
SÖREN OLSSON: JAG ÄR FÖRLORAD I EN REAKTION

OM BARN, UNGA OCH VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

74 kr
INKL. MOMS 

# 5 
OKTOBER  
2013  
ÅRGÅNG 8

FÖ
R

Ä
LD

R
A

K
R

A
FT  N

R
  5, 2013       LO

V
IS

A
     TE

M
A

 A
R

B
E

TE
      TE

M
A

 FÖ
R

LU
S

T &
 S

O
R

G
      TE

M
A

 IT-H
JÄ

LP
M

E
D

E
L        N

P
F     LIV

S
S

TIL

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

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

Av 1 800 kunder är hälften barn
och ungdomar.
Det känns väl som ett tryggt val?
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”Jag vill bana  
  väg för andra”

           Lovisa Söderberg i Bolibompa
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OCH TIPS!
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”RÄDDA RESURSSKOLORNA, DE BEHÖVS!” 
Flera hundra föräldrar och elever 

samlades i augusti utanför 
Stockholms stadshus för att 

protestera mot ekonomiska försämringar 
för kommunens resursskolor.

Efter några veckor av debatt backade 
kommunen. Skolborgarrådet Lotta 
Edholm (FP) kovände i frågan och lovade 
att ompröva alla avslag om extra tilläggs-
belopp för stöd. Hon lovade också att öka 
2014 års budget för skolstödet.

Samtidigt varnade hon fristående 
resursskolor för att ”plocka ut vinster, hö-
ga styrelsearvoden och aktieutdelning”. 

I en debattartikel i DN skrev Lotta 
Edholm att vissa skolor har haft så goda 
vinster att de kunnat dela ut nästan en 
tredjedel av omsättningen till ägarna.

”Jag är inte främmande för att anmäla 
en verksamhet till Skolinspektionen om 
den plockar ut stora vinster samtidigt 
som eleverna inte får det stöd som staden 
har beviljat resurser till,” skrev Edholm.

Föräldrarna som kämpat för att behålla 
stödet till resursskolorna är tacksamma 

för beskedet att alla avslag ska omprövas: 
”Nu firar vi och vilar ett par dagar. För 
föräldranätverket Barn i behov är det här 
bara början. Om några år vill vi se 
tillbaka på hösten 2013 som den tidpunkt 
då det vände. Sedan fick alla barn i 
Sverige med neuropsykiatriska svårighe-
ter en schysst skolgång”, skriver nätver-
ket i ett pressmeddelande.

Nätverket startade som en spontan 
Facebookgrupp, för att nu ha växt till att 
omfatta hela 800 föräldrar.

Ur det öppna brev som överlämnades till 
Utbildningsnämnden i samband med 
demonstrationen:

”Att alla barn ska inkluderas låter 
fint. Problemet är att våra barns funk-
tionshinder förstärks av att de tvingas 
vara i stora grupper. De flesta av våra 
barn har först provat att gå i vanlig 
skola, enligt inkluderingstanken. Det har 
inte fungerat. Först när de kommit till 
sina resursskolor har de blommat ut, 
börjat nå målen, sluppit mobbning och 
fått förutsättningar att utvecklas.”

FOTO: Linnea Bengtsson
info@faktapress.se

Sofia Bernstone, här med sonen Elliot, 
protesterade mot besparingarna...

... liksom Edith och Justus som själva har 
positiva erfarenheter av resursskolor.

Vänster: Patrick Tersmeden var en av 
talarna utanför Stadshuset.

Protesterna lockade även tidningar, radio och TV som gav aktionen 
mycket uppmärksamhet.

Vänster pch ovan: Demonstra
tions plakat fanns i många olika 
former.
Höger: Amanda Nyreröd vet 
vilken skola som är bäst för 
henne.
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Ovan: Flera hundra personer samlades utanför Stockholms 
stadshus vid skolstarten i augusti, alla med ett och samma bud-
skap: Rädda resursskolorna.

Susanna Persson och Susanna Osser ansåg 
att politikerna borde skämmas för besparings-
besluten.

Till vänster: Skyltarna speglade oron 
för en framtid med allt snålare stöd. 

Jenny Pellard ses med megafon.
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Ditt barn klarar en hel del. Till exempel att bestämma

över Sveriges största företag inom personlig assistans. 
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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. 
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Anna Ekberg har många intressen, alltifrån böcker till musik 
och teater. Det har hon nytta av på sitt jobb på en daglig verk-
samhet. Men att många inte får någon ersättning är hon kritisk 
till. ”Vakna politiker”, säger Anna.
TEMA ARBETE PÅ SIDAN 88 

FOTO: ANNA PELLA

”VAKNA POLITIKER!”
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82
Kan man kombinera en yrkeskarriär  
med att vara förälder till ett barn med 
stora behov? Svaret är ja, om du  
frågar Trine Nyberg.  
TEMA ARBETE PÅ SIDAN 83

Att förlora ett syskon är något av det  
svåraste som kan hända i livet. När  
Petra förlorade sin storasyster blev  
kompisarnas stöd viktigast.  
16 SIDOR OM FÖRLUST OCH SORG  
MED START PÅ SIDAN 50 

Den (o)möjliga  
kombinationen

”Jag tänker på  
min syster varje dag”

TIPS PÅ DIREKTEN!
1

        

Det tar tid att vänja 
sig vid att använda 
mobil-appar som 
hjälpmedel. En ny funktion 
kan man lära sig på minuter, 
men det kan ta veckor att göra den 
självklar i vardagen.                  Sid 43

2
        

Hitta en speciell person som 
kan hjälpa dig att öppna dörren till 
arbetsmarknaden. Ring kommunen 
och säg att du vill ha ett ”Personligt 
ombud”. Sid 81

3
        

Gör listor och strukturera så att 
alla delar av ditt liv får plats. Låt inte 
omvärlden styra.  Sid 85

TRÄFFA OSS HÄR I HÖST
Två av de mässor och konfe-
rensen där du kan träffa 
Föräldrakrafts medarbetare 
under hösten:

FRI 2013 – den 
stora hjälpmäs-
san i Malmö äger 
rum på Malmö-
mässan den 
9–10 oktober.

Dysleximässan anordnas  
i år på Scandic Star Hotell  
i Sollentuna den 25–26 oktober. 

➤   MÅNGFALDSKONFERENS  
I BILDER

➤   NY TV-SERIE ÖKAR MED-
VETENHET OM AUTISM

➤   DE VÄRSTA MISSARNA  
I HÖSTBUDGETEN 

➤  PLUS: SENASTE NYTT OM 
SKOLAN, JOBBEN OCH 
VÅRDEN! 

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 oktoberOBS! 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 

kraft
Officiell 
mäss-

tidning 

”

”
Det är som 
kognitivt 
stöd som 
apparna 
briljerar.
TINA WIMAN   
SIDAN 40

Dörrarna 
hos Bup 
borde vara 
öppna.
HELENE ÖBERG   
SIDAN 28

Aktuellt just nu på 
foraldrakraft.se

TEMA: FÖRLUST & SORG
50 Inte svart – svart finns inte
52 Jag tänker på min syster varje dag
55 Syskon reagerar väldigt olika 
56  Guide: Så hjälper du syskon  

i sorg
58  Att leva i ovisshet: Vi slutar aldrig 

drömma om mirakel
62  Guide: Så hanterar du sorgen 

kring ditt barn
64  Guide: Fem steg i sorgbear-

betning

TEMA: ARBETE 
STÖD IDAG OCH I FRAMTIDEN
67 Temastart
68 Martin måste sluta på drömjobbet
70 Stöden du kan få idag
72  ... och detta kan bli framtidens 

stöd
73 Hillevi Engström: Gör upp med 
 negativa attityder
73  ”Regeringen måste våga 

genomföra Funka-förslagen”
74 Mikael Andersson: Jag fick jobbet 
 genom utpressning
78 ”Chefer och handläggare borde 
 göra uppror”
80  Långt från jobb – och ändå så 

nära
81 3 råd till dig som söker jobb

ANHÖRIG & KARRIÄR
82  100 000 måste minska sin 

arbetstid
82 Den (o)möjliga kombinationen
85 Tips till andra som vill göra karriär
86 Guide: Så blir arbetsplatsen 
 mer anhörigvänlig
87 Testa din arbetsplats!

DAGLIG VERKSAMHET
88  Annas jobb – en plats där hon 

trivs och utvecklas
90 Jobba gratis – verklighet i mer än  
 var tionde kommun

IDROTT
94 Här skapas de nya idrottsledarna
96 ”Mycket bättre än vi hoppades”
97 Kalle och Hobbe
98 Kalendariet
98 Annonsörer i detta nummer 
99 Annonstorget
71  Annonstorg för Daglig verksamhet

Missa inte:  3 RÅD TILL DIG SOM SÖKER JOBB
Se sidan 81

Elin,
kolla bara att det s
 jag ändrade ”foto” till ”Foto” innan 
jag insåg att det nog var med avsikt 
du hade litet v...? /V
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H ur gör man karriär, samtidigt som man har 
ett barn med särskilda behov? Vill du göra 
din arbetsplats mer anhörigvänlig? Vilka 

stöd kan man få om man själv har en funktionsned
sättning och söker jobb? 

Har du svårt att hitta rätt hjälpmedel för att klara 
skolan eller jobbet? Hur får man chansen att göra 
karriär som idrottsledare, oavsett egen funktions
nedsättning?

Hur kommer man vidare i livet 
om man har en svår sorg? Hur 
hjälper man ett barn som sörjer?

Välkommen till denna utgåva av 
Föräldrakraft, där du finner svar 
på bland annat ovanstående 
frågor. Vi är glada och stolta över 
att vi kan bjuda på 100 sidor som 
verkligen är sprängfyllda med 
tips och värdefull läsning. 

Goda råd behövs nämligen! Vi får hela tiden 
bevis på att enskilda måste slåss för rätt stöd. Och 
att det lönar sig att kämpa. 

Vid skolstarten krävde hundra
tals föräldrar och elever att 

extraersättningen till resurs
skolor i Stockholm skulle 
räddas. Staden slog till reträtt 
och lovade ompröva alla 

avslag. Skolbudgeten 
måste utökas med ett 

antal miljoner, men skattebetalarna bör inte vara 
oroliga. Tidigt stöd i skolan är synnerligen lönsamt. 
När unga hamnar i utanförskap – det är då kostna
derna skenar. I somras presenterade Skandias Idéer 
för livet forskning som visar att en enda ungdom 
som fastnar i utanförskap i snitt kostar samhället 
mer än 10 miljoner kronor i insatser och förlorad 
produktivitet. Om vi snålar nu blir det dyrt i 
framtiden.

Vid pressläggning får vi veta att 
Martin får behålla sitt jobb i föräldrar
nas företag (se sidan 68). Hans pappa, 
Robert Tamm, har gjort en fantastisk 
insats för att få Arbetsförmedlingen 
att göra en helomvändning. 

Vi hoppas att även regeringen 
lyssnar och snarast genomför Cristina 
Husmark Pehrssons förslag (i Funka

utredningen) om att göra det möjligt för arbetsgiva
re att anställa närstående med lönestöd. Om detta 
förverkligas blir det möjligt för föräldrar att starta 
upp exempelvis hunddagis och anställa egna barn 
som har funktionsnedsättning.

Tyvärr grusades förhoppningarna om snabba 
åtgärder för smartare stöd på arbetsmarknaden när 
regeringen la fram höstbudgeten. Funkaförslaget 
om att anställa närstående med lönestöd borde ha 
funnits med, liksom en höjning av lönebidragsta
ket. Det kunde ha gjort stor skillnad. l

Tillåt föräldrar att anställa 
egna barn med lönestöd – nu!

Valter Bengtsson 
ansvarig utgivare
valter.bengtsson@faktapress.se

LEDARE

Förhoppningar
om snabba 

åtgärder grusades 
när höstbud-

geten las fram.

FÖRÄLDRAKRAFTS 
REFERENSGRUPP  

GER REDAKTIONEN 
RÅD OCH EXPERTIS.

Henrik 
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Anders  
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ordförande  
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Forum
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Thomas 
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Lika Unika
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Kristna Råd,  
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Sjöström, 
Kommunika-
tionschef 
Frösunda 
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FÖR ETT LIV I RÖRELSE
Ett funktionellt hjälpmedel för ökad rörelse, aktivitet 
och funktion. I plagget finns integrerade elektroder 
som stimulerar noggrant utvalda muskler.

För personer med spasticitet, rörelsehinder, 
ökad eller minskad muskelspänning.

Kontakta oss för mer information.  

Tel: 08-410 277 01 • info@inerventions.se • www.inerventions.se
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Som alla föräldrar har jag badat  
mitt barn. Skillnaden är att jag 15 år 
senare fortfarande badar honom.
Var går egentligen gränsen för föräldraansvar?

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning som är i behov av personlig assistans är  

gränsen många gånger otydlig. I en serie föreläsningar på humana.se, reder Humanas jurister  

ut vilket stöd du som förälder har rätt till och var gränsen går.

Föreläsningarna hittar du på www.humana.se/foraldraansvar

                M
cB
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e
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Som alla föräldrar har jag badat  
mitt barn. Skillnaden är att jag 15 år 
senare fortfarande badar honom.
Var går egentligen gränsen för föräldraansvar?

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning som är i behov av personlig assistans är  

gränsen många gånger otydlig. I en serie föreläsningar på humana.se, reder Humanas jurister  

ut vilket stöd du som förälder har rätt till och var gränsen går.

Föreläsningarna hittar du på www.humana.se/foraldraansvar
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Sov tryggt och säkert

KayserBettens sängar är konstruerade för barn, 
ungdomar och vuxna. Trygga och säkra sängar
 anpassade efter individens behov.  Välj bland 

flera modeller på www.maydayaid.se.

