sig eller på annat sätt skadar sig själv bör man 
fråga rent ut: Skär du dig? Ofta behöver barnet eller 
ungdomen få den frågan för att känna att han eller 
hon ska våga börja berätta. Ibland kan man behöva 
fråga många gånger innan barnet vill och vågar 
berätta. 

Vad gör man om ens barn har självmordstankar?
På samma sätt som när man misstänker att någon 

skadar sig själv: man bör omgående söka hjälp via 
barn- och ungdomspsykiatrin.

Många barn bär på självmordstankar och de måste 
få prata om dessa. Jan Beskow, expert på området, 
menar att föräldrar regelbundet ska fråga sina barn 
om de bär på självmordstankar. För tankarna i sig är 
inte farliga, det som är allvarligt är om man som barn 
tror att man är ensam om sina tankar och att det inte 
finns hjälp att få. Det är viktigt med öppenhet och att 
det finns tillfällen att prata om detta. 

Varför upplever den som utsätts för mobbning 
skam och hur kan man få hjälp med sina skam
känslor?

Skam är många barns hemliga plåga och ett stort 
hinder för ett gott socialt liv. Få saker är så svåra att 
tala om som skammen. Och när vi skäms så skäms vi 
oftast för att vi skäms. Det gör att vi många gånger 
väljer att inte prata om det vi skäms över. Vi vill inte 
att någon ska se vår skam, samtidigt som vi kan 
längta efter att få berätta om det vi bär på. Det blir en 
ond cirkel, en knut vi kan ha mycket svårt att lösa 
upp på egen hand. 

Den djupaste skammen upplever vi ofta när vi inte 
har blivit respekterade för dem vi är. Mobbning är på 
så sätt förödande för den som drabbas. Mobbningen 
leder till utanförskap. Den som drabbas upplever 
ofta en känsla av att vara annorlunda, inte omtyckt, 
utanför gemenskapen och mindre värd. Oavsett hur 
lättväckta våra skamkänslor är så är det inte svårt att 
förstå varför de väcks hos den som är utsatt för 
mobbning.

Här måste föräldrar och skolan finnas och stödja 
och hjälpa den utsatta att förstå att det inte finns 
något att skämmas för. Det är ofta så att när man väl 
vågar berätta så infinner sig en stor lättnad. Jag har 
mött barn som sagt att de nästan trodde att de skulle 
dö innan de vågade berätta, men efter att de fått 
hjälp att prata öppet om skammen har det släppt och 
då infinner sig ofta en känsla av lugn. 

Vad är viktigt att tänka på som förälder när man 
kontaktar skolan?

Var väl förberedd. Tänk igenom vad det är du 
behöver och vill föra fram och skriv ner konkreta 
exempel på hur och när ditt barn blivit utsatt. Det är 
lätt att bli känslomässigt berörd, ledsen och arg, så 
det är bra om du har skrivit ner det som du vill att 
skolan ska veta. Läs gärna igenom skolans plan mot 
diskriminering och kränkande behandling innan du 
ringer, så att du vet hur skolan arbetar utredande och 
åtgärdande mot mobbning. Om du har en god 
relation med exempelvis ditt barns mentor eller 
klasslärare så kontaktar du den personen. Annars 
kan du kontakta skolans rektor eller någon person ur 
skolans trygghetsteam.

Boka en tid när ni kan ses och sitta ner tillsam-
mans för att prata om ditt barns utsatthet. Berätta 
hur ditt barn mår och hur barnet påverkas av 
mobbningen. 

Hur gör man om ens barn inte vill att man kontak
tar skolan – eller till och med förbjuder en att ringa 
läraren?

Vi vuxna har andra erfarenheter och sätt att se på 
saker och ting än vad ett barn har. Ett barn eller en 
ungdom som är utsatt för mobbning kanske inte har 
några andra referenser än att vara utsatt och det kan 
vara svårt eller näst intill omöjligt att blicka framåt 
och se att det kan bli bättre. Det är vi vuxna som 
måste ta vårt ansvar och se till att mobbningen 
upphör. För ett barn eller en ungdom kan det kännas 
som att ”alla kommer att se ner på mig som ett 
mobbat och utsatt barn” eller ”de har sagt att det 
kommer att bli värre om jag skvallrar till någon 
vuxen”. Dessa tankar och hot är mycket svåra att 

Lisbeth Pipping 
är författare och 
föreläsare. Hon har 
skrivit flera böcker.

Lars Arrhenius 
är jurist och sedan 
april 2012 är 
generalsekreterare 
för organisationen 
Friends. 
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hantera och förhålla sig till och det är vi vuxna som 
måste ta ansvaret att hjälpa och stötta barnet att våga 
berätta.

Ofta kan mobbningen öka i den inledande fasen 
när skolan sätter in sina insatser mot mobbning, för 
att sedan dala och till sist upphöra. Barnet måste 
göras medvetet om detta för att förstå varför det 
inledningsvis blir ännu tuffare. Barnet måste få stöd 
och ingjutas hopp och framtidstro för att orka ta sig 
igenom mobbningen.

Det bästa är om du får ditt barns tillåtelse att 
kontakta läraren så att ni tillsammans kan samarbeta 
för att stoppa mobbningen, annars måste du ta ditt 
vuxenansvar och ta hjälp av skolan i alla fall. Skolan 
behöver information från dig eller ditt barn för att 
kunna utreda och åtgärda mobbningen. 

Ska man som förälder ta kontakt med mobbarens 
föräldrar och vilka svårigheter kan uppstå i den 
kontakten?

Låt skolan sköta kontakten med mobbarens 
föräldrar. Det är lätt att man som förälder tar sitt 
barn i försvar och blir känslomässigt engagerad, 
därför kan det vara svårt att vara konstruktiv i ett 
samtal där man väljer att kontakta mobbarens/
mobbarnas föräldrar på egen hand. Föräldrarna till 
mobbaren/mobbarna kan gå i försvar och det kan 
vara svårt att hålla samtalet på en lösningsfokuserad 
nivå. Det är lätt att det blir pajkastning, vilket i 
förlängningen kan betyda att det blir svårare att få 
stopp på mobbningen. En stor och svårlöst konflikt 
kan då skapas mellan familjerna vilket kan bidra till 
att man inte kan lösa mobbningen.

Det är av yttersta vikt att alla inblandades föräld-
rar samarbetar och jobbar mot samma mål och 
skolan ska vara proffs på samtal om mobbning. Men 
det är först när mobbaren och hans/hennes föräldrar 
kan se att det handlar om mobbning som skolan kan 
sätta sig ner med båda familjerna. I annat fall kan det 
leda till en stor konflikt som hindrar skolans arbete. 
Utan föräldrar kan skolan inte stoppa den mobbning 
som sker, så därför är det viktigt att hitta en väg till 
goda möten. 

Det är viktigt att du får vara förälder i den här 
processen och lägga tid och energi på ditt eget barn 
och hur det mår.

Finns det något gott i att det mobbade barnet 
byter skola?

Både ja och nej. Att som mobbad och utsatt få byta 
skola kan innebära en nystart och en möjlighet att få 
komma bort från sina plågoandar och lämna rollen 
som mobbad bakom sig. Det kan vara en oerhörd 
lättnad, men det förutsätter att man tillsammans 
med sitt barn tar en öppen diskussion om varför man 
väljer att byta skola. Att man klart och tydligt 
förmedlar ”Så här ska du inte behöva ha det, nu 
byter vi skola för vi tror att det finns en bättre skola 
för dig där du kommer att trivas.” 

Det är viktigt att veta att ett mobbat barn aldrig 
ska behöva byta skola, men som förälder kan man 

välja det om man anser att en ny start är den bästa 
lösningen. Det negativa med ett skolbyte kan vara att 
det kan signalera att orsaken till mobbningen ligger 
hos den utsatta. Man måste alltid väga in för- och 
nackdelar med ett skolbyte. Har barnet många 
kompisar i sin skola bör man kanske kämpa lite till 
för att tillsammans med skolan hitta en lösning som 
innebär att barnet kan gå kvar.  

Man måste också vara medveten om risken att ens 
barn blir mobbat även på den nya skolan. Den risken 
finns, eftersom erfarenheterna från förra skolan 
påverkar barnet. Därför är det mycket viktigt att 
planera ett skolbyte mycket noga, men även att se till 
att få ett så bra avslut som möjligt på den gamla 
skolan. 

Inför ett eventuellt skolbyte är det bra att gå in och 
läsa skolans plan mot diskriminering och kränkande 
behandling för att få se hur personalen jobbar 
förebyggande, utredande och åtgärdande mot 
mobbning på den nya skolan. Kontakta så tidigt som 
det är möjligt den aktuella skolan och ställ frågor.

Ett litet tips till den förälder som är tveksam till 
hur hon eller han ska agera – gå på din magkänsla 
och ställ frågan till dig själv: Hur reagerade skolan 
när jag berättade om mobbningen mot mitt barn? 
Svarade skolan att de kan se att det handlar om 
mobbning, att de kommer att ta tag i mobbningen 
och att skolan inte kommer ge sig innan mobbningen 
upphört? Då kan man stanna kvar på skolan och 
tillsammans jobba för att mobbningen ska upphöra. 
Med en sådan inställning finns det mycket goda 
chanser att barnet ska få det bra i skolan igen.

Om skolan däremot svarat ”Vi har inget märkt, vi 
ser det inte som mobbning. Er son/dotter kan allt 
vara ganska stökig också” – då ska ni byta skola. 
Chansen att lyckas stoppa mobbningen på en skola 
där personalen inte vill se att det är mobbning är 
minimal. Utan aktiv och lyhörd skolpersonal är det 
mycket svårt att få stopp på mobbningen mot ditt 
barn. 

Vad gör jag om jag upptäcker att mitt barn blivit 
utsatt för mobbning på nätet?

Samma regler som gäller i klassrummet, på 
skolgården, i korridoren eller i omklädningsrummet 
gäller också på nätet – det är den som är utsatt som 
avgör om det som skrivs eller läggs ut är kränkande. 
Som förälder ska man kunna vara säker på att skolan 
tar tag i kränkningar på nätet med lika stort allvar 
som den tar tag i det som sker på skolgården (läs mer 
om detta i nästa kapitel).

Om du upptäcker att ditt barn blivit utsatt för 
mobbning eller kränkningar på nätet ska du omgåen-
de kontakt med skolan. Det är skolans skyldighet att 
utreda även denna typ av kränkningar. Prata med 
ditt barn om att inte radera sms eller inlägg i bloggar, 
mejl eller kommentarer till bilder. Spara ner det som 
skrivits eller ta en kopia på det och uppmuntra ditt 
barn att berätta. 

Vi måste lyfta bort skam- och skuldkänslan hos 
barnet eller ungdomen och klart och tydligt säga att 
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det aldrig är tillåtet att kränka en annan människa. 
Ge dig inte som förälder innan ni tillsammans med 
skolan har lyckats att stoppa kränkningarna.

Har jag som förälder rätt att kontrollera vad min 
son/dotter gör på nätet?

Vi har ofta klara regler för våra barn i andra 
sammanhang. De måste ha säkerhetsbälte, lägga sig i 
god tid på kvällen, inte äta godis varje dag och ha 
hjälm när de cyklar. Då måste det även vara en 
självklarhet att det finns regler för vad de gör på 
nätet. Det finns mycket faror på nätet som en ung 
person kan ha svårt att se och förstå, de får därför 
inte lämnas helt ensamma där. 

Att läsa någons dagbok är att snoka och det är 
inget man som förälder har rätt att göra, men det 
som skrivs på nätet i offentliga forum är inte privat på 
samma sätt. Om främmande personer har tillgång till 
det som skrivs måste föräldrar också kunna ta del av 
det. Vuxna måste våga vara synliga på nätet, de 
måste våga lägga sig i och ställa krav på vad barnen 
och de unga får göra och vilka sidor de får besöka.

Barn och unga kan säga ”Ingen annan förälder är 
så hård som du!”, ”Ingen annan förälder kräver att få 
vara kompis med sitt barn på Facebook!”, men det är 
inte sant. Var nyfiken, ställ frågor och visa intresse 
för ditt barns vanor på nätet. 

Hur kan jag som förälder skydda mitt barn mot 
kränkningar på nätet?

Det finns en orsak till att det finns en åldersgräns 
på till exempel Facebook, Instagram, Ask och 
Tumblr. Prata öppet om de risker som finns på nätet, 
men utan att skrämmas:

• Tala om att de aldrig ska lägga ut bilder på sig 
själva som de inte skulle kunna visa för till exempel 
mormor eller ta med sig och visa för sin klass. Bilder 
där man är lättklädd eller ännu värre naken är alltid 
fel att lägga ut. Man har ingen aning om var bilderna 
kan hamna och när det gäller till exempel Facebook 
så äger man inte det man laddar upp. Det är alltså 
viktigt att göra klart för ditt barn att man inte har 
kontroll över vad som händer med bilderna eller de 
texter man lägger ut på nätet.

• Lär ditt barn att aldrig sätta sig framför sin 
webbkamera med någon de inte känner. Lär dem att 
aldrig någonsin klä av sig framför webbkameran. 
Man kan inte veta vem som sitter på andra sidan och 
tittar. 

• Lär dina barn att aldrig stämma träff med någon 
de lärt känna på nätet utan att prata med någon 
vuxen först. Där barn och unga möts finns det även 
människor som på olika sätt kan utnyttja barn och 
unga. 

• Många barn jag möter berättar om de hot- och 
skrämselmejl som skickats runt på nätet (”Om du inte 
skickar detta mejl vidare kommer din mamma dö!”, 
”Om du inte skickar denna bild till 15 vänner kommer 
en död flicka besöka dig vid midnatt!”). Förklara för 
barnet att det som står i breven såklart inte är sant, 
utan ett sätt att skrämmas och sprida virus. Tala om 

för ditt barn att inte svara på mejl eller kommentarer 
som dessa. 

Det är alltid en balansgång att på ett bra och vuxet 
sätt informera sina barn och ungdomar utan att 
skrämma dem. Ha en öppen och positiv diskussion 
om vad du som vuxen har för regler. Våga ställa krav 
på vilka sidor de får besöka och hur länge de får vara 
ute på nätet per dag.

Vad gör man med mobbade barn som förväntar 
sig det värsta av livet? 

I berättelsen om Carl på annan plats i boken kan vi 
se att det kan ta tid att våga tro att mobbningen är 
över. Det kan ha blivit ett normaltillstånd att vara 
den mobbade killen/tjejen. Självbilden har påverkats 
negativt och man behöver hjälp att se att mobbning 
var något man drabbades av tidigare, men att man nu 
inte är mobbad längre. Man ska vara omtyckt, ha 
vänner, längta till skolan och man ska slippa bli 
mobbad. Det kan ta tid att verkligen förstå detta.  