MAYDAY AID AB • Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka 
Tel: 0300 - 56 97 00 • Fax: 0300 - 56 97 01 • info@maydayaid.se • www.maydayaid.se

Lotte

Olaf

Ida

smidig
prisvärd
säker

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

facebook.com/Autoadapt
twitter.com/Autoadapt

www.autoadapt.se

*Helbilsgodkänd med Carony Go 
och specifikt rullstolslås. Vid 
vidareanpassning kan 
dispens krävas. 
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Sören OlssonKRÖNIKA

Jag har en hobby. Att studera människor. Jag 
kan sitta i timmar och bara betrakta männ-
iskor som vandrar förbi mig. De är på väg 

från någonting och är på väg någon annanstans. 
Jag brukar sitta på en bänk och studera män-

niskorna som rusar förbi. Jag försöker hålla i mig 
för att inte hamna i att vilja förändra något hos 
människorna. 

En del skulle anses vara vackra. Andra skulle 
kunna anses fula. En del är uppklädda. Andra 
nerklädda. 

Det spelar absolut ingen som helst roll för mig. 
Jag betraktar dem bara en kort stund och försöker 

se dem precis så som de är.
Jag låter min fantasi skena 

iväg och jag låter alla dessa 
individer få berätta sin 
historia för mig. Jag låtsas  
att jag vet vilka de är. Det 
behöver inte vara någon som 
helst sanning i det jag tänker. 

Det är endast min fantasi som drar iväg med mig. 
Jag tycker mig se deras längtan och deras 

drömmar.
De har önskningar om att bli berörda, älskade 

och sedda.

Efter en stund börjar myllret av människor på - 
minna om myror i en myrstack. De vandrar 
ständigt omkring på väg någonstans. 

Plötsligt stannar en man upp och tilltalar mig. 
Han undrar om jag har lite småpengar som jag 
kan ge honom.

– Jag har inga småpengar, svarar jag honom 
utan att se efter om det stämmer. 

Jag vill bli lämnad i fred och slippa bli indragen 
i någons liv. En irritation väcks inom mig. Jag ville 
inte bli störd. Jag ville sitta och betrakta världen 
runt mig utan att värdera någonting. Men stunden 
är borta. Jag är förlorad i en reaktion. 

Så där snabbt kan det gå för mig att bli förlorad 
i en reaktion. 

Ofta tycker jag att det där ögonblicket är 
intressant att uppmärksamma. Vad var det som 
hände när jag plötsligt förlorade hela min närvaro 
i stunden? 

Som ett experiment försöker jag hålla fast vid 
min reaktion. Men det går inte. Plötsligt har min 
irritation runnit av mig. Det gör mig ännu mer för-
undrad. Ingen känsla går att behålla särskilt 
länge. 

En sinnesstämning  är som en doft. Den finns 
en stund. Men snart tynar den bort och försvin-
ner. 

Våra känslor fungerar på samma sätt. 
En stund känner vi glädje, sorg, rädsla, ilska.
Och i nästa stund är känslan försvunnen, likt 

dofter eller smakupplevelser.
De finns en stund.
Och då kan vi välja att låta dem få finnas, eller 

förneka och försöka förtränga dem.
Men att förtränga en känsla har visat sig vara i 

det närmaste omöjligt.
För känslan kommer smygande ändå.
Oavsett om du väljer att förneka den och låtsas 

att den inte existerar.
Låt mig få föreslå ett litet experiment. Nästa 

gång du är riktigt, riktigt arg, försök att hålla dig 
kvar i ilskan. Släpp inte taget om den. Hur länge 
stannar den kvar? 

Troligen endast en stund. 
Det är precis samma sak med glädjen. Den 

finns endast en liten stund. Varför inte passa på 
och njuta av den när den finns hos dig?

Snart är även den borta och känslan är ersatt 
av någon annan reaktion.

Faktum är att ju mer jag har låtit känslor få 
existera som de är, desto mer avslappnad har jag 
blivit. Jag behöver inte kämpa för att hålla fast vid 
de mer positiva känslorna, lika lite som jag 
försöker göra mig av med de så kallade negativa 
känslorna. 

Vad du än känner – det går också över! l

TEXT Sören Olsson

Att förlora sig  
    i en reaktion

Jag vill bli lämnad i fred. 
Men stunden ÄR BORTA. 
JAG ÄR FÖRLORAD I EN 
REAKTION. 

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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Vi vågar påstå att vi är Sveriges 
ärligaste  assistanssamordnare. 
– Syna oss gärna i sömmarna! Vivida Assistans – Med högre kvalitet. www.vivida.se/arlighet
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Trots flera påtryckningar 
från Celinas mamma Kata
rina Gerdes dröjde det 
näs tan två dygn innan Celina 
fick en medicin som kunde 
häva kramperna helt. Celina 
sov under de här dygnen inte 
mer än någon enstaka timme 
innan kramperna väckte 
henne igen.

På grund av platsbrist fick 
Celina ligga kvar på kirurg
avdelningen på Astrid 
Lind grens barnsjukhus, trots 
att hennes problem övergått 
till neurologisk karaktär efter 
operationen.

Där fick Celina gång på 
gång kramplösande medicin 
som var för svag och det 
dröjde nästan två dygn innan 
hon flyttades till neuropedri
atiska avdelningen där 
kramperna till slut kunde 
hävas med hjälp av medicin 
direkt in i blodet.

Celina är 11 år och har en 
flerfunktionsnedsättning 
med svår epilepsi och 
and ningsproblematik. Under 
de två dygnen av väntan sov 
hon inte mer än totalt två 
eller tre timmar, och därefter 

fick hon en bakteriell 
infektion som krävde 
antibiotika och som ledde till 
att hon fick vårdas ytterligare 
flera dygn på sjukhus.

– Det kommer som ”ett 
brev på posten”. Ett barn som 
Celina behöver daglig 
andningsgymnastik och 
rörelse för att inte bakterier 
ska börja gro i luftvägar och 
lungor, säger mamma 
Katarina.

 
”Vi har en pres-
sad situation på 
barnsjukhuset”

Svante Norgren, 
divisionschef på 
Astrid Lindgrens 
barnsjukhus, 
säger att han inte 

kan uttala sig om den 
specifika händelsen men att 
det självklart inte är bra om 
en patient får vänta på rätt 
medicin.

– Det låter inte bra att ett 
barn är vaket och krampar i 
två dygn. Jag känner inte till 
händelsen men förutsätter 
att man försökte bryta 
kramperna. Vi har en 

Celina vaken  
i två dygn i väntan  
på rätt medicin
Efter en operation av matstrupen gick 11-åriga Celina Gerdes 
in i ett komplicerat epileptiskt kramptillstånd. Hon fick vänta 
nästan två dygn på medicin som hävde kramperna.

– Vi har en pressad situation men en sån här sak ska vi klara 
oavsett den pressade personalsituationen, säger Svante 
Norgren, divisionschef på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
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Nyheter Nyhetstips? Mejla till info@faktapress.se  
eller ring redaktionen på 08-410 56 36.

Närhet-Förtroende-Respekt

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

furubodaassistans.org

Furuboda Assistans ägs av den ideella  
Föreningen Furuboda, tillsammans skapar  
vi mervärde för dig. Hos oss är du delaktig  
i allt som rör din assistans.

Vi har Socialstyrelsens godkännande att  
bedriva personlig assistans. 
Vår verksamhet är IfA-godkänd.  

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

pressad situation på 
barnsjukhuset, och det 
beror framför allt på 
bristen på sjuksköterskor 
vilket gör att vi har fått 
stänga vissa vårdplatser. 
Men en sån här sak skall vi 
klara oavsett den pressade 
personalsituationen.

Han uppmanar föräld- 
rarna att ta kontakt med 
personalen eller patient-
vägledarna på sjukhuset 
om de inte tycker att 
sjukhuset nått upp till 
förväntningarna.

– Det ger oss en möjlig-
het att ta del av deras 
erfarenheter och förbättra 
vården.

Svante Norgren berät- 
tar också att sjukhuset 
under en längre tid haft 
svårt att behålla erfaren 
och kompetent personal, 
inte minst specialistsjuk-
sköterskor inom barn, och 
att det pågår flera projekt 
för att både vidareutbilda 
personal samt få dem att 
stanna. Flera läkare inom 
neuropedriatiken har 
också slutat under de 

senaste åren vilket har lett 
till en ond cirkel.

– När det saknas 
personal så belastar det 
övriga medarbetare. Den 
neuropedriatiska sluten-
vården är en av de tyngsta 
på grund av att det är så 
mycket samordning kring 
varje barn, och många är 
svårt sjuka.

Enligt Svante Norgren 
har sjukhuset svårare att 
ta hand om barn som har 
flera komplicerade behov 
och som har kontakt med 
flera mottagningar.

– Det är ett specialist-
vårdsproblem som finns 
även i andra delar av 
Sverige och utomlands, 
men vi jobbar på att skapa 
ett bättre samarbete 
mellan mottagningarna 
genom olika tvärgrupper 
och samordningsprojekt, 
och det kommer att 
märkas en positiv skillnad 
redan nästa år, säger 
Svante Norgren. l

Celina och 
mamma 
Katarina.

text: ANNA PELLA, info@faktapress.se

Raseri över assistansersättningen
Vårdföretagarna rasar mot regeringens ”häpnadsväckande” 
beslut att höja schablonersättning för personlig assistans med 
endast 1,8 procent.

– Den låga höjningen kan inte förklaras på annat sätt än att 
regeringen vill spara pengar på personer med stora funktions-
nedsättningar, säger Fredric Käll, ordförande i Bransch 
personlig assistans, Vårdföretagarna. l
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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

Förhållandena på barn- och ungdoms-
psykiatrikliniken i Stockholm granskas 
efter rapporter om allvarliga missför-
hållanden.

Kliniken anklagas bland annat för att 
hålla tonåringar isolerade under långa 
perioder.

Dagens nyheter har publicerat flera 
artiklar baserat på en anmälan till Ivo, 
Inspektionen för vård och omsorg. 

Enligt anmälan tvångsvårdas barn på 
fel grunder. Barn bältas, tvångsinjiceras 
och isoleras på felaktiga grunder.

Bup-kliniken har en låst avdelning, 
kallad Ria, där barn isoleras och ofta 
bara träffar personal. 

När Ria-avdelningen började användas 
2010 var skälet att man ville sluta sända 
barn till Piva, en avdelning där de mest 
sjuka vuxna vårdas. Enligt anmälan 
fortsätter man dock att sända barn även 
till denna vuxenpsykiatriska avdelningen.

På den låsta Ria-avdelningen förekom-
mer det att barn vårdas isolerat ”i flera 
månader utan att det rapporteras”, 
uppger en av anmälarna till DN.

Enligt de personer som gjort anmälan 
är isolering på detta sätt olaglig.

Den nya myndigheten Ivo har öppnat 
ett tillsynsärende mot Bup-kliniken, 
skriver DN. Även Stockholms landsting 
granskar verksamheten.

– Vi tar allvarligt på anmälan men så 
allvarligt som det beskrivs tror jag inte 
att det är, säger till DN chefsöverläkare 
Sten Jacobsson som leder landstingets 
egen granskning.

Enligt Jacobsson handlar isoleringen 
av barn endast om korta tider eller 
”högst några dygn”. Han uppger att 
endast några få barn per år skickas till 
vuxenavdelninen Piva, vilket han dock 
betecknar som ”en nödlösning”.

I en annan artikel i DN säger Peter 
Engelsöy, chef för Bup-kliniken, att man 
inte bryter mot lagen när man isolerar 
barn på Ria-avdelningen. Han säger att 
det handlar om en tvångsåtgärd som inte 
behöver rapporteras.

Samtidigt är Peter Engelsöy självkri-
tisk och säger att behandlingen på Ria 

inte har nått målet. I framtiden ska Ria 
användas i mycket mindre utsträckning.

Barnombudsmannen Fredrik Malm- 
berg uppger att BO har fått oroväckande 
samtal om förhållanden på Bup-kliniken.

– Vi vill prata med barn som har 
erfarenhet av att vårdas inom den slutna 
barn- och ungdomspsykiatrin i 
Stockholm. Jag har varit i kontakt med 
ansvarigt landstingsråd Birgitta Rydberg 
som ser det som en utmärkt idé att låta 
barnen komma till tals, säger Fredrik 
Malmberg. l

När 12-åringar med funktionsnedsätt-
ningar upprepade gånger isoleras, 
bältesläggs eller tvångsinjiceras med 
medicin blir vi oroliga för hur vägen 
fram dit har sett ut. Hur har det kunnat 
bli så tokigt?

Så skriver Eva Nordin-Olson och Anna 
Calissendorff, Autism- och Asperger-
förbundet i ett öppet brev till BUP-
kliniken i Stockholm.

Förbundet har ”med förskräckelse” 
konstaterat att i sex av åtta fall av 
tvångsåtgärder har det gällt unga med 
autism.

Anna Calissendorff, generalsekreterare för 
Autism- & Aspergerförbundet.

Bup-personal slår larm  
om isolering av unga

”HUR BLEV DET SÅ HÄR TOKIGT?”
Autism- & Asperger -
förbundet efterlyser 
moderna metoder
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Socialstyrelsen är bekym-
rad över regeringsuppdra-
get att utreda misstänkta 
problem när det gäller 
föräldrar som är personliga 
assistenter till sina barn. 
Därför har man nu kopplat in 
en forskningsetisk kommit-
té för en bedömning.

– Vi skulle aldrig intervjua 
andra barn om hur bra deras 
föräldrar är som föräldrar, 
säger Anette Richardson, 
enhetschef på Socialstyrelsen, 
till Dagens Nyheter.

Det var Susanne Billums 
omstridda ”fuskutredning” 
som aktualiserade frågan om 
missförhållanden när föräldrar 
är personliga assistenter till 
egna barn.

Enligt Susanne Billum har 
det hänt att föräldrar har avböjt 
habilitering för sitt barn, med 
motivering att man föredragit 
att ansöka om assistans. 
Vidare uppges barn hållits bor-
ta skolan. Socialstyrelsen fick 
därför i mars ett uppdrag av 

regeringen att utreda om det 
finns risk att föräldrar utnyttjar 
sina barns assistansersättning 
på ett felaktigt sätt. Man vill 
också veta hur assistansen 
påverkar barnens självständig-
het.

Men Socialstyrelsen tvekar 
inför uppdraget att intervjua 
barn. Det finns flera oklarheter. 
Ska föräldrar vara med vid 
utfrågningarna? Hur kommer 
det i så fall att påverka svaren? 
Och vem ska backa upp 
barnet om frågorna väcker 
obehag?

Regeringsuppdraget har 
tidigare kritiserats av bland 
annat Föreningen JAG.

– Det är knappast så att 
föräldrar till barn med funk-
tionsnedsättning förvägrar sitt 
barn habilitering eller skol-
gång. Om föräldrar inte förmår 
ta ansvar för sina barns hälsa 
måste samhället istället stötta 
barnet och familjen genom fler 
insatser, inte färre, sa Cecilia 
Blanck, verksamhetschef på 
JAG, i ett uttalande i våras.

             lanserar
    SECURANOVA 
     ASSISTANS
ett IT-journalsystem som underlättar bl.a.
* dokumentation av genomförd assistans
* kvalitetssäkring av dokumentationen
* planering, uppföljning och utvärdering* planering, uppföljning och utvärdering
* rättssäkerhet och insyn för brukare
* systematisk kvalitetsledning 
* insyn för brukare, beslutsfattare, tillsyn

I SecuraNova Assistans utförs den lagstadgade 
journalföringen och övrig dokumentation för 
assistansanordnare. Systemet är säkert, lätt 
att använda, och bidrar till kvalitetsutveckling. att använda, och bidrar till kvalitetsutveckling. 
Det anpassas till varje anordnares specifika 
behov. Ca 100 mallar finns färdiga i systemet.

Vi utbildar våra drygt 200 kunder i systemet,
i journalföring, planering, uppföljning samt
även i BBIC. SecuraNova stöder BBIC fullt ut.

Exempel på användbara funktioner:
- Dokumentera via webben, även på distans.- Dokumentera via webben, även på distans.
- Assistenter kan journalföra viktiga händelser.
- Viktiga händelser som journalförs kan följas
  upp, utvärderas och utgöra underlag för
  resultatmätning och jämförelser. 
- Skapa underlag till Kvalitetsberättelsen.
- Integration med Kvalitetsledningssystem.

SecuraNova journalsystem är utvecklat helt SecuraNova journalsystem är utvecklat helt 
och hållet för assistansanordnares behov och
bygger på vårt journalsystem för vårdgivare. 
Kontakta oss gärna för information, visning 
av systemet och möjlighet att testa det. 

Kontakt: Tel: 0290-712 64, 073-508 54 37
               info@securanova.se
               ww               www.securanova.se 
      Dokumentationssystem sedan 1996

Full koll på läget med SecuraNova Assistans
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Full koll på läget med SecuraNova Assistans

IT-systemet som ger dig full koll!

Vi anpassar systemet
till just dina behov!

l Dokumentation av  
genomförd assistans
l Kvalitetssäkring av  
dokumentationen
l Planering, uppföljning  
och utvärdering

l Rättssäkerhet och insyn  
för brukare
l Systematisk kvalitets- 
ledning
l Insyn för brukare,  
beslutsfattare och tillsyn

Kontakta oss för mer information:
Tel: 0290-712 64, 073-508 54 37

SecuraNova Assistans är ett IT-journalsystem som har 
utvecklats för dig som är assistansanordnare. Systemet 
hjälper dig utföra den lagstadgade journalföringen och  
övrig dokumentation. Det säkert, lätt att använda och 
bidrar till kvalitetsutveckling. Det anpassas till varje 
anordnares specifika behov. 

SecuraNova Assistans underlättar bland annat:

info@securanova.se
www.securanova.se
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VW Caddy Maxi, Maximal funktionalitet!
En familjebil som också är golvsänkt kan aldrig ha för hög kvalitet, 
för mycket plats eller för bra ekonomi!
 – när VW och Paravan nu möjliggjort Caddy Maxi som golvsänkt 
alternativ för förare och passagerare, skapas nya möjligheter. 

Tel 0225-77 40 00 www.permobil.se TIMRÅ, HEDEMORA, LOMMA, BORÅS, JÖNKÖPING, STOCKHOLM SYD, STOCKHOLM NORD  

Boka  

visning  

och prov- 

körning!

”En trettonåring med autism och en 
utvecklingsnivå motsvarande en 
treåring har utsatts för bältesläggning. 
En tolvåring med ett autismspektrum-
tillstånd har under en och en halv 
månad bälteslagts arton gånger”, skriver 
förbundet.

Barn och unga med autismspek-
trumtillstånd blir ofta missförstådda 
och feltolkade, påpekar förbundet.

”Även om BUP-kliniken inte kan 
svara för vad som hänt innan barnen 
och ungdomarna kommer dit, så har de 
ett mycket stort ansvar för att ha all 
nödvändig kompetens i mötet med 
mycket utsatta barn och unga.”

Förbundet kräver svar på flera frågor 
om hur kliniken har gjort bedömningar 
och vilka metoder man använder.

Har man använt sig av de lågaffektiva 
metoder som finns för att undvika 
kränkande och farliga situationer? vill 
förbundet bland annat ha svar på.

I en kommentar till Föräldrakraft 
säger Anna Calissendorff att man ”med 
spänning väntar på ett svar från BUP”. 

Autism- och Aspergerförbundet har 
drygt 13 000 medlemmar och har en 
webbplats på www.autism.se l

Ev hål kan fyllas med denna artikel:

Ska barn frågas ut om sina föräldrar?
Omstritt uppdrag från regeringen bekymrar 
Socialstyrelsen

Socialstyrelsens dilemma: Ska 
barn frågas ut om sina föräldrar?
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Att lyfta, bära, greppa och 
hålla kan vara svårt, eller 
omöjligt för personer med 
svag hand eller dålig grepp-
styrka. 
Servohandsken är en grepp-
förstärkande handske som 
både avlastar och gör grep-
pet kraftfullare och  
uthålligare. 

Få ett starkare grepp
Servohandsken tillför styrkan när du behöver det

Den är smidig och enkel att 
använda och greppstyrkan 
anpassas efter användarens 
behov. Servohandsken finns 
för både vänster och höger 

hand i storlekarna XS-XL.
Läs mer om hur Servo-
handsken kan göra vardagen 
lättare på www.bioservo.com

bioservo fk 1305_180x62.indd   4 2013-09-11   18:25

Agnetha Vikenger, ordförande för RBU, tycker att rege
ringens förslag om att förlänga tidsgränsen för ansökan 
om förnyat bilstöd ytterligare ett år är beklämmande.

– Känslan så fort ett sådant här förslag kommer är att 
det handlar om att spara pengar. Många familjer har inte 
råd att köpa en ny bil, utan ofta en som är tre, fyra år 
gammal. Ökningen till nio år var redan för mycket.  
Men tio år är absurt!

”Absurt att  
förlänga tidsgränsen 
för bilstöd”

10 års väntan på 
förnyat bilstöd är 
absurt, anser 
Agnetha Vikenger, 
RBU. Radix

ASSISTANS

När Du väljer oss väljer Du
assistans på Dina villkor.

Välkommen!
Tel 010-330 04 01          radixassistans.se

Svensktägt, utan externa vinstintressen.

radix fk 1305_57x90_ny_alt1.indd   4 2013-09-13   14:05

Oroande att 
man inte ser till 
behoven, säger 

Agnetha 
Vikenger, RBU.

Socialdepartementet vill förlänga tids-
gränsen att byta bil till tio år, från 
dagens nio. Om fordonet fungerar väl 
efter tio år kan man bli nekad i alla fall.

Regeringen vill också att reglerna 
kring vilken typ av bil man väljer ska bli 
hårdare.

– Det är att underkänna familjen och 
människans val. Man har inte valt den 
här livssituationen. Tror man att vi 
väljer bilar som är svåra att anpassa? Jag 
har aldrig hört en familj som säger att 
”en sportbil för vår familj är nog det 
bästa”. Min erfarenhet är att man väljer 
de fordon som passar bäst för att 
anpassas. Man måste också se till hela 
familjens perspektiv, inte bara barnet, 
och hans eller hennes hjälpmedel, säger 
Agnetha Vikenger.

Även DHR och Försäkringskassan har 
synpunkter på förslaget. De ökade 
kostnaderna, vilket är skälet till att 
regeringen utreder bilstödet, tror 

Försäkringskassan och DHR, beror på 
att det går att göra mer tekniskt avance-
rade fordonsanpassningar idag.

Men att tekniken går framåt kring 
fordonsanpassning sparar pengar på 
andra håll menar Agnetha Vikenger.

– En elramp sparar på ryggen och det 
är billigare för samhälletän en trasig 
rygg. Det gör allt som underlättar för 
färden, i och ur och på och av.  Jag 
känner stor oro för förslaget, det gör mig 
beklämd att man inte ser till familjen 
utan till pengarna. l

text: ANNA PELLA, info@faktapress.se
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Vi har Sveriges bästa
personliga assistenter

SYD 042-442 27 40  ÖST 0485-303 77

ASSISTANSPOOLEN.SE

n   I slutet av juni kom ett förslag från Socialdepartementet om 
anpassningsbidraget för bilstöd. Förslaget vill öka konkurrensen 
mellan utförare av fordonsanpassningar, eftersom man anser att 
det är orimligt att anpassningsbidrag i många fall överstiger 1,5 
miljoner kronor för ett fordon.
n  Konkurrens ska öka genom att den som ansöker om bilstöd 
ska ta in minst två kostnadsförslag.
n  Regeringen föreslår också att möjligheten att neka anpass-
ningsbidrag vid ett olämpligt val av fordon förtydligas.
n  Tidsgränsen för när nytt bidrag kan beviljas ändras från nio till 
tio år. Om fordonet fungerar väl även efter tio år får man vänta 
ännu längre.

Bilstödet omfattar idag ett grundbidrag med högst 60 000 
kronor för anskaffning av fordon. Därutöver kan ett inkomstrelate-
rat bidrag lämnas med högst 40 000 kronor.

Anpassningsbidraget har inget tak utan ska täcka kostnaden för 
personen ska kunna bruka fordonet.

För att få grund- och anskaffningsbidrag är grundregeln att det 
ska ha gått minst nio år sedan förra beslutet om rätt till bilstöd. Det 
går att få nytt bilstöd tidigare om man kan visa att bilen gått minst 
18 000 mil från det att man köpte bilen eller om det finns medicin-
ska skäl eller trafiksäkerhetsskäl. Det finns ingen tidsgräns för när 
man kan få nytt anpassningsbidrag.

Försäkringskassans prognos är att 361 miljoner kronor utbetalas 
i bilstöd under 2013 varav tre fjärdedelar är anpassningsbidrag.

REGERINGEN TYCKER...

SÅ HÄR SER  
BILSTÖDET UT IDAG

 

 

Om fordonet fungerar väl kan man bli 
tvungen att vänta ännu längre än tio år 
på nytt bilstöd, enligt Socialdeparte
mentets förslag.
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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

SUGEN PÅ MER KUNSKAP  
OCH NYA PERSPEKTIV? 
Föräldrakraft tipsar om sju läsvärda böcker

KÄRLEK OCH RELATIONER NÄR 
MAN HAR EN OBOTLIG SJUKDOM

n  Annorlunda raggningstips och 
kärleksbrev som funkar, det utlovas 
läsare av ”Kromosom nummer nio”, en 
bok om livslust och en ovanlig diagnos. 

Det här är en ”mjukfaktabok” om 
vardagen med FA, Friedreichs ataxi, 
en obotlig progressiv sjukdom. 

Beata Hansson har följt fyra 
personer under ett år. Hon och 
intervjupersoner vill med boken bidra 
till en bättre värld för de drabbade och 
deras anhöriga. 

Vi möter Thomas, Kicki, Macke och 
Lotta som öppet delar med sig av 
erfarenheter och känslor. 

NÄR LIVET SLÅR TILL
n  Russ Harris är läkaren som har 
skrivit flera böcker om ACT, 
Acceptance and Commitment 
Therapy. I nya boken ”När livet slår till” 
beskriver han den smäll han själv 
upplevde när han förstod att sonen 
hade autism. 

Världen rasade samman, men till 
slut lyckades han hitta tillbaka till 
livsglädjen med hjälp av ACT, terapin 
som han själv arbetade med.

Syftet med boken är att visa att man 
kan hitta både frid och möjligheter 
även om livet inte blev som man tänkt 
sig. 

EN PAPPAS KAMP FÖR ATT HJÄLPA SIN DOTTER
n  ”I dina ögon” är en ny bok om en pappas kamp för att hjälpa sin dotter att 
få förståelse och stöd. En bok som kan representera tusentals andra familjer 
som är tysta men som dagligen utkämpar samma strider.

Författaren Thomas Nybom berättar hur han tidigt anar något annorlunda 
hos sin dotter. Han söker hjälp i jakten på en lösning hos myndigheter men får 
istället i flera år kämpa mot det han behöver minst – skuld. 

Den oförstående omgivningen och bristen på stöd blir till slut övermäktigt 
och det för hans dotter från honom. Trots dotterns frånvaro finns känslorna 
ständigt närvarande; sorg, ilska, och frustration men även stolthet, glädje och 
hopp.