Detta kan också leda till att man under många år 
framöver kan tolka in saker som om det vore 
mobbning. Carl säger att det tog fyra år för honom att 
verkligen förstå att det inte var mobbning när någon 
råkade gå in i honom i korridoren. Skratten som inte 
var riktade mot honom, läste han även fortsättnings-
vis av som mobbning. Här måste både föräldrar och 
skola se att det är så och hjälpa barnen och de unga 
att skilja mellan konflikter, kränkningar och mobb-
ning.

Carl säger att mobbningen han råkade ut för har 
format hela hans liv. Att han förväntade sig att det 
skulle hända negativa saker hela tiden. Även de 
andra ungdomarna som jag har intervjuat säger 
samma sak. Man tror inte att positiva saker kan 
hända eller att andra ska vilja bli ens vänner. 

Prata med barnet om att det kan ta tid att våga tro 
att mobbningen är över. Att det tar tid att våga lita på 
andra igen, men ta även upp med barnet att våra 
förväntningar påverkar oss. Ser man ner på sig själv 
kommer man att fortsätta må dåligt. Det är därför 
viktigt att få hjälp att se positivt på sig själv. Här kan 
man behöva hjälp av en psykolog eller en kurator. Ta 
hjälp av elevhälsan eller kontakta familjeläkarmot-
tagningen eller barn- och ungdomspsykiatrin för 
ytterligare stöd. 

Det som ska tilläggas här är att skolan självklart 
måste ha utrett att det inte rör sig om mobbning.

Vad är mobbning?
n Mobbning är när en eller flera personer upprepade gånger 
och över tid utsätter en person för negativa handlingar med 
avsikt att såra, skada eller skapa obehag. Det råder dessutom 
obalans i maktförhållanden mellan den eller dem som utsätter 
och den som utsätts. Mobbningen kan vara av verbal, psykisk 
och/eller fysisk karaktär eller ske på nätet eller via mobilen.
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Yihaaa! var min första reaktion 
när jag fick beskedet att jag 
skulle få Memoplanner förskri-

ven, säger Patrik Haase.
Tidigare har han använt pannpinne 

och tangentbord när han arbetat 
framför datorn. Men med touchskärmen 
kan han numera utföra alla kommandon 
själv istället för att ta hjälp av assisten-
ten med att exempelvis flytta musmar-
kören. Till skillnad från en iPhone-
skärm, kräver Patriks touchskärm ingen 
värme utan det funkar att trycka med 
både ett finger och en penna. 

– Det går även att trycka genom tyg 
om man så vill, tillägger Patriks person-
liga assistent 
Gabriel. 

Vi träffas 
hemma hos Patrik 
på Södermalm i 
Stockholm där han 
har bott i elva år. I 
vardagsrummet 
har han inrett en 
särskild arbetshörna med omslutande 
draperier i dova färger. På väggarna 
bakom de två dataskärmarna hänger 
hyllplan som dignar av spel och filmer. 

Gabriel säger skrattande när vi ska ta 
några foton med arbetshörnan i bak-
grunden, att ”nu ser du ut som en riktig 
datanörd”. 

Patrik ler. De flesta av hans fritidsin-
tressen innefattar datoranvändning; 
han bloggar, mailar, facebookar, 
fotograferar, spelar spel, ser på film och 
svtplay, skriver dagbok, skypar och 
jobbar med hemsidan. Den sistnämnda 

innehåller bilder, information om 
Djurgården Hockey, artiklar som han 
har skrivit för JAG-bladet och musik. 
Patrik Haase spelar nämligen i ett 
rockband också.

– Det är lite bluesinspirerad musik 
som vi spelar. 

Patrik har en cp-skada och behöver 
dubbelassistans dygnet runt. 
Sammanlagt har han 15 assistenter. 
Memoplannern hjälper honom att hålla 
reda på vem som jobbar under ett dygn 
och vad som händer under en hel 
månad. Han visar oss hur programmet 
fungerar. Pannpinnen sitter fast med ett 

specialgjutet 
huvudband och 
Patrik behöver inte 
föra fram huvudet 
särskilt långt 
innan den nuddar 
touchskärmen. 

– Han som 
tillverkat huvud-

bandet är för mig som Kenta i 
Hammarby, en hjälte!

Gabriel berättar att pannbanden inte 
längre produceras men som tur är har 
Patrik två stycken. 

När man som Patrik arbetar så många 
timmar i sträck framför datorn är det 
viktigt att bandet runt huvudet inte 
klämmer eller halkar ner, det måste 
anpassas efter tid. 

Kalenderfunktionen i Memoplannern 
består av bilder på assistenterna och 
Gabriel tipsar om att det är bra att varje 

porträtt har en avvikande färg, då är det 
lättare att snabbt urskilja vem som är 
vem. När en aktivitet är avklarad 
kryssas den över. 

Touchskärmen är även praktisk i 
andra sammanhang, exempelvis i 
formgivningen av en skylt till jobbet. 

– Jag fick en beställning från it-avdel-
ningen att göra en skylt och här är 
resultatet. 

Patrik klickar med pannpinnen på 
några ikoner och snart öppnas ett utkast 
av en skylt i rosa och vitt. Sedan öppnar 
han mailen och Gabriel läser upp ett 
kostnadsförslag som kommit från en av 
skyltleverantörerna. ”10 millimeter 
transparant akryl med frostad vinkel-
vinyldekor, kostnad 3 000–4 000 
kronor.” Patrik drar efter andan.

– My god, det blir inte billigt det här!
– Tur att det är JAG-företaget som 

Tekniken ger  
Patrik frihet
För Patrik Haase, 40 år, skapar kognitiva hjälpmedel som 
Memoplanner och en tryckkänslig skärm en känsla av frihet 
och självständighet. Här berättar han hur arbetet som reporter 
på Svenska JAG-bladet och olika aktiviteter på fritiden under-
lättas av den senaste tekniken. 

Touch-skärmen är prakTisk 
i många sammanhang, till 
exempel när Patrik 
formger en ny skylt. 

På fritiden gillar Patrik 
att blogga, snacka med 
släkt och vänner via 
mail, skype och face-
book, fotografera, spela 
spel, se på film, skriva 
dagbok och jobba med 
hemsidan.
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betalar, säger Gabriel skrattande.
Diktafonfunktionen använder Patrik 

inte eftersom det är lättare att assisten-
terna hjälper till med att anteckna när 
det behövs. Däremot är kontaktfunktio-
nen väldigt användbar liksom bildban-
ken och nedräkningsfunktionen. 

Patrik brukar använda den när han 
lagar mat i ugnen, för att hålla reda på 
när maten är klar. 

Något som Patrik saknar är att ha 
touchskärmen fäst på permobilen och 
att kunna styra elrullstolen via denna. 
Men en sådan produkt finns.

– Rolltalk kallas den, säger Patrik.
Och han hoppas kunna få den 

förskriven någon gång i framtiden. Både 
Patrik och Gabriel är fundersamma över 
varför hjälpmedel som egentligen har 
samma funktionalitet som produkter 

ute i vanliga butiker, måste vara så dyra.
– Man kan ju undra varför det är så 

dyrt och hur många som egentligen har 
råd med detta?

– Ja, och varifrån kommer prissätt-
ningen? Man skulle få tio iPads för 
samma pris som Patriks touchskärm. 

Härnäst på agendan står årsmötet 
med jobbet, på Clarion Hotell. I 
Memoplannern ska Patrik välja en 
lämplig bild från bildbanken. Och sin 
vana trogen har han många bollar i 
luften även den kvällen. Spelning med 
JAG-bandet och tangoföreställning.

– Och fest och sång!
Pannpinnen förflyttas mot en bild 

med ett skrattande ansikte. l

Patriks personliga hemsida finns på
www.paxhax.com

Mer information om Memoplanner  
finns på leverantörens webbsida:
www.abilia.se

Med touchskärmen kan Patrik numera utföra 
alla kommandon själv.

TexT: Stina JohanSSon
info@faktapress.se
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1
Am I lAte?
Vardagsrutiner med visuell tid
För Android
Gratis
www.deliriom.com

Trots att det numera finns ganska 
många appar för bildschema är den 
nyutvecklade ”Am I Late” unik. Poängen 
är att man, på en och samma gång, ska 
kunna se både vad som ska göras härnäst 
och hur lång tid som finns kvar totalt. 

Appen fungerar så att man gör i 
ordning en rutin genom att välja olika 
vardagssysslor från en lista. För varje 
syssla ställer man in ett antal minuter 
och skriver en rubrik. Det finns färdiga 

bilder för en del saker, som att klä sig 
eller äta frukost, och en bild för övrigt. 

När man valt sysslor visas hela rutinen 
som en rund cirkel med olika stora bitar 
för varje syssla. När man trycker på start 
räknas tiden fram visuellt och med 
ljudeffekter. Varje gång en syssla ska vara 
klar hörs ett kort larm. 

Appen har en del mindre bra sidor, till 
exempel nollställs den om man av 
misstag går ur den, urvalet bilder är 
begränsat och den innehåller klickbara 
annonser. Trots det är både idén och 
utförandet så bra att den förtjänar att 
testas. 

Am I late? är definitivt min åttaårings 
nya favorit för att hålla koll på tiden 
under morgonrutinen. Det är ett bra 
betyg.

10 heta nya appar
och fem ”gAmlA godIngAr” 
för kommunIkAtIon och kognItIon
Mobiler och surfplattor har kommit till hjälpmedelsvärlden för att 
stanna. Det senaste halvåret har antalet appar för kognition och 
kommunikation ökat explosionsartat. Föräldrakraft har sållat bland 
nyheterna och valt ut tio intressanta appar, allt från enkla timstock-
ar till känslomemory. Vilken blir din favorit?

1 2
3
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Dialog Comai
är ett kommunikations-

hjälpmedel för det nära 

och personliga samtalet.

Premium Comai
är ett kognitionshjälpmedel

för struktur, påminnelser  

och sammanhang.

Nyhet!

Hannah, nyss fyllda 
fyra år, använder 

Tasuc Schedule på 
en iPod Touch 4.
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2
Any.Do
Enkel ”att-göra”-lista
För Android/iOS
Gratis
www.any.do

I Any.DO kan man ha en eller flera listor 
över saker som ska göras. Så långt inget 
nytt, det finns massor av appar att skriva 
listor i. Det som gör Any.DO unik är att 
den är otroligt enkel att hantera. Appen 
bygger på intuitiva gester. När man är 
klar med en uppgift stryker man över 
den med fingret, så att den markeras som 
gjord. När man skakar lätt på mobilen 
försvinner alla färdiga uppgifter. Man 
kan flytta uppgifter till en annan dag 
genom att dra med fingret. Efter några 
minuter med den här appen känner även 
en ovan mobilanvändare sig som 
hemma. 

Any.DO finns för både Android, iOS 
och flera andra mobiler och datorer. Man 
kan synkronisera sina listor mellan olika 
mobiler och datorer, och man kan också 
dela en lista med andra. Any.DO har 
funnits i några år men i och med de 
senaste uppdateringarna har den blivit 
mer populär än tidigare. Nu finns 
nämligen möjlighet att lägga in återkom-
mande uppgifter, påminnelser och en 
inbyggd planeringsstund. 

Planeringsstunden förtjänar ett 
särskilt omnämnande, eller nästan ett 
hederspris i tydlighet. Uppgifterna dyker 
upp en i taget, och genom att trycka på 
enkla symboler sorterar man dem, 
markerar som färdig, raderar eller flyttar 
till en annan dag. 

Överhuvudtaget är Any.Do bra för att 
undvika distraktioner och göra det 
enklare att fokusera. Det går att ställa in 
påminnelser och lägga in personer i sina 
uppgifter. Då visas en kontaktknapp 
bredvid uppgiften, och när man trycker 
på den kan man välja mellan att ringa, 
e-posta eller SMSa personen. Smidigt!

3
AutisMAte
Situationsbaserad AKK och mycket mer
För iPad
Pris cirka 1000 kr
Mer information på  www.autismate.com

AutisMate är tänkt för barn med autism 
och är inriktad på att ge visuellt stöd och 
AKK. Appens utvecklare har en bror med 
autism, och det märks verkligen. Appen 
är genomtänkt och nydanande, och trots 
att den är dyr är den väl värd sitt pris 
med tanke på hur många funktioner den 
väver in.

Grunden i AutisMate är foton på olika 
miljöer och rum. På varje foto kan man 
sätta märken som visar olika funktioner. 
Ett foto på kylskåpet kan ha en punkt 
som visar olika maträtter eller drycker. 
En bild på vardagsrummet kan ha en 
knapp på TV-skärmen med filmer att 
välja på, en videopåminnelse om hur 
man sätter igång TVn, ett bildschema på 
vad man ska göra och en direktlänk till 
en social berättelse om att turas om.

Längst ner på varje sida finns en 
AKK-knapp. Den leder till en uppsättning 
talande bilder som byggs samman till 
meningar. 

Man kan enkelt lägga till, ta bort och 

flytta runt alla olika scheman, foton, 
bilder och ljudinspelningar. Det finns 
också möjlighet att importera och 
exportera foton och miljöer till andra 
surfplattor, och olika användare kan ha 
olika inställningar på samma iPad.

AutisMate är ett bra exempel på hur 
hjälpmedelsappar börjar bli mer kom-
plexa och väver ihop gamla funktioner 
på nya sätt för att verkligen fungera i 
vardagen. Appen bådar gott inför 
framtiden.

4
eMpAtico
Roligt känslomemory
För iPad/iPhone/iPod
Gratis
www.empaticus.se

Empatico är ett memory med kort som 
föreställer olika känslor. Till formen är 
appen enkel, ett antal kort ligger upp och 
ner på skärmen. När man vänder upp ett 
kort säger en röst namnet på känslan 
som bilden föreställer. Sedan gäller det 
att hitta ett likadant kort för att få höra 
en kort förklaring på känslan. 

Empatico är både minnesträning, 
värderingsövningar och träning i att 
sätta ord på känslor, men det är mest av 
allt ett väldigt roligt spel. Förklaringarna 
är korta och roliga, ibland med oväntade 
händelser. Det finns många fler känslor 
än det finns kort i varje spelomgång, och 
det får både stora och små att vilja spela 
spelet många gånger. Bilderna är 
välgjorda, och barnrösten som säger 
känsloorden är mycket medryckande. 

Empatico passar bäst att spela 

6
4 5
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tillsammans, så att man också kan prata om olika 
känslor, för det inbjuder verkligen till samtal och 
härmande. Nytt för i år är att man nu kan köpa till 
olika röster till appen, både på svenska och på 
engelska och spanska. Vad sägs om gladiatorn Heros 
röst på olika känslor?

5
Pratkort
Peka på bilder och hör ordet
För iPad/iPhone/iPod
Pris ca 220 kr (gratis provversion)
www.timagine.se

Pratkort är en svensktillverkad app för den som 
kommunicerar med enstaka ord i taget. Poängen 
med pratkort är enkel. När man öppnar appen ser 
man olika bilder för kategorier av ord, till exempel 
mat eller leksaker. För att öppna en kategori pekar 
man på den, och så syns bilderna man lagt in i 
kategorin. När man pekar på ett kort säger en röst 
vad kortet föreställer.