”Jag hoppas att jag tagit rätt beslut att skriva den här boken. Det är känsligt 
och utlämnande men syftet är viktigt och om boken kan medverka till ökad 
förståelse eller ge stöd är det värt allt”, skriver Thomas Nybom i inledningen.

Om sin dotter skriver han: ”Ingen människa har lärt mig så mycket som du. 
Vi är många som fascineras av dig och jag vill förmedla det till hela världen.”

Titel: Kromosom 
nummer nio 
Författare: Beata 
Hanson
Utgivare: Vulkan 
Förlag. 
www.bota-fa.se

Titel: När livet  
slår till
Författare: Russ 
Harris
Utgivare: Natur  
& Kultur. 
www.nok.se

Titel: I dina ögon
Författare: 
Thomas Nybom
Utgivare: Vulkan. 
www.vulkan.se

Bok 
tips!
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Upplev skillnaden som kund hos oss
Om du vill ha stor frihet att kunna 
välja själv hur din assistans ska 
utformas så är Österlen Assistans 
alternativet för dig. En personlig 
assistent ska göra det möjligt för 
brukaren att leva sitt liv som han 
eller hon vill utan att offra sin frihet.
Tel: 0414-743 85 
www.osterlenassistans.se

Frihet    Kundanpassning    Service    Livskvalitet

Vi har tillstånd från Socialstyrelsen 
att bedriva personlig assistans

Vid 36 års ålder fick Erica 
Kalldin diagnosen Aspergers 
syndrom och därefter 

startade hon eget före tag för att 
utbilda om ”en kraft utöver det 
vanliga”. 

Nu har hon även utkommit med 
en bok med samma namn som 
företaget, AspieKraft, för att visa 
hur det är att leva med diagnosen. 
Och det är en mångskiftande bild. 
Alltifrån brist på förståelse och 
mobbning till insikten om vilken 
”superkraft” det kan vara att vara 
”aspie”. Erica Kalldin tar oss med 
på en berg- och dalbana från de 
allra första åren och förskolan till 
vuxenliv. 

Titel: Aspie Kraft
Författare: Erica 
Kalldin
Utgivare: Faun 
Förlag. 
www.faunforlag.
se

HYLLAD ROMANDEBUT UR ETT 
ANNORLUNDA PERSPEKTIV

n  ”Den som söker sig till mig av egen 
fri vilja måste det vara något fel på, 
även om det är en hund.” Så inleder 
Malin K Eriksson sin debutroman ”När 
minnen får liv”. 

Det är en roman med ett ovanligt 
perspektiv, om en kvinna med 
omfattande funktionsnedsättningar, 
som har svårigheter att kommunicera 
och som plågas av obehagliga 
minnen. En oväntad vänskap med en 
hund leder henne ut på en resa kantad 
av både skratt och gråt.

Tack vare denna bok har Malin K 
Eriksson utsetts till en av årets mest 
intressanta debutanter.

Titel: När minnen 
får liv
Författare: Malin 
K Eriksson
Utgivare: 
Bankeryd Bok 
och Kultur
www.bankeryd 
bok.se Titel: Undret  Författare: RJ Palacio Utgivare: Brombergs  www.brombergs.se

TJEJEN SOM HAR  
EN KRAFT UTÖVER  
DET VANLIGA

Titel: Funktions- 
hinder, vad är det?
Författare: Raul 
Dammer
Utgivare: 
Norstedts Juridik/
Fritzes 
www.fritzes.se

FUNKTIONSHINDER,  
VAD ÄR DET?

n  Vill du uppdatera dina kunskaper 
om funktionsnedsättningar? Raoul 
Dammert har utkommit med en elfte 
upplaga av ”Funktionshinder – vad är 
det?”. Här får man överskådlig och 
begriplig information om funktions-
nedsättningar. 

Det är en viktig bok för alla som 
arbetar med funktionshinderfrågor 
eller vill bidra till ett samhälle för alla. 
Författaren har arbetat med frågorna 
ända sedan 80-talet och är idag 
informationssekreterare på 
Riksförbundet Sällsynta diagnoser vid 
sidan om sitt eget företag.

UNDRET – EN BOK ATT KÄNNA IGEN SIG I
n  Tioårige August känner sig vanlig – inuti. Men han vet 
att ”vanliga” barn inte blir uttittade hela tiden.

Han föddes med ett annorlunda ansikte, som han 
försöker gömma bakom sin långa lugg. Han har undervi-
sats hemma ända till tioårsåldern. Hur kommer det att gå 
när han måste börja i en vanlig skola?

R J Palacio är författaren bakom denna känslosamma 
debutroman kallad ”Undret”. En bok som får oss att inse 
hur oviktigt utseendet egentligen är.

Erica Kalldin tar 
oss med på den 
berg- och dalbana 
som livet som 
”aspie” varit för 
henne.
Foto: Linnea 
Bengtsson
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Lovisa SöderbergINTERVJU

Lovisa Söderberg tror 
envist på att man måste 
våga misslyckas för att 
kunna lyckas.
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TEXT & FOTO  
Anna Pella

Hon kommer ihåg första gången hon 
förstod att hon var annorlunda. När 
hennes pappa skulle hjälpa henne 
att stretcha frågade hon ”Hur ofta 
stretchar Sara?”. 

– Sara var min kompis på lekis och jag trodde 
att hon stretchade och hade skenor som jag, när 
jag inte såg. 

Hon minns inte om hon blev ledsen den 
gången. Men visst har Lovisa känt sorg över att 
just hon föddes med en cp–skada. 

Ganska tidigt förstod hon att det mesta handlade 
om hur hon själv förhöll sig till sin situation. Och 
hon var inget ledset barn, tvärtom. 

– Jag var gladast av alla. Och det smittade av sig. 
Jag tyckte det var härligt att leva, och var framåt 
och social. Jag har haft mycket tur, och alltid haft 
lätt att få kompisar. Jag har heller aldrig varit 
mobbad. Jag har alltid känt mig trygg i att kunna 
prata för mig om något skulle gå snett eller jag skul-
le behöva hjälp. 

Familjen var väldigt aktiv och åkte skidor och 
seglade på loven. Det var aldrig tal om att det inte 
skulle gå på grund av Lovisas skada.

– Visst var det krångligare än för andra, men 
genom att få testa saker fick jag känna på hur det är 
att misslyckas och sen lyckas. Jag lärde mig tänka 
att jag skulle klara det, och då gick det ofta. Och 
om det inte gick, så försökte jag tänka ut varför, 
och om det var möjligt att göra på ett annat sätt. 

Självkänslan, att duga som man är, har alltid 
fun nits där. Men självförtroendet kan svikta.

– Om man möter en motgång tycker jag att man 

har rätt att deppa lite först. Men sen gör jag något 
jag är bra på istället, då kommer självförtroendet 
tillbaka.

När hon insåg att hon aldrig kommer bli bäst på 
att springa, så hittade hon något annat som hon 
var bra på istället. 

– Jag upptäckte att jag var starkast i armbryt-
ning och vann över alla i klassen. 

 Och att träna och känna sig stark är fortfarande 
något som ger henne självförtroende. 

I stunder då hon tycker det känns motigt brukar 
hon tänka att alla har ”sin egen skit”. 

– Jag har fel på benen, någon annan har en 
förälder som inte finns där, en tredje har någon 
nära som drabbats av cancer. 

En barndomsdröm var att jobba på radio. Lovisa 
och hennes kompisar spelade in sportreferat, där 
en av dem flåsade i bakgrunden och den andra 
rapporterade från den iscensatta tävlingen. 

Hon säger att hon nog anpassade drömmarna, 
att hon var realist. Och att hon fortfarande är det  
i viss mån.

– Man får inte ha för stora drömmar. Det är till 
exempel onödigt för mig att bli ledsen för att jag 
inte kan bestiga Kilimanjaro. Jag skulle inte bli 
någon bra bergsbestigare, så det skulle ändå inte 
vara roligt. Man måste hitta saker man tycker är 
kul och sätta rimliga 
mål.

Det fanns inga synliga 
förebilder med funk-
tionsnedsättningar när 
Lovisa var liten. Istället 

Varje onsdag möter hon över hundra tusen barn som  
programledare i barnprogrammet Bolibompa. Lovisa Söderberg  

vill vara den förebild hon själv saknade som liten. 

Jag får en kick av att 
inspirera andra TILL ETT 
SJÄLVSTÄNDIGT LIV

LOVISA I BOLIBOMPA: 

Jämför dig 
 inte med andra
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blev bland annat hennes pappa en stark förebild. 
– Han var stark och gymnastisk, som jag också 

var eller försökte vara. Och så struntade han i vad 
andra tyckte och ”körde sitt eget race”. 

Och det gjorde Lovisa också. Efter gymnasiet åk-
te hon till Spanien och pluggade några månader. 

– Det är bland det bästa jag har gjort. Jag kände 
ingen. Det var skönt att börja om.

Och det var ingen som brydde sig om att hon satt 
i rullstol. 

– Här hemma i Sverige är det många som undrar 
varför jag sitter i rullstol, och begreppet CP är 
laddat, men där existerade inte det. Jag var bara 
Lovisa.

Länge hade hon varit fast besluten att inte jobba 
med något som har med funktionsnedsättningar 
att göra. Men efter att ha jobbat som ledare på 
läger upptäckte hon vilken kick det var att inspire-
ra barn och ungdomar med funktionsnedsättning-
ar till ett självständigare liv. Så Lovisa började 

plugga till arbetstera-
peut. 

Under slutet av 
utbildningen tipsade en 
kompis henne om att 
Sveriges television sökte 

nya programledare till Bolibompa, och hon tänkte 
att det kunde vara roligt att testa. Och sen ett par 
år tillbaka ses Lovisa i rutan varje onsdag. 

– Det är väldigt roligt. Oavsett vad jag gör i 
Bolibompa så känns det viktigt att jag bara är där 
och visar att det inte är konstigt att sitta i rullstol. 
Och jag hoppas att jag planterar ett frö i alla barn 
som tittar, ”kan hon, kan jag”. 

– Många kommer fram på stan och säger att de 
tycker att Bolibompa är roligt och att jag är bra. 
Förut pekade de på rullstolen, nu pekar de på mig. 
”Titta! Där är Bolibompa-Lovisa!”

Barnen och ungdomarna på sommarlägren har 
sedan Lovisas tevedebut börjat få egna drömmar 
om att bli programledare eller andra yrken som 
syns i media, vilket Lovisa tror är en effekt av att 
hon syns i rutan. 

Lovisa hoppas få se fler förebilder i teve framöver, 
men också i andra yrken. 

– Jag längtar efter den dagen då det är ”vardag” 
att träffa frisörer såväl som lärare och läkare som 
sitter i rullstol, eller har någon annan synlig 
funk tionsnedsättning. Vi måste synas för att vi ska 
kunna få vara med och påverka.   

I somras arbetade Lovisa som arbetsterapeut 
inriktad på rehabilitering för vuxna. Där fanns 

Lovisa SöderbergINTERVJU

LOVISA SÖDERBERG

Ålder: 25 år.

Bor: Stockholm.

Familj: Pappa, mamma, 
storasyster.

Gör: Programledare för 
Bolibompa på onsdagar, 
lägerledare på sommaren.

Utbildning: 
Arbetsterapeut.

Skolminne: Starkast i 
armbrytning.

Barndomsdröm: Bli 
radiopratare.

Drömmer om idag: Att 
jobba på barnhabilitering.

Tränar: Hemma, ibland på 
gym.

Bästa träningslåt: Eye of 
the tiger, Survivor.

Tycker: Att utmaningar är 
bra. ”Man måste våga 
misslyckas för att kunna 
lyckas.”

Vill: Att alla ska få plugga 
och jobba med det de vill.

Tror: Att fler skulle vilja ha 
rullstol om samhället var 
mer tillgängligt. ”Det går ju 
mycket fortare att ta sig 
fram än att gå om miljön är 
tillgänglig”.

Hemlig talang: ”Jag kan 
skratta på beställning. Det 
gör jag ofta. Att skratta är 
dessutom mycket bra 
träning för magmuskulatu-
ren.” 

Att skratta är
MYCKET BRA TRÄNING

När Lovisa vann i armbryt-
ning över alla i sin klass 
gjorde det inte så mycket 
att hon inte var bäst på att 
springa.

www.lystrapersonligassistans.se

Personlig assistans som det var tänkt från början.

Nu även i Stockholm.
LYSTRA personlig assistans skapar kvalitet genom att respektera varandra och 
varandras värderingar. Nu har vi även etablerat oss i Stockholm. 

Som kund hos LYSTRA är det viktigt att vår grundsyn på assistansen överens-
stämmer för att vår personal ska kunna göra ett bra jobb hos våra kunder.
Lika viktigt är att vi gemensamt ser LSS-reformen som något vi vill bevara och 
att tillsammans göra som det var tänkt från början, ett bra liv för alla.

STOCKHOLM
FALUN

ÖR
EB

RO

UMEÅ
LULEÅ
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www.lystrapersonligassistans.se

Personlig assistans som det var tänkt från början.

Nu även i Stockholm.
LYSTRA personlig assistans skapar kvalitet genom att respektera varandra och 
varandras värderingar. Nu har vi även etablerat oss i Stockholm. 

Som kund hos LYSTRA är det viktigt att vår grundsyn på assistansen överens-
stämmer för att vår personal ska kunna göra ett bra jobb hos våra kunder.
Lika viktigt är att vi gemensamt ser LSS-reformen som något vi vill bevara och 
att tillsammans göra som det var tänkt från början, ett bra liv för alla.
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EB
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LULEÅ
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funkisgruppen
halvsida

180 x 128 mm

Lovisa SöderbergINTERVJU

flera kollegor som ”satt i stol”, och Lovisa märkte 
tydligt att patienterna kände ett särskilt förtroende 
för dem. Samma sak har hon känt på lägren när 
hon har peppat deltagarna att prova nya saker:

– Vi som själva sitter i rullstol vet att det går och 
vågar ställa krav på barnen och ungdomarna. Och 
man måste våga prova nya saker för att bli själv-
ständig. 

Hon tror att föräldrar och habiliteringspersonal 
ibland är överbeskyddande för att de inte vill att 
barnet ska misslyckas. Att de verkar vara rädda för 
att ge barnet ”falska förhoppningar” om att saker 
är enklare än vad de är och att barnet kommer att 
lyckas direkt utan att behöva kämpa. 

– Men om man inte vågar ställa krav på barnet, 
så säger man indirekt ”Du kan nog inte det här”. 
Man måste få misslyckas, annars kan man inte 
lyckas. Man måste tro att det går. Och om någon 
annan tror på mig så tänker jag att jag ska klara det! 

Lovisa är däremot tydlig med att det ligger en 
fara i att säga att allt är möjligt. 

– Allt är inte möjligt, för någon! Det behöver inte 
ha med rullstolen att göra. Ingen kan allt, så är det 
bara. 

I framtiden vill hon jobba inom barnhabilitering-
en och inspirera barn att försöka bli mer självstän-
diga med hjälp av träning och hjälpmedel, så att de 
kan leva och verka som de vill i så stor utsträckning 
som möjligt.

– Jag vill bli den arbetsterapeut som jag själv 
aldrig fick. När man är barn vill man inte träffa 
någon som man inte kan relatera till som säger ”det 
här kan du, det här kan du inte”. Jag tror att man 
litar mer på någon som man ser har gått igenom 
ungefär samma sak och själv har en funktionsned-
sättning.

Lovisa tror att tillgänglighet och attityd går hand 
i hand, att tillgängligheten speglar samhällets 
attityd. Och att om arbetsgivare skrev i sina 
platsannonser att de har tillgängliga lokaler skulle 
också fler våga söka, ”Aha, då menar de att även jag 
kan söka det här jobbet!”

Vad gäller hennes egen framtid så har hon bara 
ett enda krav: 

– Jag vill ha roligt. Jag vill kunna ligga på  
min dödsbädd och säga ”Åh, vad kul jag  
har haft”. l

10
TIPS

Hitta saker du tycker är kul att 
göra, och gör dem.

Våga prova nya saker.

Om självförtroendet sviktar, gör 
något du är bra på en stund.

Tänk att du ska klara det. Om det 
inte går, fundera på varför det inte 
gick, hur viktigt det är för dig, och 
om det går att göra på något 
annat sätt.

Du måste våga misslyckas för att 
kunna lyckas.

Lita på din magkänsla! Gör saker 
som känns bra i magen.

Åk på läger och träffa förebilder.

Kom ihåg att det är din kropp, och 
att du bestämmer över den.

Ge inte upp, kämpa, det kommer 
inte gratis (för någon).

Jämför dig inte med andra.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I framtiden drömmer 
hon om att jobba som 
arbetsterapeut inom 
barnhabiliteringen.

 

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

  

För mer inspiration och information besök   www.värna.nu

Förbundet för antroposo�sk läkepedagogik & socialterapi 
- boende, utbildning & arbete.
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Vi arbetar med 
mångsidighet som 
honnörsord. I vår 
skola får konstnärliga 
ämnen som musik, 
dans, teater och bild 
mycket utrymme likaså 
hantverk och ridning. 

Genom en varierad 
dag, där kroppen får 
vara aktiv på många 
olika sätt, uppnår vi 
goda resultat. 
Klasserna arbetar 
ämnesövergripande i 
temaperioder enligt 
waldorfskolans 
kursplan. Individuella 

Välj en särskola som tilltalar hela människan!
Hos oss finns: 
■ Elevhemsboende enl. LSS § 9.8
■ Korttidsvistelse (avlastning) 
enl. LSS § 9.6
■ Korttidstillsyn för barn över 
12 år enl. LSS § 9.7
■ Fristående läkepedagogisk 
grundsärskola med Waldorf-
pedagogisk kursplan för årskurs 
1-9

Kontakt skola: 
Henri Quarfood, rektor. 
Tel: 08-551 53 803, e-post: 
henri.quarfood@solbergaby.se 

Kontakt boende: 
Peter Ericsson, verksamhetschef. 
Tel: 08-551 53 801, e-post: 
peter.ericsson@solbergaby.se

www.solbergaby.se

utvecklingsplaner tas fram i samarbete med vårdnadshavare och 
elever. Elever som har svårt att kommunicera erbjuds alternativ 
kommunikation som bildstöd, pecs, samtalsmatta m.m.

Verksamheten erbjuder även boende, fritids och kort -
tidstillsyn enligt LSS personkrets 1. Vi erbjuder en trygg 
och trivsam livsmiljö med tillgång till vacker natur och ett 
socialt sammanhang. Att våra elever och vårdnadshavare 
är nöjda bekräftas av våra årliga kundundersökningar. 

solberga fk 1206 ny logo.indd   4 2012-10-16   21:00

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 mest, när rörelse är livsviktigt!

Du hittar mycket mer om våra produkter  
och oss på vår hemsida madeformovement.comTel: +46 (0)31-301 17 20 Mail: info@somna.eu | www.somna.eu

NYHET: KEDJETÄCKET FILT® NYHET: KEDJEVÄSTEN®
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DEL 5: FUNKI MODELS
LIVSSTIL  & HÄLSA

ELLINOR JOHANNA  
NIKOLINA IDARSSON

Född: December 1997.

Bor: Kristianstad.

Familj: Mamma pappa 
en syster en bror och 
två katter.

Senast sedda film: 
One Direction-filmen.

Senast lästa bok: Kim 
Novak badade aldrig i 
Genesarets sjö.

Förebild: One 
Direction.

Längtar efter: 
Sommarlov.

Grät senast: När jag 
såg One Direction-
filmen.

Lyssnar gärna på: One 
Direction.

Ellinors blogg: 
wheelchairfashion.
wordpress.com

Ellinor har alltid gillat att 
stå i centrum men att bli 

modell fanns inte ens  
med i fantasin.  

Foto: Stina Johansson
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Under en ek i Kristianstad möter vi 
upp gymnasieeleven och model-
len Ellinor Idarsson för att 

samtala om Funki models, kost och 
träning. Platsen är lugn och fridfull om 
man bortser från vägarbetet en bit bort 
och Ellinor berättar att stora delar av 
stadens gatusystem håller på att omvand-
las inför det stundande 400-årsjubileet.

– Det ser fint ut med kullersten men 
det är inget bra 
underlag för en 
permobil eller en 
rullstol. 

Några porträtt-
poser och fotoshots 
senare befinner vi 
oss i flygande fläng på väg mot 
Riksgymnasiet där Ellinor började för 
några veckor sedan. Och det står klart att 
inte heller för en reporter med skor utan 
stötdämpning är kullersten särskilt 
lämpligt. Ellinors verbala accelerationer 
tycks öka för varje vridning på gasregla-
get, stegen blir till språng. ”Ursäkta vad 
sa du?” Tio meter bakom. Pustande. Hon 
vrider leende på huvudet och bromsar in. 

– Jo, jag sa att jag vill bli journalist. Det 
är därför jag har flyttat hit, för att läsa 
media- och samhällslinjen. 

Ja, det förvånar inte att Eslövtjejen, 
som redan promenerat längs flera 
catwalks inför hundratals människor, 
deltagit i Musikhjälpen och medverkat i 
dokumentärer, vill bli kändisjournalist. 

– Jag älskar att skriva och har alltid 
varit väldigt fascinerad av kändisar, allt 
från kronprinsessan och Linda Bengtzing 
till One Direction. Det skulle vara coolt att 
jobba utomlands på People Magazine eller 
The Sun. Men om det blir lokaltidningen i 
Eslöv så får det väl bli det.

Ellinor Idarsson driver också en egen 
blogg.

– Det är kul att andra läser det jag 
skriver, att det är så utspritt, det är coolt. 
Först skrev jag bara på svenska men så 
har vi bekanta i USA som sa ’men kan du 
inte skriva på engelska så att vi fattar’ 

och då gjorde jag det, det funkar rätt så 
bra. Och så har jag spridit det på fb 
(Facebook) och twitter och sånt. På 
forumet för personer med ryggmärgs-
bråck skriver jag också på engelska.

De kommande fyra åren satsar Ellinor 
för fullt på skolan. Boendet på elevhem-
met och därmed närheten till skolan gör 
att hon även hinner med fritidsaktivite-
ter och kompisar. 

– Det är jättebra, allt 
är så nära. Innan gick jag 
på en skola i Malmö och 
det tog 45 minuter att 
pendla, här är det ett 
avstånd på 5–10 minuter 
max, beroende på väder. 

I och med att man bor så här så umgås 
man ju med alla här och med andra 
elevhem också så det är roligt.  Klassen 
har jag inte börjat umgås med än men det 
kommer väl, det är bara andra veckan. 

Riksgymnasiet var inget självklart val. 
– Innan jag började med modellandet i 

Funki models tänkte jag att jag absolut 
inte skulle gå här på Riksgymnasiet och  
jag har varit väldigt bestämd med att jag 
inte vill träffa någon kille som sitter i 
rullstol. Men så var jag och hälsade på 

Ellinor tar för sig  
och vågar synas
Ellinor har alltid siktat högt. Nu har fotomodellandet inom Funki 
models lyft hennes självförtroende ytterligare. Att vara i farten,  
på ett hälsosamt sätt, är livsstilen som gör henne lycklig. 

Ellinor på catwalken i ett 
köpcenter i Malmö. Det är 
alltid lite nervöst men värst  
är det i hemstaden.  
Foto: Tech for events

”Det är en stor frihet att 
våga bestämma själv”

När Ellinor kom med i mo-
dellagenturen tog livet ny 
fart

NÄR ELLINOR KOM MED  
I MODELLAGENTUREN  
TOG LIVET NY FART

AKTIVA TJEJER
n Aktiva Tjejer är en grupp 
för och av tjejer med någon 
form av funktionsnedsättning 
och finns nu i 11 städer runt 
om i Sverige. 

n Aktiviteterna varierar 
mellan att prova på olika 
idrotter eller att gå på bio, 
dansa, shoppa, ha film- eller 
pysselkvällar, spela spel eller 
att bara vara tillsammans.

n Syftet är att ge tjejer med 
funktionsnedsättning 
möjlighet att regelbundet 
delta i gruppaktiviteter som 
bidrar till en fritid som är 
positiv för hälsa, social 
samvaro och personlig 
utveckling.

n Finansieras av Allmänna 
arvsfonden.
www.aktivatjejer.se
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här och kände att jag ville flytta upp 
direkt. Jag valde Kristianstad för att jag 
känner folk här. 

Ellinor ler finurligt och på frågan om 
hon har någon pojkvän svarar hon 
kryptiskt ”vem vet”. Hennes skratt 
studsar mellan väggarna i studentrum
met som pryds av flera planscher med 
One Direction. 

– Jag är dålig på att ljuga. Om du frågar 
samma sak till dom där ute så lär de ge 
dig ett annat svar, tror jag. 

Den förtjusande personen, avslöjar 
Ellinor med glitter i ögonen, går också på 
Riksgymnasiet. 

När Ellinor Idarsson, genom Aktiva 
tjejer i Malmö, kom i kontakt med Funki 
models, påverkade det hennes självför
troende och hjälpte henne att hitta en 
egen identitet.

– Jag har liksom alltid varit en person 
som vill stå i centrum på olika sätt och 
har alltid varit framåt. Men jag skulle 
ändå aldrig ha fått för mig att gå på 
modevisning. Jag har blivit mer framåt 
och vågar mer. Funki models ger alla rätt 
att synas inom modebranschen och de 
jobbar aktivt med inkludering. Det är 
viktigt. Förhoppningsvis blir det så att 
folk ser mig som en person och ser inte 
bara rullstolen liksom. Sedan har 
modellandet även gett mig 
goda vänner. Överdragen 
från Funwheels of Sweden 
hjälper också till att skapa 
en egen identitet, det är de 
som jag bloggar för och jag 
har fått vara med om att 
designa en egen kollektion.

Hur hittade du din stil?
– Intresset för mode började när jag 

gick med i Funki models. Innan kunde 
jag gå osminkad till skolan i joggingbyxor 
och det var mamma som valde kläder åt 
mig. Nu väljer jag själv. Det är en stor 
frihet att själv våga bestämma vilka 
kläder man ska ha. Men det behöver inte 
vara det nyaste nya, jag strävar inte efter 
att ’vara rätt’, utan det ska vara något 
som jag själv känner mig bekväm i. Folk 
som köper det allra senaste som de inte 
känner sig bekväma i, det ser bara fel ut. 
Jag brukar ha mycket jeanstights och en 
tröja med något tryck på. Jeans blir 
alldeles för hårt när man sitter ner i 
rullstolen. Man ska inte styras så mycket 
av vad andra tycker att man ska ha på sig 
utan det ska komma från en själv. 

På modevisningarna bär Ellinor kända 
svenska klädmärken som Tjallamalla och 
Maria Westerlind, men även specialde

signade plagg, som senast på Musik
hjälpen i Malmö i december.

– Det är coolare att ha specialdesigna
de kläder eftersom de är sydda efter 
mina mått. Det var himla coolt när de sa 
att klänningen kostade 4 000 kronor, då 
blev man lite mallig, ’jaha, ska jag ha på 

mig den fina’. Sedan auktio
nerades kläderna ut till 
välgörande ändamål. Att 
synas i tv var också coolt. Det 
finns klipp därifrån på 
Facebook.

Finns det en särskild händelse som 
bidragit till att du började känna dig 
mer självsäker?