Pratkort är en av de mest väldesignade och 
genomtänkta AKK-apparna på marknaden idag. 
Pratkort har ett bibliotek med 300 färdiga bilder 
med tal på svenska och engelska. Man kan också 
lägga till egna bilder och skapa andra kategorier. 

Det går att ändra storlek på alla bilder i appen för 
att anpassa för den som har svårare med handmoto-
riken, och ett lösenordslås förhindrar att man 
ändrar eller tar bort något av misstag. Det enda 
Pratkort egentligen saknar är möjligheten att bygga 
meningar.

Hittills har Pratkort bara funnits för iPad, men i 
och med den senaste uppdateringen fungerar appen 
nu även på iPhone/iPod och som en gratis provver-
sion. En annan efterlängtad nyhet är att man kan 
lägga till flera nya kort på en gång. Tillverkaren 
Timagine undersöker också möjligheten att utveckla 
en Androidversion.

7
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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

här behövs väl linjer mellan annonserna?
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6
Sleep AS Android
Smart väckarklocka och sömnlogg
För Android
Pris cirka 20 kr (gratis provversion)
sites.google.com/site/urbandroidteam

Sömnloggar och smarta väckarklockor 
har funnits i flera år, men Sleep as 
Android förtjänar ett särskilt omnäm-
nande. Det här är appen du startar när 
du ska sova och lägger bredvid mobilen 
din kudde. Appen har till uppgift är att 
väcka dig när du sover som lättast. Det 
låter som science fiction men fungerar 
förvånansvärt bra.

Sömnen går i cykler hela natten, först 
ner i djupsömn och sedan upp i lättare 
sömn. För att känna av var du befinner 
dig i sömncykeln mäter mobilen dina ljud 
och rörelser, och omvandlar resultatet 
till en kurva. När du närmar dig tiden du 
behöver vakna kommer mobilen att 
räkna ut när du är på väg upp i lätt sömn 
nästa gång och väcka dig då. 

Ett mjukare uppvaknande är bra för 
de flesta, men särskilt bra för den som so-
ver ovanligt tungt. Eftersom Sleep as 
Android sparar varje natts sömnkurva 
som en bild kan man använda den som 
bildstöd för att prata om hur natten har 
varit. 

Sleep as Android finns som en gratis 
provversion och i den rykande färska 
uppdateringen från början av april i år 
kan du bland annat lyssna på ljuden från 
de loggade nätterna direkt från sömndia-
grammet.

7
SmArtKAlender
Kalender med bilder och visuell tid
För Android/iOS
Pris cirka 50 kr
www.smartkalender.se

SmartKalender är en ny svensk bildka-
lender med ett nydanande gränssnitt. 
Alla dagar har olika färger och det går att 
lägga in 40 olika händelseikoner i 
kalendern. Kalendern har också tidsvis-
ning med lysande punkter på ena sidan 
och en tidsstapel visar tiden som är kvar 
av den händelse som är aktuell just nu. 

Med de smarta funktionerna ”Planera 
framåt” och ”Planera bakåt” kan man 
lägga händelser direkt före eller efter 
andra händelser utan att behöva räkna 
ut vilken tid de måste börja eller sluta. 

SmartKalender var en av vinnarna i 
Hjälpmedelsinstitutets apptävling 2012. 
Då var appen på idéstadiet. Nu finns den 
för både Android och iOS, och flera 
uppdateringar är på väg. Den kanske 
mest efterlängtade, möjlighet att lägga in 
egna bilder, beräknas komma snart.

8
Super duper StorymAKer
Skapa bildberättelser snabbt
För iPad
Pris cirka 40 kr (gratis provversion)
www.superduperinc.com

Super Duper StoryMaker är en app för 
att skapa och återberätta bildberättelser, 
till exempel sociala serier eller en 
bilddagbok över saker som hänt. Appen 

kan också användas för att träna på att 
känna igen föremål, öva på ord eller på 
andra sätt.  

Med ett stort antal färdiga symboler, 
bilder, streckgubbar och möjlighet att 
lägga in foton är den här appen både lätt 
att arbeta med och full av möjligheter. På 
varje sida i en berättelse kan du lägga in 
färdiga bilder, rita fritt, spela in tal och 
lägga till text. Du kan också ge olika 
figurer namn, eller  byta ansiktsuttryck 
eller färg på dem med några tryck. 

Din berättelse kan sparas och ändras 
när appen är inställd på att skapa 
berättelser. När den är inställd på att 
berätta kan man rita på varje bild, men 
ändringarna sparas inte till nästa gång. 

Tillverkaren Super Duper har många 
appar för både Android och iOS, men 
StoryMaker finns än så länge bara för 
iPad. Det finns också en provversion där 
man inte kan spara berättelser men ändå 
prova appen helt gratis.

9
tASuc communicAtion
Korta meningar med dra och släpp
För Android/iPad
Pris cirka 160 kr
apps.tasuc.com/en

Tasuc Communication är en AKK-app 
som fått oförtjänt liten uppmärksamhet, 
kanske har den hamnat i skuggan av den 
populära bildschemaappen Tasuc 
Schedule från samma utvecklare. 
Apparna påminner på många sätt om 
varandra, med samma typ av stilrena 
bilder och dra och släpp-system.

109
8
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I Tasuc Communication finns ett antal 
kategorier och bildkort med tal. Tasuc 
Communication levereras på engelska, 
men man kan enkelt ändra eller lägga in 
nya bilder med eget tal och text. För att 
prata drar man bilder till en tallåda med 
fingret. Sedan trycker man på ikonen för 
att visa meningen man byggt. Genom att 
trycka på ljud läser appen upp orden. 

Att gå mellan olika kategorier är enkelt, 
man drar helt enkelt korten åt vänster. 
När korten i en kategori är slut börjar 
nästa automatiskt. Det är smidigt, men 
gör också att appen lämpar sig bäst för 
den som använder korta meningar. För 
den som redan använder Tasuc Schedule 
är Tasuc Communications en bra AKK-app 
att börja med.

10
Visuell timstock
Tydlig och enkel timstock
För Android
Gratis
mini.nu/timstock

Det finns många appar för visuell tid 
sedan förut, så varför skriva om en 
timstocksapp? Jo, för att ”Visuell tim-
stock” är föredömligt enkel och tydlig. 

Klicka på den grå, runda knappen 
under lampraden. Välj i listan hur många 
minuter varje knapp ska symbolisera, 
från fyra minuter till femton. Tryck på en 
av de färgade tidsknapparna och tiden 
börjar räkna ner. 

Varje knapp har en egen färg, och 
lamporna under den använder samma 
färg. Vartefter tiden blir kortare släcks 
lamporna en efter en, och att varje knapp 
har lampor i olika färger gör nedräkning-
en extra tydlig. 

Om jag fick önska skulle jag vilja ha 
möjlighet att låsa nedräkningen så att den 
var svårare att avsluta, och möjlighet till 
längre nedräkning än idag, när en timme 
är maxtid. Jag skulle också vilja att appen 
fortsatte räkna även när man går ur den. 
Utöver det är denna app precis så enkel 
och rättfram som man kan önska. En 
oväntad fullträff på ett koncept som redan 
är välkänt. 

Tina Wiman är teknikjourna-
list, författare och föreläsare. 
På bloggen M som i Underbar 
skriver hon om livet med 

neuropsykiatriska funktionsskillnader i 
familjen. munderbar.wordpress.com

Fem gamla  
godingar
audionote
Spela in till exempel ett möte 
eller en föreläsning samtidigt 
som du skriver eller ritar stödord. 
Peka på stödordet för att lyssna 
på rätt del av inspelningen. 
(Android, iOS)

Pictello
Gör berättelser, bilddagböcker 
och sociala serier och lägg till 
automatiskt text-till-tal eller spela in 
ljud själv. Man kan utan extra 
kostnad ladda ner 50 olika röster 
till Pictello, bland annat på 
svenska. (iOS)

eVernote
Spara och dela viktiga papper, 
anteckningar, foton och annat 
genom EverNote. (Android/iOS 
m fl)

iPromPts
Bildschema, timstock och 
bildkort i en app. (Android, iOS)

Heytell
RöstSMS. Tryck på knappen 
och tala, så sänds ditt röstmed-
delande till mottagaren. 
(Android, iOS m fl)

Artikelförfattarens son 
Tim använder en app på 
familjens iPad.
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Vart blåser vinden
inför valet 2014? 

I sommar avgörs vart vinden blåser inför valet 2014. 
Med hjälp av Föräldrakraft kan du få en klarare bild 
av politikernas ambitioner inom bland annat skola 
och arbete för personer med funktionsnedsättningar.

På följande sidor tipsar vi om några viktiga arrange-mang under 2013 års politikervecka i Almedalen. 

I AlmedAlen får du svAr om skolA, jobb och omsorg.

2013

i en annan del 
     av almedalen
Med plats för alla
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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

Ungdomförbund inom handikapprörel-
sen laddar upp för en storsatsning på 
politikerveckan i Almedalen i sommar.

– Intresset för att vara med och 
påverka är betydligt större i år. Många 
har insett att vi kan göra mycket mer om 
vi samarbetar, säger Liinu Diaz Rämö, 
projektledare för En stärkt röst.

Åtta ungdomsförbund är engagerade i 
projektet En stärkt röst och därigenom 
har man hitta nya former för samarbete 
och gemensamma frågor att driva.

De hoppas nu kunna väcka nytt liv i 
frågan om en ny diskrimineringslag.

– Den 4 juli har vi ett seminarium med 
alla partisekreterare inbjudna för att 
diskutera tillgänglighet. Vi vill veta hur 
partierna ställer sig till att ändra diskri
mineringslagen, säger Liinu Diaz Rämö.

Ungdomsförbunden som står bakom 
En stärkt röst anordnar även frukostträf
far som är öppna för alla i Almedals
parken på onsdag och fredag.

– Frukostträffarna var väldigt uppskat
tade förra sommaren. Vi hade många 
medlemmar i våra organisationer och 

andra ungdomsförbund på besök. Även 
barn och äldreminister Maria Larsson 
och några andra politiker kom på frukost.

– Frukostträffarna ska vara en tillgäng
lig arena för erfarenhetsutbyte och 
nätverkande. Frukostpåsen är också 
tillgänglig med allergivänligt innehåll.

Liinu Diaz Rämö räknar med att En 
stärkt röst kommer att ha 40, 50 eller 

kanske ännu fler medlemmar på plats i 
Almedalen. Flest ställer Unga Rörelse hin
drade upp med, eftersom förbundet 
samtidigt anordnar sommarläger.

– Alla förbund har tyvärr inte resurser 
att skicka några medlemmar men vi 
kommer att vara betydligt fler än förra 
sommaren, säger Liinu Diaz Rämö.

– Vi som arbetar med En stärkt röst vill 
samla så många som möjligt för att 
påverka. Därför ordnar vi även subventio
nerat boende. Vi vill ge de verktyg som 
behövs för att underlätta.

– Det är viktigt för oss att ha 
Almedalen som en öppen arena där vi 
kan synas och ha goda chanser att 
påverka.

Är ni bättre förberedda för detta i år?
– En del av våra organisationer har 

varit väl förberedda även tidigare år och 
har en lång tradition av att göra saker i 
Almedalen. Andra har aldrig varit där. 
Med samarbetet inom En stärkt röst 
upptäcker allt fler att vi kan jobba 
tillsammans för att påverka och få mer 
gjort.

För att satsningen på Almedalen ska 
synas extra bra trycker man upp ttröjor 
med en ny slogan om tillgänglighet.

– Vi har haft en slogantävling. På vårt 
nästa möte med styrgruppen kommer vi 
att ta fram ett vinnande bidrag och det 
kommer att pryda våra ttröjor på 
Almedalen, säger Liinu Diaz Rämö.

Ungdomsförbunden sätter ny press på politikerna att satsa på tillgänglighet. Barn- och äldreminister Maria Larsson besökte ett frukostmöte med 
En stärkt röst i Almedalen 2012 och i år hoppas Liinu Diaz Rämö kunna påverka många fler politiker.

Ungdomsförbund laddar  
för storsatsning i Almedalen

AllA förbund hAr tyvärr inte 
resurser Att skickA någrA 
medlemmAr men vi kommer Att 
vArA betydligt fler än förrA 
sommAren.
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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? 

Elvakaffe

IfA godkänd 
assistansanordnare
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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. 

Sysselsättningen sjunker 
brant för personer med 
funktionsnedsättning. 
Det säger Handikapp
förbunden i en kommentar 
till en rapport från Statistiska 
Centralbyrån, SCB.

Enligt SCB är bara 44 procent 
av personer med nedsatt 
arbetsförmåga i arbete. Värst är 
det för kvinnorna, av dem har 
bara 39 procent ett jobb. 
Motsvarande siffra för hela 
befolkningen är 71 procent.

– Regeringen måste vidta en 
rad åtgärder, säger Ingrid 
Burman, ordförande för Handi  - 
kapp förbunden som har cirka 
400 000 personer inom 38 olika 
funktionshinderförbund.

– Först och främst bör 
regeringen lägga en proposition 
om genomförande av FunkA-
utredningens förslag. Höjt tak 
för lönebidrag och enklare regler 
för lönestöd är två viktiga delar.

Ingrid Burman vill även att 
den enskilde får ökad valfrihet 
och inflytande över de stöd-
insatser som Arbetsför med-
lingen erbjuder.

Arbetsförmedlingens verksam-
het behöver styras upp för att 
säkerställa att satsningarna 
verkligen når de resultat som 
riksdagen förväntar, säger hon 
vidare.

– Styrningen bör stimulera 
kvalitet, effektivitet och utfall. 
Arbetsförmedlingens special-

kompetens på området bör öka. 
En enskild handläggare kan 

aldrig ha en heltäckande kom - 
petens kring varje funktionsned-
sättning, men alla handläggare 
måste ha tillgång till specialister 
med fördjupad kunskap om 
arbetshjälpmedel, anpassnings-
möjligheter och andra relevanta 
insatser, säger Ingrid Burman.

Hon ser mycket allvarligt på den 
försämrade arbetsmarknaden.

– Vid Arbetskrafts under-
sökningen, AKU, 2008 var 
sysselsättningsgraden nere på 
50 procent. Enligt SCB:s 
undersökning har den idag 
sjunkit med ytterligare sex 
procentenheter – en anmärk-
ningsvärd siffra som går stick i 
stäv med regeringens ambitioner, 
säger Ingrid Burman.

Nytt ras för jobbeN  
– haNdikappförbuNd efterlyser sNabba iNsatser

Höj lönebidraget, uppmanar 
Ingrid Burman.
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Kenneth Bengtsson är troligen svensk 
mästare på att rekrytera personer med 
funktionsnedsättning. När han nu lämnar 
uppdraget som ordförande för Svenskt 
Näringsliv vill han få fler företagare att 
upptäcka möjligheterna. 