– Ja, absolut. Modevisningen där vi 
gick på samma scen som Miss Universe 
2011, i Malmö. Där var massvis av foto  
grafer, och folk på alla tre våningar i 
shoppingcentret som stod och tittade ner 
på oss på catwalken. Visst, antagligen var 
de där för Miss Universe, men ändå. Det 

var någonstans där som det vände. 
Samtidigt höll vi på att spela in en film 
med Aktiva tjejer så jag fick ha en kamera 
baktill på rullstolen under modevisning
en vilket var coolt. Aktiva tjejerfilmen är 
klar och ligger på youtube, jättekul. 

– Eller när vi var i glasburen med 
Musikhjälpen. Det var helt galet, jag var 
inne cirka fem minuter och det var inte 
alls länge, men herre gud, att man fick 
träffa Gina och Kodjo var ju inte helt fel. 

Hur går det till när du får ett uppdrag 
från Funki models?

– De mailar till mig och sedan får jag 
tacka ja eller nej. Antingen ses man på 
köpcentret där man ska gå modevisning
en eller så ses man i någon annan lokal 
där man provar ut kläder och går igenom 
hur det ska gå till. Sedan kommer man 
dit och då är det någon som fixar håret 
på en och någon som sminkar en och så 
får vi provgå catwalken. 

Ända sedan tidig ålder har Ellinor varit 
väldigt aktiv, till exempel har hon ridit 
sedan hon var fem år, spelat rullstolsbas
ket och rullstolshandboll och simmat. Att 
leva hälsosamt har alltid varit naturligt. 

– Jag har aldrig känt något motstånd 
till att träna. Men den sista terminen i 
nian hann jag ingenting annat förutom 
att plugga till de nationella proven och 
jag märkte att jag blev mycket tröttare 
och allmänt grinig. 

Under sommaren har det inte heller 
blivit någon träning på grund av värmen 
och resor utomlands. Sommarjobbet på 
ett äldreboende tog också mycket tid. 
Sedan skolstarten tycker hon dock att 
hon fått bättre kondition bara genom att 
köra till och från skolan. 

LIVSSTIL  & HÄLSA

DET ÄR EN STOR 
FRIHET ATT VÅGA 
BESTÄMMA SJÄLV

Ellinor är aktiv på många sätt och att träna  
i någon form har alltid varit självklart.

Foto: Stina Johansson

Ellinor går catwalk i direktsändning  
i Musikhjälpen, Malmö. Foto: SVT

Foto: P
eppe E

ricsson
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– Jag är inte längre så flåsig när jag kör, 
för en tid sedan kunde jag inte köra 
rullstol och samtidigt prata med någon. 
Men det handlar mycket om körteknik 
också, kör man fel så blir man ju trött 
liksom. Om man tar alldeles för korta tag 
eller om man sitter som en hösäck blir 
det tyngre.

Rullstolsteknik har hon fått lära sig av 
Rulle på stan och Pelle Sköldbäck, som 
blev utsedd till Årets eldsjäl vid Svenska 
Hjältar galan i december 2012. 

Ellinor tycker också att det är viktigt att 
tänka på vad hon äter.

– Om man sitter i rullstol är det mycket 
svårare att göra av med fett, så det är 
viktigt att man äter hälsosamt och att 
man tränar. Gör man inte det blir man 
svagare och får sämre funktion i armar 
och ben och till sist så kan man inte göra 
något själv längre. Jag försöker äta små 
portioner men eftersom jag gillar mat så 
brukar jag träna desto mer. Jag äter godis 

en gång i veckan och sedan får det räcka 
liksom. Likadant med kakor och efterrät
ter. Läsk tycker jag inte ens om. 

Hon sitter uppflugen på sängen med 
de lila gardinerna i bakgrunden och 
posar framför kameran. Av med glasögo
nen, på med glasögonen, upp med 
hakan, ner med hakan. Slänger en blick 
mot planscherna och ler stort. 

– Jag är lite smått tokig i One Direction. 
I maj såg jag dem på Forum i Köpen
hamn. Å herre gud, det var galet, 
rullstolsplatserna var på golvet och vi satt 
väldigt nära. Sedan i somras har det tagit 
nästan all min lediga tid, jag läser 
tidningar, böcker och kollar på youtube, 
jag kan inte hjälpa det. 

Det knackar på dörren och en av 
personalen på elevhemmet meddelar att 
Ellinors farmor och farfar har anlänt. 
Med ett klingande skratt berättar hon hur 
man bäst hittar till tågstationen och 
frågar i förbifarten hur stort reportaget 
kommer att bli i tidningen. När svaret blir 

FUNKI MODELS
n Funki models är en agentur 
där alla modeller har någon 
form av funktionsnedsättning. 

n Agenturen förmedlar upp - 
drag för bland annat film, tv, 
modevisningar och fotografe-
ring.

n Det kostar inget att 
medverka som modell. 

n Verksamheten är en del av 
Frösunda vars grundidé är att 
personer med funktionsned-
sättning ska kunna var 
delaktiga i samhället och ha 
möjlighet att ta del av aktivite-
ter och upplevelser.

www.funkimodels.se

”ett uppslag eller mer”, tindrar ögonen 
på nytt och hon utbrister hänfört med en 
svimningsgest:

– Å herre guuud! l

TEXT : STINA Johansson
info@faktapress.se

• Förenklar, effektiviserar och kvalitetssäkrar 
 administrationen.

•	Frigör tid för assistenter, administratörer och kunder.

•	Hanterar all journalföring, avvikelserapportering och 
 dokumentation. 

•	Hela administrationen samlat i ett gemensamt register.

•	Rekryteringsmodul som matchar kunder och jobbsökande 
 assistenter.

•	Baseras på faktiskt arbetad tid. Schemalägger, beräknar 
 och kontrollerar.

•	Kompatibelt och synkroniserat med Crona lön.

•	Webbaserat - fungerar från internetansluten PC/smartphone.

www.primass.se

primass – det optimala administrationssystemet
för assistansbolag
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”Jag tänker politiskt
men reagerar som förälder

Sedan hennes dotter fått diagnosen Aspergers syndrom har Helene Öberg,  
ledande sjukvårdspolitiker för MP,  fått en helt annan syn på det politiska  

arbetet: ”Man tänker annorlunda och ser tydligare vad som behöver göras.”

Som politiker och förälder till ett barn med funktionsnedsättning hamnar 
man i ett utanförskap. Man tänker annorlunda och ser tydligare vad som 

behöver göras, säger Helene Öberg, ledande sjukvårdspolitiker för MP.

HELENE ÖBERG

NPF
NEUROPSYKIATRISKA 

FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
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Vid tolv års ålder får 
hennes dotter Otilia 
diagnosen Aspergers 

syndrom. Plötsligt är stöd
insatser, som hon som poli  
tiker själv fattar beslut om,  
även en privat angelägenhet. 

Här berättar småbarns
föräldern och miljöpartisten 
Helene Öberg om sina upp  
levelser av utredningsproces
sen, den tröga vårdapparaten 
och sin roll som politiker.

– Det är en märklig känsla 
att som politiker ha följt 

debatten om skolor med 
särskilt stöd och sedan få veta 
att min egen dotter har en 
diagnos, säger Helene Öberg.

Vi träffas hemma hos 
familjen i södra Stockholm. 
Bostadskvarteret andas 50tal 
och lägenheten är inredd med 
tidstypiska köksluckor i blått, 
ett kallskafferi och en öppen 
spis i terrakottafärgat tegel. 
Sönerna Noah och Branting 
är på dagis och det är dottern 
Otilia som tar emot i dörren. 

Så sent som i juni i år fick 
Helene och hennes man reda 
på att Otilia har Aspergers 
syndrom. I över ett och ett 
halvt år fick familjen kämpa 
med att få till stånd en 
utredning. 

– Vi tog kontakt med BUP 
efter att vi hade upptäckt ett 
antal problem som rörde 
Otilia, men det var ingen 
annan som såg samma sak. Vi 
hade ett helt års samtal innan 
vi ens fick ett beslut om en 
utredning och vi har svarat på 
massor av enkäter flera 
gånger om. För att inte tala om 
alla dokument som skulle 
inhämtas från två olika skolor. 

– Vi fick verkligen stå på 
oss för att få en utredning. 
Det var otroligt tidsödande 
och energikrävande. Själv
klart är vi tacksamma att vi 
fick en utredning men det var 
inte lätt. Och Otilia tyckte att 
det var jättejobbigt. 

Helene beskriver kontak
ten med BUP som mycket 
frustrerande och hon menar 
att verksamheten har 
attitydproblem.

– När man väl kommit in i 
rullorna är det hög kvalitet 
på insatserna, men innan var 
det katastrof! När man 
kon taktar BUP är man ju 
väldigt sårbar, då är det 
viktigt med ett bra bemötan
de, vilket inte finns idag. 
Dörrarna borde vara öppna 
istället för att man själv ska 
behöva motivera behandling 
eller utredning. 

Enligt Svenny Kopp, barn      
psykiater och överläkare vid 
enheten för barnneuropsykia
tri i Göteborg, får flickor idag 
diagnosen Aspergers syndrom 
flera år senare än pojkar. 

Deras föräldrar har ofta 

Dörrarna hos BUP 
borde vara öppna. 
När man tar kon-
takt ÄR MAN VÄLDIGT 
SÅRBAR, DÅ ÄR BRA 
BEMÖTANDE VIKTIGT.

HELENE ÖBERG

Arbete: Landstingspolitiker 
och sammankallande i 
Miljöpartiets partistyrelse.

Ålder: 33 år.

Bor: Bandhagen i södra 
Stockholm.

Lyssnar helst på: När barnen 
skrattar.

Läser helst: Läskiga böcker.

Min favoritpryl: iPhone har 
massa stödfunktioner och 
möjligheter, både för mig och 
min dotter och för att få ihop 
hela familjepusslet.

Förebild: Läser några bloggar 
som mammor till barn med 
autism skriver. De är mina 
förebilder i vardagen.

Längtar efter: Att funktions-
hinderfrågor inte ska vara så 
marginaliserade i politiken 
som de är just nu.

Gör om tio år: Jag ska inte 
alltid vara politiker, men jag vill 
fortsätta arbeta för rättighets-
frågor och att samhället ska 
utvecklas framåt, inte ta steg 
bakåt.

Helenes blogg:  
helenesblogg.se

Helene Öberg tycker att 
politiken behöver fler 
föräldrar till barn med 

 funktionsnedsättning.
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tidigt varit medvetna om sina 
flickors svårigheter och sökt 
hjälp utan att få gehör. Det är 
till exempel vanligt att flickor 
med Aspergers syndrom 
tidigt har sömnstörningar, 
speciella matvanor och 
mat krav. 

Helene Öberg känner igen 
sig och menar att skolperso
nalen måste bli duktigare på 
att identifiera symptomen. 

– Otilia följer utvecklings
kurvorna och är väldigt 
begåvad. Men det gäller att 
skydda henne från saker som 
stjäl energi. 

– Läxorna är det verkligt 
jobbiga. Och det är häpnads
väckande att det aldrig har 
kommit fram hur Otilia 
egentligen mår.

Helene berättar att hon så 
småningom fick veta att 
specia lpedagogen i skolan 
hade noterat  att Otilia hade 
det jobbigt med att vara i 
grupp, att delta i gympan och 
att vara ute med de andra 
barnen på rasterna. Men ingen 

informerade föräldrarna. 
– Det har länge funnits 

ledtrådar men vi har inte fått 
veta något. Ingen har slagit 
larm trots att Otilia helt 
uppenbart mått dåligt en 
längre tid. Skolan har mycket 
bättre koll än jag på vad Otilia 
behöver för att må bra i just 
skolan. Jag har saknat infor

mation från dem, hur hon har 
mått och vad hon egentligen 
behöver för att fungera i en 
stor grupp med barn. 

Från fåtöljen bredvid hörs 
ett knapprande ljud, det är 
Otilia som skriver på datorn. 
På mamma Helenes sista 
mening replikerar hon kvickt 
och bestämt:

– Jag behöver chips.
Otilia går i sexan på 

Sjö ängs skolan och i nuläget 
orkar hon inte med mer än 
tre timmars individuell 
undervisning per dag. 

Hon har börjat ta melato
nin för att reglera sömnen. 
Helene är förundrad över att 
en tablett kan göra en så stor 
skillnad. 

– Det är något helt nytt att 
hon kommer till ro varje 
kväll, hon har fått en helt 
annan energi. För några 
månader sedan satt hon bara 
på sitt rum och åt alla sina 
måltider där. Hon blir som 
piggast på kvällen, hennes 
energinivå börjar då och 
istället är hon jättetrött på 
morgonen. Nu blir hon som 
de andra barnen. Förutom att 
hon behöver vara ifred när 

hon kommer hem, det tar för 
mycket energi att vara med i 
aktiviteter. 

Helene Öbergs politiska 
intresse tog fart när hon vid 
16 års ålder gick med i Grön 
ungdom i Hässleholm, med 
Gustav Fridolin i spetsen. 
Hennes politiska drivkraft är 
”det borde gå att göra bättre”. 
Det handlar om politiska 
strukturer och inte om 
individuella lösningar. 

I Stockholm har hon jobbat 
i fem år nu. Efter att hennes 
dotter fått sin diagnos har 
hon fått en helt annan syn på 
det politiska arbetet. 

– Jag tänker politiskt, men 
reagerar på debatten som 
förälder. Gustav Fridolin och 
jag tycker exempelvis samma 
sak i skolpolitiken men i 
diskussionerna är han 
distanserad. Som politiker 
och förälder till ett barn med 
en funktionsnedsättning har 
man ett slags utanförskap, 
eftersom man tänker annor

Det finns ett stort 
gap mellan de  
som har barn med 
funktionsned
sättning och de 
som inte har det. 
MÅNGA UTTALAR SIG  
OM SÅDANT SOM DE 
INTE VET NÅGOT OM.

När Otilia kommer hem från skolan behöver hon lugn och ro. Men tack vare medicinering orkar hon nu sitta med familjen vid matbordet  
och har slutat äta måltiderna på sitt rum. 
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www.wiwan.se    Tele 0768-207774
Katrinedalsgatan 1 i Borås

Din omsorg i goda händer.
Vi ger Dig assistans 

med trygghet och närhet!

wiwan fk 1304_86x128.indd   4 2013-06-25   13:23

autism- och aspergerförbundets  
rikskonferens 2013

Arbete och  
Daglig 

 verksamhet
26-27 november 2013, Linköping 

Information och anmälan på 
www.autism.se

Fo
to

: M
ar

tin
 N

au
cl

ér

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) administrerar 
och organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning.
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Har du också funderat 
på att börja idrotta? Vi 

söker ständigt nya 
talanger.

www.handikappidrott.se
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lunda och ser tydligare vad 
som behöver göras. 

Hon tycker att politiken 
behöver fler föräldrar till barn 
med funktionsnedsättning.

– Ta indragningarna av 
resursskolorna i Stockholms 
stad. Konsekvenserna av det 
är något som mina kollegor 
inte varit med om själva. Folk 

har inte tänkt på att det fakt - 
iskt handlar om andras barn. 

För att underlätta för 
föräldrar att vara politiskt 
aktiva, tycker Helene att man 
borde se till att följa sin 
dag ordning och inte ha så 
långa möten. 

– Det finns olika lösningar 
som skulle kunna få det att 
fungera bättre. Till exempel 

det här att alltid gå på möten, 
varför kan man inte bidra med 
sina kunskaper på andra sätt? 

När hon på gruppmöten 
får höra andra politiker säga 
saker om bokstavsdiagnoser 
som ”ja barnen de slutar 
dricka mjölk och det får 
följder”, eller ”de ger barn 
mediciner, vad hemskt”, 
reagerar hon starkt inom-
bords och upplever ett stort 
gap mellan de som har barn 
med funktionsnedsättning 
och de som inte har det.

– Många uttalar sig om 
sådant som de inte vet något 
om. Är medicin verkligen så 
hemskt? Den gör ju att barnen 
klarar av att kliva upp på 
morgonen, att de orkar med 
dagen. Men det här är ju inget 
man kan prata om i fikarum-
met. 

Istället har Helene vänt sig 
till forumet Fantastiska 
för äldrar på Facebook med 
frågor och funderingar. 

– Som första skoldagen när 
alla föräldrar lägger ut bilder 
på barnen som är uppklädda 

och fina. Otilia, hon gick till 
skolan i en grå tröja med luvan 
över huvudet och solglasögon. 
Det kunde jag berätta för grup - 
pen på Fantastiska föräldrar 

och få igenkännande kom-
mentarer på. 

Förut hade Helene Öberg 
ingen bild alls av vad det kan 
innebära att ha Aspergers 

Det låter som nå-
got negativt att ha 
en diagnos men 
DET ÄR TVÄRTOM BRA, 
NU FÅR VI JU HJÄLP.

”I framtiden är alla 
världs berömda i 15 
minuter” säger Andy 
Warhol på affischen 
från Moderna 
Museet 1968.

VILL DU 
VETA 
MER?

På foraldra-
kraft.se finns 
1000-tals 
artiklar om 
skola, vård, 
omsorg och 
mycket annat 
som rör 
funktionsned-
sättningar.

Som prenu-
merant har  
du även till- 
gång till alla 
äldre utgåvor  
i digital form!
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TEXT: STINA JOHANSSON
info@faktapress.se

FOTO: LINNEA BENGTSSON
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Radix
ASSISTANS

När Du väljer oss väljer Du 
assistans med mervärde.

Välkommen!
Tel 010-330 04 01          radixassistans.se

Svensktägt, utan externa vinstintressen.

radix fk 1305_57x90_ny_alt3.indd   4 2013-09-13   14:06TotalAssist 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 Vi behöver dig för att öka kunskapen om funktionshinder! 
Vi genomför en forskningsstudie där vi jämför enäggs -

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

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

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

Är du tvilling eller förälder till tvillingar?
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syndrom, men i och med 
dotterns utredning säger hon 
sig ha fått små nycklar till hur 
man ska hantera situationen. 

– Exempelvis är det viktigt 
att förbereda dagen och 
eliminera situationer som 
handlar om att välja. 

– Det låter som något 
negativt att ha en diagnos men 
det är tvärtom bra, nu får vi ju 
hjälp. Det är också positivt att 
träffa andra föräldrar med 
samma bekymmer. 

Efter att ha fått hjälp av BUP 
har nu familjen bokat en tid 
hos habiliteringen. Men med 
ett heltidsjobb och två barn 
är tiden knapp för Helene.

– Jag gör bara två saker 
just nu, jag är antingen på 
jobbet eller hemma. Jag 
skulle gärna vilja ha en 
politiker i samma situation 
som jag att prata med. 

Det Helene brinner mest 
för i dagsläget är att kämpa 
för att barn med funktions-
nedsättningar ska få gå i en 
skola där de får känna sig 
som en del av ett samman-
hang, oavsett om det är en 
vanlig skola eller en resurs-
skola.

– Vi har mycket valfrihet i 
samhället men inkludering 
är inte valfritt. Man hänvisas 
till vanliga skolor när det för 
vissa barn skulle kunna 
funka bättre i en skola med 
extra resurser. Att få vara en  
i mängden och att känna 

gemenskap är viktigt. 
– När det gäller Otilias 

skolgång så avvaktar vi lite 
med att titta runt efter andra 
alternativ, eftersom stödfor-
merna i Stockholm stad 
förändras just nu. l

BUP KLARAR INTE KÖERNA  
– nu växer oron för kvaliteten
n Mer än 4 300 barn och unga väntar på att få komma till BUP, 
barn- och ungdomspsykiatrin. Målet att korta kötiderna till BUP 
klaras inte. Enligt Socialstyrelsen ökade köerna under 2012 och 
hittills i år har det inte gått bättre. Detta trots att staten under åren 
2007-2012 delat ut totalt 1,3 miljarder kronor för att minska köerna.

– Om prognosen håller har inga förbättringar skett på riksnivå de 
senaste två åren vad gäller tillgängligheten, säger Ingrid Ström som 
skrivit Socialstyrelsens nya rapport om BUP.

Tre av landstingen pekas ut som sämst, nämligen Dalarna, 
Gävleborg och Västerbotten. 

Samtidigt kommer många nya patienter till BUP.
– Pressen på personalen att klara tillgängligheten är stor och 

arbetsbelastningen är hög. Det finns en kritik inom landstingen mot 
att det är ett ensidigt fokus på bra tillgänglighet istället för på 
kvalitet. Många uttrycker oro över att kraven ska gå ut över behand-
lingsinsatser och arbete med mer komplexa ärenden, säger Ingrid 
Ström.

Så här många barn och 
unga väntade på sitt 
första besök på BUP  
i maj 2013 i respek tive 
landsting:

Stockholm: 1706

Uppsala: 54

Sörmland:  98

Östergötland: 107

Jönköping:  60

Kronoberg:  34

Kalmar:   64

Gotland:  13

Blekinge:  57

Skåne:   526

Halland:   52

Västra Götaland:  390

Värmland:  366

Örebro:  61

Västmanland:   115

Dalarna:  140

Gävleborg:  123

Västernorrland:  72

Jämtland:  46

Västerbotten:    187

Norrbotten:  61

HELA RIKET: 4 332

GRATIS 
NYHETS-
BREV

Missa inte  
vårt digitala 
nyhetsbrev 
som går ut 
varje vecka 
med senaste 
nytt. Beställ 
det utan 
kostnad på  
foraldra- 
kraft.se 
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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 
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 Tema Föräldrastöd:   Så får vi det att   funka på riktigt 
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märta tikkanen:  livet går ut på att inte behövas

Tema studier: 
plugga för att  

jobba – börja med  
det roligaste

Kommunikation: 
kom igång med akk

46 sidor 

 med allt om 
leva&fungera

    Livet är 
fantastiskt 
   – Emma och Robert          
          älskar sina  
     hjälpmedel
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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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•  VÄLFYLLD 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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Kan man vara förälder till barn med svåra 
funktionsnedsättningar och samtidigt satsa på 
karriären? Hur ser stöden ut på arbetsmarkna-
den idag och i framtiden? Svar ges i detta tema.

Att mista ett syskon är något av det svåraste 
som kan hända i livet. I Tema Förlust och sorg 
gör vi utrymme för syskonen. Vi möter Petra 
som förlorade sin syster för fem år sedan.

Tillgängligheten förbättras i snigelfart vad gäller 
fysiska hinder. Resurser till olika stöd sparas in. 
Men på ett område går utvecklingen framåt 
– med stora steg dessutom. 

TEMA nr.5

Arbete 67–93

Sorg 50–65

IT-hjälpmedel 36–49
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TEMA IT-hjälpmedelTEMA IT-hjälpmedel 40

Tillgängligheten förbättras i snigelfart vad gäller  
fysiska hinder. Men på ett område går utvecklingen  
framåt – datorer, mobiler och appar. 

Oscar fick sin iPad för 
snart två år sedan och 
den har han haft stor 
nytta och glädje av.
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42

46

47

Så fort ytterdörren öppnas hos 
familjen Nilsson i Asarum 
kommer Oscar, fyra år, spring-
ande. Han vill visa och berätta 
om saker han har gjort med 

hjälp av bilderna på sin iPad. 
– Då blir det ju extra tydligt hur 

mycket den betyder för honom, säger 
mamma Josephine. Han kan gå fram till 
människor han inte känner, och de 
förstår, för bilderna pratar åt honom.

Det märktes redan tidigt att Oscar inte 
lärde sig saker lika fort som de andra 
bebisarna i föräldragruppen. Han var 
glad, men han halkade efter i motoriken.

– Dels kunde han ju inte sitta eller röra 
sig som dem, dels var 
han inte med på riktigt 
samma sätt. Jag läste 
massor på internet, 
hittade Angelmans 
syndrom, och allt 
stämde. Det var Oscar, 
säger Josephine.

Vårdpersonalen var 
inte lika säkra, men när 
det första epileptiska 
anfallet kom, strax efter ett års ålder, 
konstaterade läkarna att Josephine hade 
haft rätt.

Familjen Nilsson fick testa olika 
hjälpmedel och gå en kommunikations-
kurs genom habiliteringen.

– Det var verkligen jättebra. Vi fick 
lära oss om att använda bilder och tecken 
som stöd så att vi kunde hjälpa Oscar att 
utvecklas, särskilt i sin kommunikation. 

Men vi kände att det kunde bli bättre.
När Oscar var två och ett halvt år 

bestämde familjen sig för att köpa en 
iPad. Inspirationen kom från en blogg om 
ett annat barn med Angelmans syndrom. 

Men när Oscar använde iPaden för 
första gången blev de osäkra. Hade de 
valt rätt? Skulle han klara av det? 

– Han hade väldigt svårt att träffa rätt 
med fingrarna. Det gick inte precis som 
vi hade tänkt. Vi fick ha is i magen och 
låta honom försöka själv. 

Josephine och Tobias bestämde sig för 
att det viktigaste var att Oscar skulle 
tycka att iPaden var rolig, så att det skulle 
gå lätt att introducera kommunikations-

program på den 
senare. Därför 
började de med 
gratis musikappar 
som gjorde olika 
ljud när Oscar 
tryckte på skärmen.

– Det märktes 
fort skillnad på 
finmotoriken. 
Oscar tog ett stort 

steg framåt, och han tyckte att det var jät-
teroligt. Det gick fortare än vi hade 
räknat med. iPaden blev som en del av 
Oscar. Hade vi börjat med att bara ha 
iPaden till kommunikation och inte till 
lek, då hade det nog inte blivit lika bra.

 Nästa steg var att börja använda bilder 
på iPaden.  

– Innan Oscar hade iPaden var det 
krångligt. Om Oscar skulle äta avokado, 
då var jag tvungen att leta reda på en bild 

och skriva ut och laminera den. Med 
iPaden går det så enkelt, det tar två 
sekunder att hitta en bild på en avokado. 
Då blir det ju automatiskt så att han får 
mer tid med bilderna i vardagen.

När Oscar skulle till ortopeden 
förberedde Josephine snabbt en bok med 
bilder och ljud på iPaden.

– Det blir som ett litet schema. Och det 
tar ju ingen tid alls jämfört med att skriva 
ut bilder och göra böcker. 

Oscar kommunicerar allt mer själv - 
ständigt med hjälp av iPaden, och han 
har ett knep för att komma rätt på 
skärmen. Han lägger handen på det 
stora, mjuka skyddsfodralet och pekar 
med tummen.

En favorit är videosamtal med mormor 
via Skype. Oscar kan ringa helt själv till 
mormor, och det gör han ofta. Han 
springer runt med iPaden och visar saker 
han håller på med och gör pratljud. 

– Ibland trycker han på den spännan-
de röda knappen, som gör att samtalet 
läggs på. Då lär han sig mer om orsak och 
verkan, ler Josephine. 

Att leka med iPad
sporrar Oscar till nya framsteg
Hur påverkas vardagen av iPad och appar? Vi har hälsat på  
hos familjen Nilsson som berättar om livet före och efter.

KOMMUNIKATION I VARDAGEN

ETT BARN PÅ 12 000 FÖDS  
MED ANGELMANS SYNDROM
n Angelmans syndrom är en ovanlig 
kromosomavvikelse som 1 barn på 
12 000 föds med. Vanliga kännetecken 
är utvecklingsstörning, ett speciellt glatt 
beteende, svårigheter med motorik och 
talstörningar. Det är också vanligt med 
svåra sömnstörningar, epilepsi och 
hyperaktivitet. 