Hittills har det gått trögt – men han tror på 
ketchupeffekten.

– Kanske är jag en galen optimist, men om 
fem år tror jag att vi har en arbetsmarknad där 
man har en bättre matchning och där man 
tittar på individen, för alla är vi olika.

I mars lanserade han boken om Icas 
storsatsningen på rekrytering. Ett initiativ som 
gett fler än 1200 personer med funktionsned-
sättning jobb i landets Ica-butiker.

Små arbetsgivare har länge visat framföt-
terna när det gäller att anställa personer med 
funktionsnedsättningar. Desto svårare har det 
varit att få storföretag och kända börsföretag 
att ta sitt ansvar.

Storföretag älskar att tala om sitt sociala 
ansvarstagande, CSR. Ändå satsar bara en 
handfull på att anställa personer med 
funktionsnedsättningar. Men Kenneth 
Bengtsson vill helst inte kritiserad dem.

– Jag är helt övertygad om att frågan snart 
finns även på deras agenda, säger han 
diplomatiskt.

Personligen är han övertygad om att 
hundratusentals personer som idag står 
utanför arbetsmarknaden på grund av 
funktionsnedsättning kan få jobb.

– Min vision är en enorm minskning av 
utanförskapet!

Och han får det till och med att låta ganska 
enkelt.

– Se till att få ett bra företagsklimat så att 
arbetsmarknaden kan växa. Då kan vi göra det 
enklare att komma in. Men det går inte med 
automatik. Vi måste ha en bättre matchning 

än idag. Jag är mycket kritisk till dagens 
arbetsförmedling som system. Vi måste nischa 
oss. En del arbetsförmedlingar behöver vara 
bättre på jobb till personer med nedsatt 
arbetsförmåga, andra på jobb till unga och så 
vidare. 

Allra viktigast är att arbetsgivarna visar 
större mod än idag.

– Vi är så extremt fyllda av fördomar, säger 
Kenneth Bengtsson som med sin nya bok vill 
sprida de goda exemplen. I boken puffar han 
inte bara för Icas jobbsatsning utan lyfter även 
fram företag som Fredells och Max 
Hamburger res tauranger.

Företagarna måste göra upp med sina 
fördomar, menar Kenneth Bengtsson. Han 
berättar gärna om Daniel, som har Aspergers, 
och andra som lyckats få jobb till slut och blivit 
exemplariska medarbetare.

– Ofta upptäcker man att personen gör ett 
bättre jobb än ”normalstörda”. Företag måste 
anställa baserat på att de behöver kompetens, 
inte utifrån funktionshinder.

För att hitta rätt kompetens krävs en radikal 
förändring av arbetsförmedlingen, anser han.

– Om du eller jag fick uppdraget att skapa 
morgondagens sätt att förmedla arbete är jag 
säker på att vi inte skulle komma fram till att 
det ska se ut som det gör idag. Konkurrens-
utsätt arbetsförmedlingen och ställ krav på att 
man faktiskt förmedlar jobb! 

– Jag hörde att en handläggare på arbetsför-
medlingen i Stockholm i snitt har 270 klienter 
och lyckas förmedla ett jobb i per månad. Det 

ChoCkrapport från SCB:  
Bara fyra av tio har joBB
En ny kartläggning av SCB visar 
att personer med funktionsned-
sättning och nedsatt arbetsför-
måga har mycket sämre 
chanser på arbetsmarknaden. 
Bara drygt fyra av tio har jobb.

Rapporten visar också att 1,6 
miljoner svenskar anser sig ha 
funktionsnedsättning.

n Undersökningen är viktig 
eftersom den täcker in hela 
befolkningen och inte endast de 
som är inskrivna hos Arbetsför
medlingen. 50 000 personer ingår i 
SCB:s urval.

Bara 44 procent av personer 
med nedsatt arbetsförmåga är i 
arbete jämfört med 71 procent för 
hela befolkningen.

Sämst är situationen för kvinnor 
med nedsatt arbetsför måga. Endast 
39 procent av dem är i arbete.

En brist hos undersökningen är 
att den inte är jämförbar med 
tidigare SCBrapporter. Senast 
SCB gjorde motsvarande under
sökning var 2008. Undersök ningar
na skiljer sig så mycket åt att 
resultaten inte kan jämföras.

Den nya undersökningen visar att 
26 procent av de tillfrågade anser 
att de har någon funktionsnedsätt
ning. Omräknat till hela befolkning
en innebär det att 1,6 miljoner 
svenskar i åldern 1664 år anser 
sig ha en funktionsnedsättning. 53 
procent av dessa, drygt 800 000 
personer, uppger att deras 
arbetsförmåga är nedsatt.

De flesta, 85 procent, av 
arbetslösa med nedsatt arbetsför
måga säger att de behöver någon 
anpassning för att kunna jobba, till 
exempel anpassning av arbetstem
po, arbetstider och uppgifter.

Arbets förmed lingen ser trots allt 
ljuspunkter.

– Förra året gick nästan 50 000 
personer med nedsatt arbetsförmå
ga till arbete eller utbildning, en 
ökning med cirka 1 500 personer 
jämfört med året innan, säger 
Henrietta Stein, avdelningsdirektör, 
Arbetsförmedlingen.

 Men för att nå en mer inklude
rande arbetsmarknad måste fler 
arbetsgivare se kompetensen hos 
alla arbetssökande, säger Stein.

Kenneth tror på  
tusentals nya jobb

Kenneth Bengtsson, 
avgående ordförande 

för Svenskt närings-
liv. Han är just nu 

aktuell med boken 
”Jobbskaparna” och 

deltar i debatten 
Vägen till arbete i 

Almedalen den 2 juli.

ofta handlar det om att tända  
gnistan hos de ytterst ansvari-
ga. men inte alltid. På fredells 
var det en avdelningschef.
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042-442 27 40
ASSISTANSPOOLEN.SE

Sveriges bästa
personliga assistans

S vill Skapa  
gräddfil till jobb
Socialdemokraterna vill skapa 
en ”gräddfil” till arbetsmarkna-
den för personer med stora och 
komplexa behov av stöd. Det sa 
Ylva Johansson, partiets 
talesperson i arbetsmarknads-
frågor, vid ett seminarium i 
Stockholm under våren.

n Däremot säger S nej till att 
konkurrensutsätta Arbetsförmed
lingen, ett 
förslag som på 
sistone blivit 
allt hetare.

– Vi har 
funderat men 
kommit fram till 
att det inte är 
ett klokt 
förslag. Problemen med arbetsför
medling handlar mer om brist på 
samarbete än brist på konkurrens, 
sa Ylva Johansson.

För att få en bättre matchning på 
arbetsmarknaden vill Ylva 
Johansson ha en ökad specialise
ring och fler aktörer.

– Men Arbetsförmedlingen ska 
vara spindeln i nätet, de ska inte 
se de andra aktörerna som 
konkurrenter.
Läs hela artikeln på  
www.foraldrakraft.se  
(sök på ”gräddfil”)

betyder att det tar 25 år att bocka av 270 
klienter! Jag förstår inte varför regeringen inte 
gör något!

– Ute i världen finns goda exempel på att 
man har lyckats med att konkurrensutsätta 
arbetsförmedlingen, till exempel Australien. 
Det har onekligen lett till en lägre arbetslös-
het, framförallt för de som står i utanförskap.

Kvotering är en annan lösning som valts i 
länder som Frankrike och Tyskland, ibland 
med goda resultat. Men Kenneth Bengtsson 
slår ifrån sig. Han vill ha en ekonomi där så lite 
som möjligt är reglerat.

– Men om marknadskrafterna inte löser 
problemen kommer kvoteringskrav som en 
tsunami.

Han hoppas istället på ”den positiva vågen” 
eller ”ketchupeffekten”, när det blir självklart 
att rekrytera personer med funktionsnedsätt-
ningar.

– I boken beskriver jag sju goda exempel 
där det har blivit naturligt. Företagen har inte 
tvingats till det. De har insett styrkan. 
Mångfalden har lett till energi, glädje och 
bättre arbetsklimat. För dem är det ingen 
uppoffring.

– Man måste ha klart för sig att detta är 
varje företags ansvar. Det är inget Svenskt 
Näringsliv kan kommendera fram. Men jag är 
helt säker på att de allra flesta tänker i dessa 
banor om fem år. De flesta ser det initialt som 
en uppoffring. De tänker: Herregud, hur 
mycket jobb är det? Men när man har passerat 
den puckeln känner man kraften. De får en 
bättre arbetsplats. De får massor av goodwill 
och pr. Kunderna gillar det.

– Många gånger handlar det om att tända 
gnistan hos de ytterst ansvariga, den högsta 
chefen. Men inte alltid. På Fredells var det en 
avdelningschef som drog igång det. 

Men visst kan arbetsmarknadens parter 
göra mer för att sätta fart på utvecklingen? 
Varför gör inte Svenskt Näringsliv mer på 
egen hand?

– Jag upplever att vi inte kan göra så 
mycket mer än att prata gott om det. Sverige 
har en av de mest sammanpressade löne-
strukturerna i Europa, med små skillnader 
mellan ingångslön och slutlön. Det försvårar 
att få in dessa grupper på arbetsmarknaden. 
Många av våra förbund har börjat titta på en 
ny lägre ingångslön. 

– Vi måste tänka mer socialt, hur vi kan få 
in fler på arbetsmarknaden. Det är bättre att 
komma in på en lön som är låg och få lära sig 
hur det fungerar i arbetslivet, än att sitta vid 
datorn med persienner nere och inte veta 
om klockan är tre på eftermiddagen eller på 
natten. Det är tyvärr verkligheten för väldigt 
många.

– Det krävs fler jobb för att lyckas. Vi kan 
glädja oss åt att Sverige har tillväxt medan 
många andra måste göra panikbesparingar. 
Därför har vi en god grund. 

– Jag önskar att politikerna vore modigare 
och skapade 
större reformer 
som gör att 
arbetsmarkna-
den kan växa. Då 
skulle arbets-
marknadens 
parter kunna ska-
pa praktikavtal 
och startavtal för 
att få in specifika 
grupper på 
arbetsmarkna-
den, säger 
Kenneth 
Bengtsson. l

n Försäkringskassan storsatsar på att 
erbjuda praktikplatser för personer med 
funktionsnedsättningar. Minst 500 personer 
ska få ett halvårs praktik under de komman
de tre åren.

Redan nu i vår kommer ett 20tal 
personer att påbörja sin praktik på 
Försäkringskas sans huvudkontor i centrala 
Stockholm.

Syftet är att fler personer med funktions
nedsättning ska få en rättvis chans på 
arbetsmarknaden.

Men Försäkrings kassans generaldirektör 
Dan Eliasson tror även att detta kan hjälpa 
kassan att bli en bättre myndighet.

– Deras unika kunskaper och erfarenhe
ter kommer att hjälpa oss att utveckla 
myndigheten och få ökad förståelse som vi 
sen kan bära med oss i våra kundmöten, 
säger Dan Eliasson.

Försäkringskassan 
arbetar redan med grup
pen som ”kunder” och 
detta är både ett sätt att 
stötta dem, och en 
möjlighet att öka 
kunskap och förståelse 
inom myndigheten.

Arbetsförmedlingen 
siktar på att landets 

myndigheter tillsammans ska erbjuda 3000 
praktikplatser under tre år.

Praktikanterna ska vara inskrivna på 
Arbetsförmedlingen och ha nedsatt 
arbetsförmåga på grund av funktionsned
sättning.

Totalt är cirka 100 000 personer med 
nedsatt arbetsförmåga på grund av 
funktionsnedsättning inskrivna hos 
Arbetsförmedlingen.

Han fixar 500 nYa praktikplatSer

Dan Eliasson 
vill ha hjälp av 
praktikanter.

Ylva Johansson.

kenneth bengtSSon.

Avgående ordförande 
för Svenskt näringsliv.

Ålder: 52 år.

Bor: Västerhaninge.

familj: Hustru och tre 
barn.

intressen: Båtliv, golf 
och motorcykel

Det gör jag om tio år: 
Vet ej!
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Möt några eldsjälar som kämpar för att alla ska få en rättvis chans till ett liv på 
lika villkor. I Almedalen gör Björn Modén, Helena Pharmanson, Anders 
Westerholm och Anna Wallentin en gemensam insats som sponsorer av 
Föräldrakrafts debatt ”Vägen till arbete” samt det stora minglet den 2 juli.

EldsjälEn  Björn Modén, lystra

”Nobbar bonus för att fler ska få jobb”
Björn Modén leder en uppstickare i assistansbran-
schen som bannlyser vinstuttag och lovar att 
återinvestera överskott i verksamheten – och 
skapa fler jobb. Detta för att slå vakt om LSS, lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Detta synsätt är en av anled-
ningarna till att Lystra 
Personlig Assistans satsar på 
att synas och påverka i Visby 
under politikerveckan i juli, 
framförallt som huvudsponsor 
för Föräldrakrafts debatt och 
mingel den 2 juli.

 – Jag tror starkt på LSS-
lagens fördelar för de många 
som har en funktionsnedsätt-
ning. Jag har sett med egna 
ögon hur denna rättighetslag 
kan förvandla livet för den 
enskilde. Men LSS har också 
missbrukats till den milda grad 
att hela systemet ifrågasatts. 

Björn Modén har arbetat 
många år i branschen och har 
mött många politiker som är 
väl insatta i LSS och tillämp-
ningen. Men han möter även 
politiker som ”inte har gjort 
hemläxan”.

– I dagens debatt om 
assistansersättning talas det 
om bedrägeri och oskäliga 
vinstutdelningar. Vi vill visa att 
vi axlar ansvaret för LSS 
genom att avstå från ränte-
snurror och vinstuttag. Att vi 
som seriös aktör måste göra 
vinst är en annan fråga. 
Ansvaret för de anställda och 
våra kunder förutsätter att 
företaget är sunt och kan 
avsätta pengar till utbildning 
och att trygga hållbar assis-
tansverksamhet.    

Varför är debatten Vägen till 
arbete så viktig?

– Att vara ung idag och inte 
komma in på arbetsmarkna-
den är fruktansvärt. Att vara 
över 40 och tappa tron på att 
komma tillbaka, på grund av 
bristande kompetens eller 
annat, är lika illa. Jag vet 
värdet av ha en arbetsgemen-
skap. 

– De människor som jag 
genom mitt arbete represente-
rar är utsatta dubbelt upp. Jag 
ser hur illa det är ställt för 
många som inget heller vill än 
att få ta sig till en arbetsplats.   

– Min bransch bidrar 
faktiskt med många arbetstill-
fällen och det vill jag se till att 
vi fortsätter att göra. Det finns 
jobb med god utveckling både 
vad gäller kompetens och 
mervärden i vår bransch. 

– Vi vill även bidra i debat-
ten där vi ser att enskilda 
tjänstemän på Försäkrings-
kassan går väldigt hårt fram 
för att minska eller ta bort 
assistansersättningen för de 
som faktiskt är helt beroende 
av den. 

Vad gör du själv för att 
förbättra situationen?

– Vår policy är att kompe-
tensutveckla våra assistenter. 
För oss är det självklart att 
även ha anställda som har 
någon form av funktionsned-
sättning. Vi försöker att gå före 
genom att satsa på den 
anställdes utveckling. Vi 
skapar hellre arbetstillfällen 

för fler än betalar ut bonus till 
några få.

– Vi vill gärna uppmana fler 
arbetsgivare att satsa på 
personer som har någon form 
av funktionsnedsättning. Låt 
inte dina egna ”hinder” som 
arbetsgivare stå i vägen.

Vilka frågor hoppas du står i 
fokus i Almedalen i år?

– Jag hoppas på en sund 
debatt om vad god arbetsmiljö 
innebär. Och att vi vågar ta 
upp rätten att få vara olika, att 
skilja sig från mängden men 
ändå bli accepterad. 

Varifrån kommer ditt eget 
personliga engagemang i de 
här frågorna?

– När jag gick i andraklass i 
en skola i Medelpad i slutet av 
50-talet fick jag ett uppdrag för 
en skolkamrat som satt i 
rullstol. 

– Vi var flera som hjälptes 
åt. Hans skada var sådan att 
han endast hjälpligt tog sig 
fram. Jag kommer så väl ihåg 
att jag kände att hans liv var 
värt så mycket mer än den syn 
som då fanns på människor 
med någon form av funktions-
nedsättning. l

Björn Modén
VD i Lystra Personlig Assistans.
Bästa tips: Högklint är ett måste att besöka när man är på 
Gotland. Om man måste välja något nära Visby så blir det 
Västergarn.

FK_1303_s70-81_Almedalen_v06.indd   76 2013-05-07   10:35



2013, # 3 FÖRÄLDRAKRAFT     77

Varför satsar ni på 
Almedalen?

– Det är viktigt att vara 
närvarande där debatten förs. 
Förra året hade vi första 
gången ett eget seminarium 
om tillgänglighet i samhället 
för människor med funktions
nedsättningar. Vi vill driva 
frågor som vi tycker är viktiga. 
Vi åker dessutom till 
Almedalen för att knyta viktiga 
kontakter bland politiker, 
tjänstemän och branschkolle
gor som gör att vi långsiktigt 
kan påverka i assistansfrågor.

Varför är debatten Vägen till 
arbete så viktig?

– För mångfalden i samhäl
let måste fler med funktions
nedsättningar komma ut i 
arbetslivet. Arbete skapar själv
känsla för individen och ett 
värdefullt socialt samman
hang. Samtidigt vidgar det 
perspektiven för de som inte 
har en funktionsnedsättning.  

Hur vill ni förändra så att fler 
får jobb?

– Vi arbetar med att påverka 
till bättre tillgänglighet i 

samhället vilket är en förut
sättning för att kunna ta del av 
arbetslivet. Vi har också möjlig
het som större företag att föra 
talan för många personer i 
denna fråga. Vi har gjort en 
undersökning som belyser 
arbetsfrågan som vi skapar 
debatt kring. 

– Jag tror att det behövs ett 
större samarbete bland 
Sveriges företag och kommu
ner för att ta ett stort kliv 
framåt i att fler människor med 
funktionsnedsättningar ska få 
arbete.  

Vad gör ni själva för att 
förbättra situationen?

– Genom vår egen under
sökning ”Ett bra liv” har vi 
bland annat tittat på frågan om 
arbete och vi har försökt skapa 
debatt kring detta. Vi har 
också erbjudit praktikplatser 
som vi hoppas bidrar till bygga 
upp vår erfarenhet. Dessutom 
har vi flera egna anställda med 
en funktionsnedsättning.

– Närmare 1 000 av våra 
kunder deltog hösten 2012 i 
undersökningen ”Ett bra liv”. 
Svaren var inte förvånande 

men inte desto mindre 
ned slående. De visar tydligt att 
den med en funktionsnedsätt
ning lätt hamnar i utanförskap. 
Vägen till arbete är längre och 
möjligheterna att påverka såväl 
sin egen fritid som politiken i 
kommunen är sämre.

Ni gör även andra undersök-
ningar?

– I vår Tillgänglighets
barometer  mäter vi årligen 
kommunernas arbete med att 
förbättra tillgängligheten för 
människor med funktionsned
sättningar.

– Barnbarometern är en 
undersökning bland landets 
kommuner om hur barnper
spektivet tas tillvara. I den 
lyfter vi frågor om hur kommu
nerna arbetar med utsatta 

barn och den visar på hur man 
kan minska lidande men även 
samhällskostnader om man 
gör rätt från början.

Vilka frågor i övrigt hoppas du 
står i fokus i Almedalen i år?

– Kvalitet och mångfald 
inom omsorgen. Jag hoppas 
även att det blir mer samtal om 
utsatta barn och vad olika 
aktörer, tillsammans med 
kommuner, kan göra för att 
hjälpa dem med stöd och 
tidigare insatser.

Varför är du personligen så 
engagerad?

– Det handlar om människ
or. Att få vara en liten del i att 
förändra enskilda människors 
liv till det bättre gör det 
enkelt. l 

Connexa jobbar med passion, glädje 
och engagemang i din vardag 

OONNEXA Personlig Assistans 
Din frihet - Vårt mål 

www.connexa.seinformation
Mer

TotalAssist är en webbaserad tjänst med 
fokus på brukarens behov av personlig 
assistans. Enkelt att komma igång med  
schemaläggning, tidrapportering och
elektronisk signering från mobilen.

TotalAssist ger en effektiv och säker 
administration för assistansföretaget.

info@totalassist.se
021-448 49 50

www.totalassist.se
Aros Circle AB

TotalAssist 

EldsjälEn  HElEnA PHArmAnson, HumAnA

”Nu behövs ett större samarbete”
Barnbaromenter. Tillgänglighets barometer. Ett 
bra liv. Humana har satsat på flera stora under-
sökningar och granskningar. Syftet är att få debatt 
om frågor som är viktiga för personer med funk-
tionsnedsättningar.

Helena 
PHarmanson 
Kommunika
tionschef på 
Humana. 
Bästa tips:   
Håll ögonen 
öppna, det finns 
spännande 
möten i varje 
hörn.
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Varför satsar ni på 
Almedalen?

– Vi vill lära oss mer av andra 
och samtidigt ta chansen att 
dela med oss av egna erfarenhe-
ter av helhetsinsatser för 
personer med funktionsned-
sättningar. Almedalsveckan är 
en bra plattform för samverkan.

Varför är debatten Vägen till 
arbete så viktig?

– För att utanförskap är så 
oerhört nedslående och 
kostsamt.

Hur vill ni förändra så att fler 
får jobb?

– Grundläggande är förståel-
se för och acceptans för 
olikheter, att vi alla ser och 
upplever världen på olika sätt. 
Det finns otaliga exempel på 
när detta brister, när en person 
inte ges möjligheten i arbetsli-
vet för att han eller hon 
exempelvis har svårigheter att 
agera socialt inom ramen för 
vad som anses vara ”normalt”. 

– På samma sätt finns det 
många goda exempel där just 

förståelse, acceptans och 
uppskattning av olikheter har 
skapat sammanhang för 
individen att utvecklas i. Detta 
synsätt behöver implementeras 
så tidigt som möjligt i livet, helst 
redan i förskolan för att sen 
följa med hela vägen till 
arbetslivet. 

Vad gör ni själva?
– Viktigast för oss är att 

utnyttja individens styrkor. 
Eftersom vi har ett brett 
spektrum av tjänster genom 
hela livet ser vi vikten av tidiga 
insatser. Redan i förskola, skola 
och under fritidsinsatser måste 
barn få möjlighet att utveckla 
och hitta styrkor och intressen 
för att grundlägga de färdighe-
ter som sedan kan användas i 
praktik, arbete och högre 
utbildning. 

– Långsiktighet och framför-
hållning är viktigt , det kan vara 
svårare att ändra riktning om 
man redan hunnit gå fel och 
misslyckats. 

Vad bör andra göra?
– Skolåren är avgörande för 

vägen till arbete. Alla berörda 
– Skolverket, anhöriga, 
intresseorganisationer, skolor 
etcetera – är eniga om att 
undervisningen behöver 
anpassas för elever med olika 
typer av stödbehov. Enigheten 

måste översättas till rätt 
ekonomiska förutsättningar. 

Varför är det viktigt med en 
helhetssyn?

– Ibland krävs det väldigt 
små steg framåt för att en 
individ ska uppleva framgång 
istället för misslyckande. Det 
kan handla om att en 15-åring i 
kaos kommer till oss. Fem år 
senare flyttar han till egen 
lägenhet, har ett deltidsarbete-
och har fått en gnutta livsglädje 
i bagaget. 

– Vägen dit består av små 
delar där alla inblandade har en 
helhetssyn och långsiktighet. 
Tyvärr brister helhetssynen när 
det handlar om stödinsatser. 
Socialtjänsten, skolan, försäk-
ringskassan och kriminalvår-
den ser ofta separata problem, 
istället för gemensamma 
möjligheter. 

Varför är du så engagerad?
– Jag vill tro på en värld där 

olikheter premieras och alla ges 
möjligheten att lyckas utifrån 
sina förutsättningar. Jag är 
livrädd för ett samhälle där vi, 
likt robotar, pressas ut från 
färdigtryckta mallar.

Vilka frågor hoppas du står i 
fokus i Almedalen i år?

– Skolan, omsorgen och 
jobben. l

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 konstruktion gör att det inte tar mer plats än ett 

vanligt täcke och kan lätt transporteras och tvättas i 

vanlig tvättmaskin.

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

KOM TILL RO MED
KEDJETÄCKET

De tidiga skolåren är avgörande för att unga med 
funktionsnedsättning ska lyckas få jobb.
– Vi måste skapa en förståelse för att vi alla är 
olika, säger Anders Westerholm, affärsutvecklare 
inom Solhagagruppen.

EldsjälEn  AndErs WEstErholm, solhAgAgruppEn

”Små steg framåt betyder mycket”

Anders Westerholm 
Ansvarig för affärsutveckling inom Solhagagruppen.  
Bästa tips: Ta er till anhörigförbundens events och lyssna på 
berättelser från verkligheten.

text före nedkortning

Varför satsar ni på Almedalen?
– Vi vill lära oss mer av andra och 

samtidigt ta chansen att dela med oss av 
våra egna erfarenheter av helhetsinsat-
ser för personer med funktionsnedsätt-
ningar. Almedalsveckan är en bra 
plattform för att starta samverkan.

Hur vill ni förändra så att fler får 
jobb?

– Grundläggande är förståelse för 
och acceptans för olikheter, att vi alla 
ser och upplever världen på olika sätt. 
Det finns otaliga exempel på när detta 
brister, när en person inte ges möjlighe-
ten i arbetslivet för att han eller hon 
exempelvis har svårigheter att agera 
socialt inom ramen för vad som anses 
vara ”normalt”. 

– På samma sätt finns det många 
goda exempel där just förståelse, 
acceptans och uppskattning av 
olikheter har skapat sammanhang för 
individen att utvecklas i. Detta synsätt 
behöver implementeras så tidigt som 
möjligt i livet, helst redan i förskolan för 
att sen följa med hela vägen till arbetsli-
vet. 

– De goda exemplen måste fortsätta 
lyftas fram för att fler företag ska få upp 
ögonen för hur man med bemötande, 
förhållningssätt och kunskap kan skapa 
förutsättningar för exempelvis en 
person med autism eller ADHD att 
kunna bidra till en arbetsplats med 
samma resultat som en person utan 
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Varför satsar ni på att synas 
och påverka i Almedalen?

– Vi tycker det är viktigt att 
vara med i debatten kring det 
som gäller våra verksamheter 
och kan påverka de personer 
som på ena eller andra sättet 
berörs av våra verksamheter. 
Därigenom hoppas vi kunna 
påverka och möjliggöra en 
bättre tillvaro för dessa 
personer.  

Varför är debatten Vägen till 
arbete så viktig?

– Arbete är något som har 
stor betydelse för alla. Att ha 
ett arbete där man trivs, får en 
tillhörighet i samhället och 
där man kan utnyttja sina 
styrkor och förmågor, känner 
sig behövd och uppskattad är 
viktigt för att de flesta av oss 
ska må bra och känna sig 
tillfreds med livet. Mycket 
händer på arbetsmarknaden 
och här måste vi alla vara med 
och påverka.

Hur vill ni förändra så att fler 
får jobb?

– Jag tror mycket kan bli 
bättre genom bra kommunika-
tion och information, men jag 
tror att lagstiftningen måste 
ses över. Självklart ska den som 
har förmågan och viljan ha rätt 
till ett riktigt arbete.

– Jag tycker även det är 
viktigt att vi ser till individens 
behov och inte förutsätter att 
alla ska klara av ett arbete ute 
på den öppna arbetsmarkna-
den. 

– Det behövs många olika 
sorters arbeten som är 
integrerade i samhället på 
olika sätt för att alla ska få 

kunna hitta ett arbete där man 
passar, gör nytta och mår bra.

Vad gör ni själva för att 
förbättra arbetsmarknaden?

– Vi försöker se till den 
enskilda personens styrkor 
och förmågor och anpassa 
arbetssituationen, arbetsplat-
sen utifrån det. Alla ska ha rätt 
till trygghet, trivsel och 
förutsättningar att lyckas på 
sin arbetsplats.

Vilka frågor i övrigt hoppas 
du står i fokus i Almedalen i 
år? 

– Det blir intressant att följa 
olika debatter som rör 
personer som tillhör LSS, 
lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade.

Varför är du personligen så 
engagerad?

– Jag arbetar med daglig 
verksamhet i olika former och 
känner att det fortfarande 
finns mycket att påverka till 
det bättre i Sverige.

– En så självklar tanke  
som ”vems arbetsplats är den 
dagliga verksamheten” kan 
förändra mycket av utform-
ningen av den verksamheten. l

Orkidén Omsorgsföretaget vill starta många nya 
verksamheter runt om i landet. Ett mål är att fler 
personer med funktionsnedsättningar ska komma 
närmare arbetsmarknaden, berättar Anna 
Wallentin, ansvarig för dagliga verksamheter.

EldsjälEn  AnnA WAllEntin, OrkidEn OmsOrgsförEtAgEt

”Alla måste vara  
med och påverka”

29
EvEnt Att 
hA kOll 
på undEr 
AlmEdAlEn  
i sOmmAr

på nästa  
uppslag:

Här kan du 
mingla, lyssna 
och debattera.

AnnA WAllentin 
Verksamhetschef för dagliga verksamheter egenregi inom 
Carema. 
Bästa tips: Visby är fantastiskt att bara strosa runt i eller att slå 
sig ner på någon av barerna nere vid havet.
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Med plats för alla

Snabbguide till Almedalen

Söndag 30 juni
 19.00  
Göran Hägglund talar på 
Kristdemokraternas dag.

Måndag 1 juli 
 08.30–09.15  
Se människan bakom diagno-
sen: om utmaningar och 
livsstrategerier för unga vuxna 
med ADHD. Vad innebär 
diagnosticering och behand-
ling? Vilka utmaningar finns i 
vardagen och vilka strategier 
finns för att göra livet med 
ADHD lite lättare? I filmen ”Jag 
har ADHD” belyser tio unga 
vuxna vad det innebär att leva 
med ADHD och hur viktigt det 
är att se människan bakom 
diagnosen. Riksförbundet 
Attention. Cramérgatan 3. Rum 
E30.

 13.30–14.30  
Unga med funktionsnedsätt-
ning – förutsättningar för 
utbildning och arbete. Många 
unga med funktionsnedsättning 
har en besvärlig resa från 
ungdomstid och studier till 
vuxenliv och arbete. Många 
misslyckas med detta. Under 
seminariet presenteras 
Handikapp förbundens syn på 
vad som behöver göras. 
Represen tanter från olika 
partier redogör för vilka 
åtgärder de vill se. Campus 
Gotland, Cramérgatan 3, sal 
D22.

 13.00–16.00  
RBU visar upp el-hockey under 
politikerveckan. Matcher spelas 
mot företagsledare, politiker 
och opinionsbildare. Syftet är 

att öka kunskapen och förståel-
sen hos makthavare om 
möjligheterna för unga med 
funktionsnedsättning att sporta 
och vara aktiva. Västra delen av 
hamnen. 

 14.00–15.00 
Lika Unika anordnar seminarium 
om mänskliga rättigheter för 
personer med funktionsned-
sättningar och värderingsfrågor 
i samhället. 

 19.00  
Jimmie Åkesson talar på 
Sveriged emokraternas dag.

TiSdag 2 juli
 07.30–10.00  
Rusta personer med funktions-
nedsättning. Frukost seminarium 

om projektet 
”Koll på 
läget” för 
ungdomar 
som behöver 
stöd i 
övergången 
från gymna-
siesärskola 
till förvärvs-

arbete eller vidare studier. 
Genom samverkan och 
samarbete koordineras insatser 
från olika huvudmän. Syftet är 
att öka insikten hos eleven om 
egna styrkor och svårigheter, 
öka förståelsen hos berörda 
instanser, påverka attityder och 
skapa en hållbar och aktuell 
dokumentation. 
Projektet ska ge stöd som leder 
till att förvärvsarbete och ett 
fullvärdigt vuxenliv. 
Anordnas av Nationella 
nätverk för Samordnings-
förbund, NNS, på Joda Bar 
& restaurang.

 11.50–12.30  
Varför ökar ADHD-diagnoser 
bland unga? Är det något i vår 

tidsanda som 
bidrar? Kan 
vi förändra 
de ungas 
livsmiljö? Är 
det bra att 
allt fler får 
medicin? 
Och vilka blir 
följderna av 
allt fler får 
diagnosen 

– för de unga själva och för 
samhället? Och, framför allt, 
vad kan vi göra åt det? Social-
försäkringsminister Ulf 
Kristersson och professor 
Frank Lindblad deltar. Anordnas 
av Psykisk hälsa-kaféet på 
Hästgatan 10.

 15.30–16.45  
Vägen till arbete. 
Föräldrakraft anordnar 
paneldebatt om arbetsmark-
naden för personer med 
funktionsnedsättningar. 
Debatten tar ett unikt helhets-
grepp då den samlar de 
viktigaste aktörerna vid ett och 
samma tillfälle: regering, 
opposition, handikapprörelse, 
arbetsmarknadens parter samt 
myndigheterna. 
Nytt för i år är att debatten 
webbsänds live.
Konferenssalen Vall, Wisby 
Strand Congress & Event. 
Begränsat antal platser 
– kom i god tid.

 17.00-19.00  
Föräldrakrafts mingel 
anordnas för fjärde året i rad. 
Detta är en av de viktigaste 
mötesplatserna i Almedalen för 
politiker, organisationer, media, 
myndigheter, läsare och alla 

andra som är intresserade av 
frågor om funktionsnedsätt-
ningar. Vi bjuder på enklare 
förtäring och dryck. Norra 
Bankett, Wisby Strand 
Congress & Event. 
Föranmälan krävs till 
minglet, anmälan till 
info@faktapress.se 
Huvudsponsor är Lystra 
Personlig Assistans.
Övriga sponsorer är Humana, 
Orkidén Omsorgshuset och 
Solhagagruppen.

 19.00  
Gustav Fridolin talar på 
Miljöpartiets dag.

OnSdag 3 juli
 07.30  
Frukostträff med En stärkt röst i 
Almedalsparken.

 09.00–12.00  
FUB har seminarium på temat 
”återta LSS” i enlighet med de 

ursprungliga 
tankarna. 
LSS-reformen 
är en 
världsunik 
handikappoli-
tisk reform 
och ska 
stärkas och 
bibehållas. 
FUB kämpar 

för att alla ska se till individens 
situation och inte
bara fokusera på fusk och 
kostnader, utan även se till 
vinsterna för människor och 
samhälle.

 09.00–10.00  
Hur påverkas vården när 
patienterna får makt? 
Patientmaktutred ningen 

Ulf Kristersson, 
socialförsäk-
ringsmininster. 
2 juli kl 11.50.

Thomas 
Jansson, FUB.  
3 juli kl 09.00.

Åsa Strömberg, 
Koll på läget.  
2 juli kl 07.30.
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föreslår att det ska bli lättare för 
patienterna att få vård på annan 
plats än i hemlandstinget. 
Vad får ökad patientmakt och 
större rörlighet för konsekven-
ser för landstingen och för 
patienterna? 
Anordnas av Sveriges 
Kommuner och Landsting i 
Donnerska huset.

 11.00–12.00  
eHälsa – idag och i morgon. 
Långsiktiga satsningar leder till 
stora framsteg inom eHälsan. 
Vad är det för avgörande 
faktorer som ligger bakom 
framgångarna, och hur kan 
resten av den offentliga 
sektorn utvecklas? 
Anordnas av Sveriges 
Kommuner och Landsting i 
Donnerska huset.

 11.30–13.00  
Från ax till limpa - nationella 
riktlinjer för rörelseorganens 
sjukdomar. Är nationella 
riktlinjer verktyget som gör att 
sjukvården får rätt förutsättning-
ar och kan arbeta enligt den 
senaste forskningen? Anordnas 
av Reumatikerförbundet och 
Svensk Reumatologisk 
Förening på Clarion Hotel 
Wisby, Strandgatan 6.

 15.00–17.00  
Dags att lyssna på eleverna i 
skoldebatten! Nätverket för 
barnkonventionen bjuder in till 
samtal och nätverkande. Barn 
och unga ger sin syn på 
skoldebatten och diskuterar hur 
alla nya skolreformer de 
senaste åren har påverkat deras 
vardag.

 19.00  
Fredrik Reinfeldt talar på 
Moderaternas dag.

Torsdag 4 juli
 08.00–09.00  

Torsdags-
aktionen med 
demonstratio-
ner för en 
stärkt 
diskrimine-
ringslag i 
samband 
med regering-
ens torsdags-
möte i Visby. 
Många olika 

organisationer medverkar.

10.30–11.30  
Hur tas barnperspektivet tillvara 
hos kommunerna? Det pratas 
en hel del om barnperspektivet 
men hur ser det ut egentligen? 
Tillfrågas barnen alltid när 
beslut fattas som rör deras 
välmående och har socialtjäns-
ten tillräcklig kunskap i frågor-
na? Humana anordnar diskus-
sion med politiska representan-
ter och berörda organisationer. 
Högskolan lokal F20.

 10.30–11.30  
Vinsten är stor! Om vinsten av 
personlig assistans ur ett 
individuellt och samhällsekono-
miskt perspektiv. Anna Barsk 
Holmbom redogör för ekonomi 
kring assistansersättningen och 
samtalar med ledande politiker 
som Anders W Jonsson och 
Lena Hallengren och represen-
tanter för IfA, Intressegruppen 
för Assistansberättigade, som 
är arrangör. Birgers gränd 7 
(ingång i muren från 
Almedalen).

 13.30–14.30  
God kvalitet, nu går vi vidare! 
Vad kännetecknar god kvalitet i 

den personliga assistansen nu 
och framåt? IfA och arbetsgi-
varföreningen KFO redogör för 
sina perspektiv på frågan sedan 
följer samtal med ledande 
politiker. Agneta Luttropp och 
Maria Lundqvist-Brömster 
deltar. Birgers gränd 7 (ingång i 
muren från Almedalen).

 13.30–15.00  
När ska psykiatrin komma ut ur 
garderoben? Det man inte vet, 
tar man inte skada av, eller? En 
diskussion om vikten av att få 
en tidig diagnos vid schizofreni 
och vad det kan innebära för 
personen som har schizofreni, 
dess anhöriga men även för 
vården och samhället. 
Anordnas av Dagens Medicin 
på Restaurang Burmeister på 
Strandgatan.

 15.00  
En stärkt röst anordnar 
seminarium med partierna om 
att klassa bristande tillgänglig-
het som diskriminering.

 15.30–17.00  
Hur säkerställer vi likvärdig vård 
och omsorg för patienter med 
sällsynta och komplexa 
diagnoser? Vad händer inom 

området och vilka goda 
exempel finns i Sverige? 
Anordnas av Riksförbundet 
Sällsynta diagnoser och 
Ågrenska i Lojsta 2 på 
Wisby Strand Congress 
& Event.

 19.00   
Jonas Sjöstedt talar på 
Vänsterpartiets dag.

Fredag 5 juli
 07.30   
Frukostträff med En stärkt röst i 
Almedalsparken.

 19.00   
Jan Björklund talar på 
Folkpartiets dag.

lördag 6 juli
 Tid ej klar  
Annie Lööf talar på 
Centerpartiets dag.

söndag 7 juli
 11.00  
Stefan Löfvén talar på 
Socialdemo kraternas dag.

DebaTT om assisTans, hjälpmeDel  
och Daglig verksamheT.
n Under hela veckan är JAG:s tält på Skeppsbron mötesplats 
för debatt om rättvis schablonersättning och statligt huvudman-
naskap för personlig assistans, rättighetslagstiftning om 
personliga tekniska hjälpmedel och daglig verksamhets-peng. 
Även andra aktuella frågor kommer att lyftas, som ideella 
sektorns samhällsnytta. I tältet finns även sittplatser där man 
kan koppla av en stund och ta en fika. Information om tider och 
inbjudna gäster kommer på JAG:s hemsida www.jag.se

Maria 
Johansson, 
DRH, leder 
torsdags
aktionen.

– 29 evenT du inTe bör missa
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idrott Halliwicksimning

Sebastian och Felicia 
tränar med sin pappa 
Henrik Jansson.
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Mycket mer 
än bara simning

När jag kommer in i Jakobsbergs 
simhall ekar redan sången ”Vi går 
över daggstänkta berg” mellan 

bassängerna. I en av de mindre dansar 
ett tjugotal personer runt i vattnet, hand 
i hand, medan de sjunger, instruerade av 
gruppledaren Tina Ljunggren, som också 
är ordförande i den arrangerande 
klubben Doppingen/Viggen. 

I bassängen samsas personer med 
väldigt olika 
handikapp, och 
alla har med sig en 
medhjälpare som 
ska hjälpa dem att 
bli tryggare i 
vattnet. När 
sången tar slut 
sprids gruppen ut 
och för en stund 
får deltagarna träna på vad de vill. 

En del får hjälp att våga flyta medan 
andra tar riktiga simtag. Men så visar en 
av ungdomarna att hon vill sjunga små 
grodorna, och Tina samlar ihop alla igen.

– Det gäller att hitta sin flytförmåga i 
vattnet, och det gör man genom olika 
lekar. Man står, sitter, ligger och snurrar. 
Och till slut hittar de flesta sin flytförmå-
ga. Men det är inget som sker på en kvart, 
utan det kan ta lite tid, säger Tina 
Ljunggren, när hon klivit upp ur bassäng-
en.

Med Halliwickmetoden använder man 
inga hjälpmedel, som till exempel 
simkuddar eller flytplattor. Istället har 
alla deltagare med sig en person som de 
litar på i vattnet, oftast en förälder eller 
assistent.

– Träningen bedrivs alltid i lekform 
och ofta under sång. Man strävar efter att 
simmaren ska kunna komma i och ur 

bassängen, förflytta sig på egen hand och 
så småningom behärska alla situationer 
som kan uppstå i vattnet.

Förflyttningen i vattnet behöver inte 
ske genom något traditionellt simsätt, 
som till exempel bröstsim eller crawl, 
utan kan vara helt individuellt utvecklad 
efter deltagarens egna förutsättningar. 

– Man hittar helt enkelt sitt eget sätt 
att simma på. Det kan vara hundsim och 

alla möjliga olika 
varianter. De som 
blir lite duktigare 
hittar oftast fram 
till bröstsim, men 
det är inget vi lär 
ut. Vi arbetar mer 
med trygghet och 
att våga flyta än 
tekniska detaljer.

Tina Ljunggren har varit aktiv i fören-
ingen i 18 år, både som gruppledare och 
styrelsemedlem. Hon började engagera 
sig i samband med att hennes egna dotter 
Malin skulle lär sig att simma.

– Malin började här som fyraåring. Nu 
är hon 22 år och fortfarande med. Hon 
har ett syndrom som heter Rubinstein-
Taybis syndrom, och simningen är i 
princip den enda fysiska aktivitet, 
förutom ridning, som hon kunnat vara 
med på. Hon kan inte springa, så det här 
är jättebra träning för hjärta och lungor.

Eftersom Tina leder gruppen så 
simmar Malin idag med sin pappa Johan. 
Hon har utvecklat en egen simstil, där 
det nästan ser ut som att hon står upp i 
vattnet, och hon glider sakta men säkert 
fram i vattnet. Det ser väldigt avslappnat 
ut, även när hon går över till att simma i 
den stora, djupa bassängen.

– Medhjälparen sprider trygghet och 
är den som ska hjälpa deltagaren att våga 
släppa taget och bli självständig i vattnet, 
säger Tina Ljunggren. 

Hon berättar att man tränar i olika 
grupper, beroende på hur pass trygg 
man är i vattnet. En del stannar i den 
grupp de börjat i, andra går vidare till 
mer avancerade grupper, och vissa har 
till och med blivit så duktiga att de 
simmat i Paralympics.

– Men grupperna är oftast lite blanda-
de. Många har med sig sina syskon, och 
alla har inte någon funktionsnedsätt-
ning. I samhället blir man ofta indelad i 
olika fack. Men i den här föreningen är 
alla väldigt olika varandra. Någon är döv, 
en annan autistisk eller multihandikap-
pad och det är roligt att försöka få dem 
att bli en samspelt grupp.

För vissa tar det många års träning 
innan de lär sig att flyta och simma, men 
de flesta lär sig så småningom att ta sig 
fram i vattnet på helt egen hand.

– En del är väldigt beroende av 
hjälpmedel uppe på land, så för dem är 
det häftigt att kunna flyta runt i vattnet 
helt utan något sånt. Det är verkligen en 
frihetskänsla, och som gruppledare har 
jag genom åren sett många ögon som 
tindrar av glädje.

I en bassäng längst in i simhallen hittar 
jag en liten grupp, som för dagen tränar 
på egen hand eftersom den vanliga 
instruktören är sjuk. Här kan alla barnen 

En dEl är väldigt bEroEndE av 
hjälpmEdEl uppE på land, så 
för dem är det häftigt att 
kunna flyta runt i vattnet 

helt utan något sånt.

text & bild  
Tomas Tirén 

Med Halliwickmetoden kan nästan alla lära sig att simma. Vi har 
besökt Jakobsbergs simhall och ett träningspass med Doppingen och 
Viggen för att se hur det går till.

Malin har 
utvecklat en helt 

egen simstil.
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idrott

simma och det går riktigt fort när de tar 
sig fram i vattnet. En av deltagarna är 
nioårige Sebastian Jansson, som är där 
tillsammans med sin lillasyster Felicia, 6 
år, och pappan Henrik Jansson.

– Vi brukar köra alla tillsammans. Det 
är det som är så bra med Halliwick, det 
är öppet för alla, så även syskon kan 
vara med oavsett om de har något 
funktionsnedsättning eller inte. Det är 
blandat och det tycker vi är jättebra, 
säger Henrik Jansson, efter träningens 
slut.

Sebastian började träna med 
Halliwick-metoden för tre år sedan, 
efter ett tips på habiliteringen, där han 
också gick på simskola.

– Vi kände att vi inte riktigt kom 
framåt där, och det blev aldrig riktig 
simning för Sebbe. Men när vi började 
här så gick det jättefort. 

Precis som alla andra fick Sebastian 
börja med trygghetsövningarna, och det 
gav snabbt resultat.

– Allt bygger på att man först lär sig 
flyta. Kan man det så kan man oftast ta 
sig framåt på ett eller annat sätt, oavsett 
vad man har för förutsättningar. Sebbe 
lärde sig flyta väldigt fort, och sen 
började vi köra lite bensparkar. Så det 
kom successivt.

Idag simmar Sebastian bröstsim, 
crawl och ryggsim. Och verkar trivas 
hur bra som helst i vattnet.

– Han har en hemiplegi, en spastisk 

förlamning, på sin 
vänstra sida. Det gör 
att han har det lite 
svårare i simsätten där 
man ska ha symmetri 
och använda båda 
kroppshalvorna på 
samma sätt. Men han 
kämpar på jättebra, 

säger Henrik Jansson.
Sebastian berättar att han även håller 

på med friidrott, och att han tycker 
båda sporterna är lika roliga. Och han 
skulle gärna vilja att det kom fler barn i 
hans ålder.

Den sociala biten är något som Tina 
Ljunggren vill lyfta fram extra mycket.

– Vi skulle nästan kunna hålla på med 
vad som helst. Och vi gör mycket annat 

än bara simmar. Vi åker skidor en gång 
om året, går och dansar tillsammans i 
Fryshuset och nu i helgen ska vi åka 
med den nya Viking Line-färjan till Åbo. 
Det är verkligen en gruppkänsla, säger 
Tina Ljunggren.

För Sebastian har träningen även haft 
positiva effekter på den allmänna 
hälsan.

– På habiliteringen mäter de spastici-
tet och hur rörlig han är. Och under det 
senaste året har vi sett att han faktiskt 
har ökat sin rörlighet, vilket är ganska 
ovanligt. Vi tror att det beror på sim-
ningen. Han simmar mycket bröstsim 
och då blir det ett motstånd under 
vattnet som gör att han lättare får 
kontroll, även över den andra armen. 
Det är ett bra, mjukt och skonsamt sätt 
att träna, säger Henrik Jansson. l

Halliwickmetoden
n Metoden utvecklades av den engelske ingenjören James MacMillan, efter att han 
besökt en skola för flickor med cp-skada. Där såg han hur flickor med grava funktions-
nedsättningar fick sitta och titta på när elever med lindrigare funktionsnedsättningar 
lekte i bassängen. Besöket inspirerade honom att utveckla en lösning för att alla 
skulle kunna vara med, och resultatet blev Halliwickmetoden.
Det finns många klubbar som tränar enligt Halliwickmetoden i Sverige. Ofta finns det 
information och länkar till klubbar på de lokala handikappidrottsförbundens hemsidor. 

n Halliwickklubben Doppingen/Viggen (www.halliwick.se) kör träningspass tre 
gånger i veckan i Beckomberga simhall i Stockholm och Jakobsbergs simhall. 
Föreningen vill gärna komma i kontakt med andra föreningar i landet. 

Med Halliwickmetoden 
sker simträningen i 

lekform, ofta med inslag 
av sång och dans.

Halliwicksimning

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

söker ständigt nya 
talanger.

www.handikappidrott.se

annons.indd   5 2010-12-08   16.00

Energikicken är fortbollsturneringen 
som lockar tusentals femteklassare 
från Göteborgsområdet. 
Och i år fick barn med funktionsned-
sättningar extra goda chanser att 
visa att de är precis lika idrottsin-
tresserade som alla andra.

En av de som gör det möjligt är en av 
Fotbollssveriges stora stjärnor, 
Kennet Andersson från IFK Göteborg 
och projektet Samspelet.

– Det känns verkligen bra att få 
med ungdomar från RBU på Heden i 
år, säger Kennet Andersson.

Den 14 maj var det full aktivitet på 
Heden med uppvisning av bland 
annat elhockey, boccia och boule. IFK 
Göteborgs A-lag ställde upp – för att 
försöka få revansch för fjolårets 
förlust i elhockeyn. 

Målsättningen med RBU:s och 
idrottsföreningarnas satsning är att 
f ler unga med funktionsnedsättning 
ska kunna leva ett aktivt liv och få 
bättre hälsa.

Men RBU vill också visa att det 
behövs mycket mer hjälpmedel för 
att alla unga ska få en chans att vara 
aktiva inom idrottsvärlden.

– Idag förskrivs inte fritidshjälp-
medel som behövs för att utöva fysisk 
aktivitet av den typ som bedrivs 
inom idrottsrörelsen, säger Peter 
Asplund, marknadsansvarig på RBU.

Energikicken är en del av RBU:s 
satsning ”Sportåret 2013”. På pro-
grammet står även Å-Varvet i 
Eskilstuna den 15 juni, politikerveck-
an i Visby 1 juli och fest på Skansen 
den 14 september. l

Unga satsar på sport  
trots brist på hjälpmedel

Kennet Andersson vill 
att fler barn med 
funktionsnedsättning-
ar ska få ägna sig åt 
idrott.
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Debatt Tyck till genom ett mejl till info@faktapress.se eller ett 
brev till Föräldrakraft, Målargatan 7, 111 22  Stockholm

Funktionshindrade möter många olika 
problem i vardagen, i privata och 
offentliga lokaler, i kollektivtrafiken och 
tyvärr också i utomhusmiljön. 
Arbetslösheten är högre bland funktions-
hindrade än bland befolkningen i stort. 
Detta är ett stort problem som vi behöver 
hitta lösningar på så snabbt som möjligt. 
Funktionshindrade stöter på svårigheter 
på grund av missriktad välvilja, på grund 
av okunskap och på grund av ren 
diskriminering. Detta måste förändras 
och samhället har ett stort ansvar.

Men ansvaret för att en förändring 
ska komma till stånd ligger på oss alla. 

Också vi som är funktionshindrade ska 
bidra till ett mer tillgängligt samhälle, 
eftersom vi vill ses som de människor vi 
är med alla våra olika egenskaper, och 
inte som enbart funktionshindrade. Det 
finns många olika grupper som gör ett 
fantastiskt arbete för ett mer tillgängligt 
och inkluderande samhälle. Men alla 
sätt är inte bra.

Det senaste exemplet på ett sätt som jag 
inte anser är bra, är det så kallade CP-ölet, 
som i dagarna lanserades av GIL, 
Göteborgskooperativet för Independent 
Living. Detta bidrar inte till att vi alla 

kommer att ses som unika människor. 
Snarare klumpar det ihop oss till en 
grupp med funktionshinder som egen-
skap. Det sätter inte heller fokus på något 
som är ett problem.

Anders Westgerd är verksamhetsledare 
för GIL och säger i en intervju i Göteborgs-
Posten att ”det finns en moralpanik kring 
att funktionsnedsatta dricker” och att 
man råkar ut för att folk tittar snett och 
att bartendrar inte litar på att personer i 
rullstol kan göra egna val.

Under de drygt 20 år jag haft möjlig-
het att gå ut på krogen har jag aldrig 
upplevt detta. Snarare riskerar upp-
märksamheten kring CP-ölet att skapa 
en för de allra flesta ny tanke på att 
detta kan vara ett problem.

Tvärtemot syftet kommer detta att 
öka fördomarna och funktionshindrade 
får mindre möjligheter att delta i 
samhällslivet på samma villkor som 
andra. Många människor är redan idag 
stressade över hur man möter någon 
med funktionshinder. Vad som behövs 
är en avdramatisering, inte ytterligare 
skuldbeläggning.

Det finns många problem man måste 
möta som funktionshindrad. När jag 
skulle fylla arton var jag tvungen att 
kämpa för att inte sjukskrivas på ren 
rutin. Jag ville studera, arbeta och 
utvecklas utifrån mina förutsättningar. 
Samhället behöver bli mer tillgängligt. Vi 
måste arbeta med att förändra attityder 
för att fler funktionshindrade ska kunna 
arbeta. Alla tjänar på mångfald på våra 
arbetsplatser. Den fysiska tillgänglighe-
ten på gator och torg måste bli bättre, 
också det tjänar alla på.

Men ingen vinner på att skapa 
problem som inte finns och på att 
skuldbelägga andra.

David Lega (KD)
Kommunalråd i Göteborg och andre vice 
partiledare

i korthet 
David Lega kritiserar lanseringen av det nya CP-ölet vars syfte är att motverka diskriminering på 
krogen: ”Ingen vinner på att skapa problem som inte finns och på att skuldbelägga andra.” 
Han får svar av Anders Westgerd på GIL som lanserade CP-ölet på Leva & Fungera-mässan i april. 
”Är det inte underligt att motsätta sig ett socialpolitiskt arbete bara för att man själv inte drabbats?” 
skriver Westgerd.

DaviD Lega: 
CP-öl skaPar Problem  
som inte finns

David Lega, kommunalråd i 
Göteborg och andre vice 
ordförande för KD, reage-
rade på lanseringen av 
CP-öl när han besökte 
mässan Leva & Fungera.
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David Lega är negativt inställd till CP-ölet 
som vi lanserade på Leva & Fungera och 
säger att han ingen gång under drygt 20 
år upplevt problem med att delta i krog- 
och uteliv. Han menar att GIL och CP-ölet 
skapar tankar hos folk om ett problem 
som inte finns, att GIL gör det svårare för 
allmänheten att möta personer med 
funktionsnedsättningar och att vi skapar 
ett ”vi och dem”. Lega tycker att det finns 
andra frågor som är viktigare, som dem 
om arbete och tillgänglighet.

På GIL har vi valt att ta upp frågan om 
medmänniskors bemötande av personer 
med funktionsnedsättningar som ett 
problem, för att jag och många andra 
upplever det så.

Kan Lega med säkerhet säga att det inte 
är bemötande av och fördomar om 
personer med funktionsnedsättningar 
som gör att det är så svårt för den här 
gruppen av samhällsmedborgare att få 
arbete? Eller att tillgänglighetsfrågan inte 
skulle vara viktigare, och få större 
förståelse, om frågan om bemötande fick 
större fokus?

Att våra medmänniskor lever med 
föreställningar, om att vi har andra behov 
och önskemål om hur ett gott liv ser ut, 
försvårar eller försenar arbetet för 
tillgänglighet för alla.

Är det inte ganska underligt att 
motsätta sig ett socialpolitiskt arbete bara 

för att man själv inte drabbats? Ska jag 
som vit man bosatt i centrum motsätta 
mig förekomsten av olika lön mellan 
könen trots lika arbete, invandrarfientlig-
het och problem med segregation - för att 
jag personligen inte utsätts?

Man behöver inte googla länge för att 
hitta artiklar och reportage om personer 
som nekats inträde till krogen för att de 
har en funktionsnedsättning.

Rubriker som ”Cp-skadade Håkan 
nekades att köpa öl”, ”Cp-skadad nekades 
inträde – anmäler krog till DO” och 
”Rullstol ansågs inte lämpligt på krogen” 
vittnar om att David Legas uppfattning, 
om hur saker och ting går till, har brister.

David Lega har tidigare haft synpunk-
ter på GIL:s arbete. I samband med den 
aktion som vi valt att kalla för 
Independence Day sa han till Göteborgs-
Posten: ”Jag fokuserar hellre på det jag 
kan och inte på det jag inte kan.”

Jag fokuserar också på det jag kan. Jag 
anser att jag kan förändra, och jag vill 
förändra. För jag är inte nöjd när David 
Lega kan, jag vill att alla ska kunna.

Jag tycker att det är orimligt att personer 
med större hjälpbehov än Lega ska ha 
färre förutsättningar och lägre förvänt-
ningar och ambitioner på livet. Ibland 
krävs det att man arbetar för andra, med 
deras perspektiv i fokus.

Så, David Lega, fortsätt du vurma för 
att lyftas upp och fram. Jag tänker rulla, 
nu närmast till krogen. För att jag vill och 
kan. Kanske att jag rent av gjort det 
möjligt genom att lansera ett CP-öl, som 
fått åtskilliga människor att uppmärksam-
ma mitt budskap; att våra behov inte 
skiljer sig nämnvärt från någon annans.

Anders Westgerd
Verksamhetsledare för GIL

Men David, du har länge 
innehaft en särställning där du 
har firats som simstjärna och 
elitidrottare. Få kan uppnå den 
statusen med eller utan 
funktionsnedsättning. 

Det behövs lite mera jävlar 
anamma och civilt motstånd à la 
GIL för att svenska folket skall 
förstå att människor är olika 
med likartade behov. 

Låt oss kika på hur exempel-
vis kollektivtrafiken ser ut i 
Göteborg idag. Den är sämre 
än någonsin förut avseende 
tillgänglighet. Hur kommer det 
sig? Vi har en relativt ny 

stadsarkitekt som pläderar för 
att bygga bostäder utan full 
tillgänglighet. 

Du är ändå kommunalråd i 
nämnda stad. Vad har du gjort 
för att folk skall få upp ögonen 
för att det handlar om oss 
allesammans – inte vi och dem? 

Lisbeth Candow

Är benägen att hålla med 
David. All uppmärksamhet är 
inte alltid bra uppmärksamhet. 
Nog kan man le och känna för 
ICA-Jerry, men man kan ju 
fundera på om vad man 
egentligen får ut av uppmärk-

samheten. Visst, allmänheten 
har fått upp ögonen för att 
personer med Downs  
syndrom finns, men det finns 
ingen antydan om att det är  
en kille med massa resurser 
och kvalitéer. En spjuver som 
gillar att lura andra och att 
busa.

Är det en relevant bild av en 
människa? Jag anser att det är 
lyteskomik som tyvärr bara 
konserverar och klassificerar 
personer som har en viss 
diagnos.

”Ett samhälle för alla” måste 
vi kämpa med från många olika 

håll, men knappast hjälper 
CP-öl, Idiot-korv eller 
Schizofreni-fralla.

Lennart Jönsson

Lyssna på de unga! De som 
inte har ett etablerat och färdigt 
socialt liv och en plats som 
kommunalråd att försvara. Man 
måste ha rätten och möjlighe-
ten att välja. Och pröva på. Det 
kanske inte var helt politiskt 
korrekt att lansera ett cp-öl men 
minsann hade det en kul och 
förfriskande effekt på tanken. 
Bravo GIL!

Birgitte Andersson

läsarkommentarer från foraldrakraft.se

Anders Westgerd: 
”Jag är inte nöJd förrän  
alla får bra bemötande”

Anders Westgerd 
erbjöd provsmak-

ning av CP-ölet i 
GIL:s monter på 
Leva & Fungera.
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i Nästa Nummer: Det haNDlar om möjligheter! 
Den 15 augusti är Föräldrakraft tillbaka med rykande heta teman, intervjuer och nyheter.

Tipsa redakTionen. Mejla ditt tips till info@faktapress.se

För Frågor om aNNoNseriNg, koNtakta Camilla elFviNg på tel: 08-4100 5637 eller mejl: Camilla@Faktapress.se

Tema Personlig assistans.  
Assistans har många goda sidor. En är att 

man som ung vuxen kan flytta hemifrån och 
få vara den man är. Ett eget hem är inte alltid 
en självklarhet men med personlig assistans 

blir det möjligt för många fler att slippa 
institutioner och skapa ett självständigt liv. 

Tema Hjälpmedel. Fritid, idrott och ett aktivt liv i 
övrigt kräver ofta hjälpmedel. Och visst finns det hjälp
medel men ett problem är att de ofta inte förskrivs för 
just de aktiviteter som betyder mest för hälsan. Vårt 
tema lyfter fram möjligheterna!

2-åriga Diamanda kunde 
återvända hem till Sverige 
från sjukhuset i Argentina 
med hjälp av en uppmärk
sammad insamlingskampanj. 
Men vad hände sedan?

Möt sång- och teaterartisten 
Ayla Kabaca, rikskänd från 
Bolibompa och i sommar 
barnens allsångsledare på 
Skansen. I vårt reportage 
berättar hon om livet med sin 
syster Nesrin.

Louise Hoffsten i stor 
intervju om om sin objudna 
gäst – och lyckan med att 
skaffa barn trots en svår 
kronisk sjukdom.

Ylva Dalén blev årets 
kvinnliga uppfinnare 2010 
med sin hoppmaskin som 
glädjer barn runt om i landet. 
Läs om Ylvas långa och 
snudd på oframkomliga väg 
från idé till färdig produkt.

Tema Alternativ vård. Kan ett gott skratt 
förlänga livet? Vi har följt med clowner på barnsjuk
hus. Vi undersöker också hur man får bästa möjliga 

behandling. Möt föräldrar och experter i samtal 
om aktuella trender inom vården.

Tema Böcker bjuder på boktips och  
spännande författarintervju!

n På idrottssidorna möter du unga inne
bandyspelare som har mycket kul på gång. 

Lär känna klubben som verkligen satsar på att 
släppa fram unga förmågor.

n Missa inte nya avsnitt i våra artikelserier:
• Livsstil & hälsa
• NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

n Du får även läsa krönikor av sören olsson och 
(för första gången i Föräldrakraft) Märta Tikkanen.

Liksom förra året är Föräldrakraft officiell mässtidning för 
Malmös stora hjälpmedelsmässa som i år heter FRI 2013.

Föräldrakraft  nr 4 är officiell mässtidning  för FRI 2013 i Malmö!

För snart fyra år sedan flyttade Erik och Hampus hemifrån, trots sina 

svåra funktionsnedsättningar. I nästa Föräldrakraft får du veta vad som 

hänt sedan dess och ta del av föräldrarnas erfarenheter och goda råd. 
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”Värdefull 
Föräldrakraft är tidningen 
för Dig som är förälder eller 
anhörig till barn med 
funktions nedsättning och 
särskilda behov. Varje 
nummer innehåller massor 
med tips och praktisk 
vägledning, intervjuer, 
teman och reportage. 

Beställ en helårsprenume-
ration (6 nr) för 395 kr 
 genom att fylla i kupongen 
här intill. Eller ta två år direkt 
(12  nr) för endast 790 
kronor så missar du 
ingenting!

läsning för dig som  
förälder och professionell!”

Om barn, unga & vuxna i behOv av särskilt stöd!

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

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

Postnr och ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

Ja tack, jag beställer:
6 nummer för 395 kronor inkl moms
12 nummer för 790 kronor inkl moms
Information om annonsering

Välj ett   
alter nativ!

Klipp ut & posta kupongen 
i ett kuvert till FaktaPress, 
Målargatan 7, 111 22  Stockholm.  
Eller mejla till:
pren@faktapress.se

Ljud- &  
iPad-tidning  

utan extra 
kostnad!

Sören OlSSOn: Sluta aldrig överöSa ditt barn med kärlek

10 nya
appar för

kommunikation
& kognition

Om barn, unga Och vuxna i behOv av SärSkilt Stöd
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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 bestämmaöver Sveriges största företag inom personlig assistans. Vi arbetar efter ledstjärnan att alla har rätt till ett braliv. Och hur det ser ut vet bara du och ditt barn. Då ärdet ju inte mer än rätt att ni också bestämmer hur vibäst hjälper till. Det är många som känner likadant. För inget företag har lika många barn och ungdomarsom Humana. Så om det känns tryggt, känn er varmtvälkomna till Humana. 

Av 1 800 kunder är hälften barnoch ungdomar.
Det känns väl som ett tryggt val?
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”En lättnad   att få veta varför      jag är som jag är”

 Idrott:  här kan alla Simma 
 Tema relationer:   SatSa på kärlek 

 Tema Föräldrastöd:   hur gör vi det Så   enkelt SOm möjligt? 
 Ingela Gardner    Sundström:  jag vill att min dOtter      Ska leva Så vanligt   

  SOm möjligt 
 

 pluS:  debatterna Och minglen  SOm du inte bör miSSa  i almedalen 
 

 StOrmen kring cp-ölet 

Cissi Wallin:

FK_1303_s01_omslag_v02 alt.indd   1

2013-05-06   13:59

Jag vet! Jag smyger 
runt och överraskar 

HONOM!

He he! Där är han … redo att 
anfalla! Vilken dummerjöns!

JAG ÄR 
HEMMAAAA

!
Jag måste börja 

lyssna på dom där 
tysta, naggande 

tvivlen.

©dist. by europapress

Aj då. Hobbe är 
nog beredd att 
hoppa på mej så 
fort jag öppnar 
ytterdörren!
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Kalendarium

➤  11–13 juni
Hur står det till? Furuboda 
anordnar en konferens om 
livskvalitet. 

➤  15 juni
RBU visar upp elhockey med 
mera i samband med 
Å-Varvet i Eskilstuna. 

➤  2 juli
Föräldrakrafts dag i 
Almedalen med debatt om 
arbetsmarknad (kl 15.30)  
och mingel (kl 17–19). Wisby 
Strand & Congress. 
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.

➤  23 september
Mångfald och företagande 
2013 anordnas av Misa i 
samarbete med Riksför-
bundet Attention i 
Kulturhuset i Stockholm.

➤  9–10 OKtOber
FRI 2013 – hjälpmedels-
mässa i Malmö. Föräldrakraft 
är officiell mässtidning.

➤  11 OKtOber
Föräldrakraft nr 5 utkommer.

➤  14–15 OKtOber
Bygga Broar. Konferens om 
arbetsmarknaden efter 
särskolan. Globen, 
Stockholm.

➤  25–26 OKtOber
Dysleximässan anordnas i 
Sollentuna av Dyslexiför-
bundet FMLS.

missa inte i sommar & höst

@ Alltid uppdaterat på fOraldraKraft.se/events
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mässan sOm 
älsKar 
hjälpmedel!

Föräldrakraft är officiell mässtidning för FRI 2013 i Malmö den 9-10 
oktober 2013. ”Älskade hjälpmedel” är temat och både mässarrangö-
ren Hjälpmedelsteknik Sverige och Föräldrakraft vill visa fördelarna med 
den snabba utvecklingen inom hjälpmedel.

– Ett aktivt liv kräver bra och moderna hjälpmedel. 
Problemet är att kunskapen är alltför dålig. Vi vill lyfta 
fram möjligheterna, säger mässans projektledare 
Annette Sandström (bilden) och Föräldrakrafts 
chefredaktör Valter Bengtsson. 

Fjolårets FRI 2012 hade cirka 5000 besökare och 
100 utställare och mässan siktar på att överträffa detta. 

För första gången anordnas mässan på nybyggda Malmömässan med 
bättre tillgänglighet, enklare transporter och fler handikapparkeringar. 
En annan nyhet är att mässan ordnar dagsresor med buss från bland 
annat Halmstad, Växjö och Kalmar.

Ett lyft för mässan blir att de många föreläsningarna för första 
gången anordnas inne i mässhallen, i nära anslutning till utställnings-
montrarna, för att underlätta för besökarna. 

Dragplåster är bland annat Mikael Andersson (bilden) 
som föreläser om ”att göra det omöjliga möjligt”. Från 
socialdepartementet medverkar Ulrik Lindberg med 
senaste nytt om Fritt val av hjälpmedel. Läs mer om 
mässan på www.fri2013.se

tiPs

kom ihåg!

Direktbuss till mässan! 
www.fri2013.se/buss

Utbildning
Juridik: Ditt hjälpmedelsansvar 
Begränsat antal platser. 
www.fri2013.se/utbildning

Föreläsningar 
Låt dig inspireras. 
www.fri2013.se/forelasningar

VäLkommen tiLL södra sVeriges 
största hjäLpmedeLsmässa. 
9-10/10, maLmömässan

Läs mer! FRi2013.SE

Datum: 9-10 oktober
OBS! Nu finns vi på Malmömässan! 

en mötesplats om produkter och tjänster inom funktionsnedsättning | 9-10/10 | oBs! nu pÅ malmömässan | www.fri2013.se

fri | 2013 är södra sveriges största hjälpmedelsmässa 
och en inspirerande mötesplats. nu satsar vi ytterligare 
på fri | 2013 och flyttar till landets modernaste mäss-
lokaler i helt nybyggda malmömässan.
  

här får du som förskrivare chansen att kvalitetssäkra dina 
framtida kunskaper.  få en överblick över produkt nyheter, 
lyssna på insiktsfulla debatter, knyt nya kontakter, få 
 tydliga råd om regelverket kring förskrivande och låt dig 
inspireras av mängder av föreläsningar. 

du får även chansen att förkovra dig i yrkesansvaret vid 
förskrivning, fritt Val av hjälpmedel och egenansvar.  
utbildare på plats är juristen och författaren dina jacobsen.

så passa på. ta tillvara på all den inspiration och kunskap 
som finns för dig på fri 2013. 

Vad är och vad är inte  
ditt ansvar som förskrivare?

Läs mer!
FRi2013.SE

annette Sandström
marknadschef för fri 2013

utbildningens syfte är att förtydliga och fördjupa 
din kompetens om ditt yrkesansvar vid förskrivning, 
fritt val av hjälpmedel samt patientens egenansvar.

utbilDaRE: dina jacobson, jurist. läs mer om 
utbildningen och boka plats på: www.fri2013.se

PRiS: 750 kr. Begränsat antal platser.

Ditt hjälpmedelsansvar 

följande sträckor är inplanerade. stig på var du 
vill! mer info och bokning på: www.fri2013.se

halmstad –› laholm –› helsingborg 

Växjö –› älmhult –› osby –› hässleholm

kalmar –›karlskrona –› ronneby –› karlshamn –› kristianstad

åk DiREktbuSS till mäSSan!

utbilDning 
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annonstorg

” 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 eller 08-4100 5637
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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  
Östersund 5 - 6 sept 2 dagar 2 290:-
Stockholm 16 - 20 sept 5 dagar 4 990:-
Stockholm 11 - 15 nov 5 dagar 4 990:-
Göteborg 27 - 29 nov 3 dagar 3 190:-
Götene 9 - 11 dec 3 dagar 3 190:-

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. 

Kurs i din hemkommun?
Vi anordnar gärna även kurser i din hemkommun. Skolan, förskolan 
eller andra verksamheter kan köpa in kursdagar för att ge all perso-
nal en gedigen grund att stå på när det gäller tecken - ett mycket bra 
sätt att skapa bra förutsättnigar för utveckling av kommunikationen 
för ditt barn. www.tecknologen.se/kopta_kurser

Teckenalmanackan
Vårt inspirerande teckenpaket - teckenkurs och kultur - för familj, 
förskola och skola. Räcker ett helt år!  www.teckenalmanackan.se

www.tecknologen.se/foraldrakraft

URIFORM

Timmermansgatan 38 • 118 47 Stockholm
Tel: 08-6402955 • www.uriform.se 

TUMLE
kudden

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

Adena Personlig omsorg 
Skytteholmsv 2, 171 27 Solna
Tel: 08-735 53 30
www.adena-assistans.se

Din
trygghet
i centrum

Din
trygghet
i centrum
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Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

OAVSETT. 
Personlig assistans som du vill ha den
Antingen vill du att vi tar ett helhetsgrepp om din assistans eller så vill du 
sköta den mer självständigt. Oavsett, vi är en trygg arbetsgivare för dina  
personliga assistenter och vi finns nära dig med våra lokala assistans-
kontor.

Hos oss får du också till gång till en rad fördelar som:

• Juridiskt stöd och hjälp med ansökningar och omprövningar

• Kundombudsman

• Vi har lokala assistanskontor i hela Sverige – välkommen!

…och mycket annat. Läs mer på frosunda.se

Gillar du Gemenskap 
och en aktiv fritid?
Vi erbjuder ett stort utbud av 

aktiviteter att ta del av; allt ifrån 

kulturupplevelser till mer fysiska 

aktiviteter eller bara möjligheten 

att umgås.

Kolla in vår På gång-kalender på 

frosunda.se/pa-gang

KOnTAKTA OSS Om PErSOnlig ASSiSTAnS
0771-FRÖSUNDA (37 67 86 32)

kundkontakt@frosunda.se
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