Källa: Ågrenska och Socialstyrelsen

iPaden blev som en del 
av Oscar. Hade vi börjat 
med att bara ha IPADEN 
TILL KOMMUNIKATION OCH 
INTE TILL LEK, DÅ HADE DET 
NOG INTE BLIVIT LIKA BRA.
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Oscars föräldrar tycker det är viktigt 
att han får upptäcka och träna själv, 
och att han känner att iPaden är hans 
egen. Den enda spärr de har i iPaden är 
att Oscar inte kan handla inuti appar, 
då krävs ett lösenord. Från början hade 
de mer lås, men så småningom kände 
de att det var viktigare att Oscar 
verkligen kände att han hade kontroll 
över iPaden, att den var hans egen. 

Oscar förstår mycket mer än han kan 
uttrycka, och blir lätt frustrerad om han 
har för få eller fel bilder med sig. Men i 
iPaden går det att ha många bilder, och 
det hjälper mot frustrationen. 

– Om vi till exempel åkte till lekplat-
sen förut, och glömde 
bilderna, då fick han ju 
inte prata på en 
halvtimme om man 
ska hårddra det. Men 
iPaden glömmer vi 
inte. Framförallt 
glömmer inte Oscar 
den, skrattar Josephine.

Klarar han verkligen att hitta bland 
alla bilder? 

– Jadå, han bläddrar och vet precis 
var allt finns. Han har stenkoll på var 
han ska trycka och vad han ska göra. 

Josephine och Tobias skulle önska 

att Oscar fick ha sin iPad när han är på 
förskolan också. Han förstår ju vad de 
andra säger, men förstår de honom? 

– Visst jobbar de med bilder på 
förskolan, men iPaden är ju Oscars sätt 
att kommunicera. Det känns inte som 
om han får samma chans utan den.

Det är inte bara finmotoriken och kom-
munikationen som blivit bättre. Med 
iPaden kan Oscar sitta och titta på film, 
något som han annars inte har koncen-
tration för. Han är fortfarande väldigt 
hyperaktiv, men det är stor skillnad. 
Han har också nytta av iPaden i situatio-
ner med mycket folk, för att kunna 
skärma av.

– När vi går i 
affären brukar Oscar 
vara väldigt orolig. 
En dag tog vi med 
iPaden så att vi 
kunde peka på bilder 
av vad vi skulle ha, 
det gillade han. Och 

när det blev mycket folk omkring oss 
kunde han vara inne i iPaden, så han 
blev mycket lugnare.

Jag frågar om det finns något de hade 
velat göra annorlunda. Josephine 
tänker en stund.

– Kanske hade det varit enklare att 
börja med bildschema direkt på 

iPaden. Det hade varit bra om vi haft 
bildschemat på iPaden från början i 
stället för som bildkort. Då hade det 
blivit mer tillgängligt.

Med iPaden blir Oscar mer självstän-
dig och uthållig. Visst tittar han på 
vanliga schemabilder, men då är han 
inte alls lika intresserad. 

– iPaden är ett jättestöd för både oss 
och Oscar, säger Josephine. Vi kan 
prata om grejer på ett helt annat sätt. 
Om han inte koncentrerar sig på det jag 
säger kan jag gå in och ta fram en bild 
direkt, och göra nåt roligt av det. Vi har 
spel för att borsta tänderna, och för en 
massa andra vardagssysslor. Det gör 
verkligen allt så mycket enklare än 
förut när vi fick skriva ut bilder och 
laminera och ta med oss överallt.

Det går enklare för Oscar själv att 
peka på bilderna på iPaden än att 
bläddra i bildpärmen, och han blir 
mindre orolig när han har den. Men det 
viktigaste tycker Josephine är att Oscar 
verkligen älskar sin iPad. 

– Jag tror inte Oscar hade varit lika 
långt framme idag om det inte hade 
varit för iPaden, jag tror inte att något 
annat hade sporrat honom lika mycket. l

Vi har spel för att  
borsta tänderna,  
OCH FÖR EN MASSA  
ANDRA VARDAGSSYSSLOR.

 Josephine, Oscar 
och Tobias tycker om 

att prova nya saker.

TEXT: TINA WIMAN       
info@faktapress.se

FK_1305_s34-49_IT-hjalpmedel_v07.indd   38 2013-09-28   11:57



2013, # 5  FÖRÄLDRAKRAFT     39

Börja så tidigt som möjligt. 
Låt iPaden få finnas med från 
början, även om barnet inte 
förstår den än.

Låt barnet upptäcka att hen 
kan få saker att hända. 
Använd till exempel enkla 
musikappar, det finns många 
som är gratis.  

Skapa träningstillfällen med 
appar som inte är tänkta för 
det. Var uppmärksam på vad 
ditt barn gillar att göra med 
surfplattan och skapa träning 
kring det.

Introducera iPaden som en 
lek. Om barnet tycker det är 
roligt kommer träningen att gå 
lättare senare. Lägg in nya 
appar i barnets takt.

Var inte rädd för att prova.

Vänta in barnet även när hen 
har svårt att träffa rätt. De 
klarar mer än man tror, och lär 
sig snabbt.

Låt barnet ha iPaden som sin 
egen, lägg inte in en massa 
saker som hen inte kan 
hantera. 

Skyddsfodralet Speck iGuy 
gör det enklare att hålla i 
iPaden och skyddar mot stötar.

På Josephines blogg 
josephinen.wordpress.com 
finns en film med exempel på 
ordträning. Oscar äter avokado 
och visar ordet på iPaden.

OSCARS FAVORITER

n  Grid Player - Talplatta/
AKK

n  Skype - Videosamtal

n  Pepi Bath - Spel med att 
borsta tänderna, bada mm

n  Babbapp - Språkträning 
med ”Babblarna”

n  Bookabi - Göra bilder-
böcker med tal

n  YouTube - Filmsnuttar, 
roligt att trycka

”Börja så tidigt som möjligt”
FAMILJEN NILSSONS TIPS FÖR ATT KOMMA IGÅNG: 

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
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TEMA IT-hjälpmedel

I projektet ”Teknikstöd i skolan”  
har Hjälpmedelsinstitutet under-
sökt IT-hjälpmedel i skolan. 

Resultatet var delvis förvånande. 
Visste du till exempel att 15 procent 

av eleverna i gymnasiet har kognitiva 
svårigheter, och att de oftast döljer dem 
i stället för att få hjälp? Och att det som 
eleverna upplevde som en stor hjälp 
ofta var enkla saker som att lägga in sitt 
schema i mobilen med olika ämnen i 
olika färger, eller att någon tog sig tid 
att lyssna på vad de faktiskt behövde, 
och inte behövde, hjälp med? 

Det är främst som kognitivt stöd 
apparna briljerar. Det kan vara allt från 

ett bra sätt att göra listor till en gemen-
sam planeringsapp där olika personer 
får olika uppgifter. 

I appen Trello flyttar du till exempel 
textremsor mellan olika listor, genom 
att peka och dra. Resultatet blir ungefär 
som en stor vägg med post-it-lappar, 
och du kan använda den till allt möjligt. 
Appen ger dig och de personer du 
samarbetar med obegränsat med 
utrymme att skriva kommentarer, 
checklistor och lägga till personer till 
varje textremsa. 

Trello kan användas till allt från att 
göra en dagsplanering till att hålla ihop 
stora projekt med många personer 

för skola & jobb
Appar

15 procent av eleverna i gymnasiet har kognitiva svårigheter 
– och det är där som apparna kan vara det perfekta stödet. 

inblandade. Det visuella gränssnittet 
där du flyttar runt text gör att det är lätt 
att få en översikt.

På jobbet eller i skolan kan det vara 
mycket att komma ihåg. Påminnelser 
och listor använder de flesta av oss i 
någon omfattning, och det är bra att 
prova sig fram till ett system som 
fungerar. Visst kan du ställa ett antal 
pipande larm i mobilen, men det 
stressar kanske mer än det hjälper,  
och det finns bra alternativ. 

Har du provat att ha påminnelser 
som en ljudinspelning, en bild, eller en 
lista med symboler för olika uppgifter? 
En del påminnelseappar har möjlighet 
till larm som är extra diskreta eller har 
trevligare ljud än de som följer med i 
mobilen. Personligen blir jag hellre 

(hi.se/sv-se/
Publicerat/
Fran-skola-till-

arbetsliv/
Teknikstod- 
i-skolan-Slutrap-
port/)

foto: ELIN B HEDBERG
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påmind om att ta en paus av min favorit-
musik än av ett gällt pip som inte ger sig.

Fördelen med att göra listor i en app i 
stället för på papper är att du kan ha flera 
listor inskrivna och så växla mellan dem. 
Det finns många appar att skriva listor 
med. I appen Simple List Pro ser du 
rubriken på alla dina listor på förstasi-
dan, tillsammans med staplar som visar 
hur mycket du kryssat av på varje lista. 
Det kan vara ett sätt att hålla koll på vad 
du behöver jobba mer på, eller se hur 
mycket du redan gjort.

I appen 30/30 finns en 
visuell timer som visar 
hur lång tid som är kvar 
på den aktuella uppgiften, 
och vad som kommer 
härnäst. Det kan du 
använda för att till 
exempel lägga in tid för 
vila, tidsbegränsa tråkiga 
uppgifter eller påminna 
dig själv om att fortsätta med nästa sak på 
listan när du är klar med något.

För dig som har svårt att läsa kan OCR i 
mobilen (”Optical character recognition” 
eller bokstavsigenkänning) fungera som 
komplement till talböcker och ljudinspel-
ning av läroböcker, instruktioner eller 
annan information. Du fotograferar en 
textsida med mobilen, låter appen 
omvandla fotot till text och får texten 
uppläst med TTS, ”Text till tal”. 

Det är enkelt att använda OCR till att 
läsa upp texter, men det tar ganska lång 
tid, både att ta bilderna och själva 
omvandlingen till text i mobilen. 

Några tips är att:
•  Använda en app som förstår svenska
•  Fotografera utomhus, i dagsljus och 

utan skarpa skuggor
•  Hålla sidan så platt som möjligt  

(här är det bra att vara två)
• Fotografera sidan rakt framifrån
•  Lägga in texterna minst 30 minuter 

innan mobilen ska läsa upp dem, det 
tar tid för appen att omvandla bilden 
till text

En bra svensk uppläsarröst är förstås 
också viktig. iOS har en inbyggd svensk 
röst som låter riktigt bra. För Android 
behöver man ladda ner en separat 
TTS-app, gå in i appen och köpa en 
svensk röst och sedan gå till mobilens 
huvudinställningar och välja sin TTS-app 
som förval för uppläsning av text. Det 
låter kanske mer krångligt än det är, och 
du behöver bara göra det en gång.

Skolstil är en enkel 
skrivapp med inbyggd 
uppläsarröst som är tänkt 
att användas för skrivträ-
ning. Appen används ock-
så ofta av dyslektiker som 
snabbt vill kolla att de 
skrivit rätt. Det finns helt 
enkelt inget rätt eller fel 
sätt att använda appar 

som hjälpmedel. Om det hjälper, då 
funkar det.

Du som lär dig bäst genom att lyssna kan 
ha stor nytta av en inspelningsapp med 
möjlighet att göra anteckningar. 
AudioNote är ett exempel på en app som 
fungerar på olika sorters mobiler och där 
du kan flytta dina inspelningar från 
mobilen till en dator. AudioNote 
fungerar som en elektronisk penna. 

Om du trycker på ett ord i dina 
anteckningar startas ljuduppspelningen 
automatiskt från det stället. Du kan 
skriva nya anteckningar samtidigt som 
du lyssnar, spola framåt och bakåt och 
förstås lyssna igenom hur många gånger 
du vill. 

För jobb där du behöver spara infor-
mation från möten eller skriva protokoll 
ger AudioNote dig möjlighet att skriva 
alla anteckningar i efterhand, så att du 
kan delta i möten i lugn och ro, utan att 
behöva skriva samtidigt som du deltar.  

I en pdf-noteringsapp som iAnnotate kan 
du göra anteckningar och rita direkt  
i ett dokument. Det är något som många 
studenter använder sig av. iAnnotate 
kan också läsa upp texten med hjälp av 
TTS.

Det kan vara bra att ha någon att bolla 
med, någon som kan hjälpa dig att se hur 
just du kan få större nytta av mobilen. 
Det kan vara en vän, någon annan som 
använder mobilen som hjälpmedel, en 
arbetsterapeut eller något annat proffs. 
Det viktiga här är inte teknikkunskapen, 
utan att ta reda på hur du funkar, vad du 
behöver och vad du inte behöver. Att ha 
en massa appar att hålla reda på kan 
snarare bli stjälp än hjälp.  

Att börja använda mobilen som 
hjälp medel handlar mycket om att skapa 
nya vanor, och det tar tid. För att lära sig 
en ny påminnelsefunktion behövs 
kanske bara några minuter, men det 
behövs veckor, ibland månader, innan 
hjälpmedlet är självklart i vardagen. 

Tänk därför på att ta en sak i taget. 
Börja med en app och använd den ett tag 
innan du börjar med nästa. Om du börjar 
med många appar samtidigt kanske det 
slutar med att du ger upp allihop, eller 
som ordspråket säger: Bättre en app i  
handen än tio i mobilen. l

PÅ NÄSTA UPPSLAG HITTAR DU EN GUIDE TILL 10 SMARTA APPAR

TEXT: TINA WIMAN
info@faktapress.se

Att börja använda 
mobilen som  
hjälp medel hand-
lar mycket OM ATT 
SKAPA NYA VANOR

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

TÄNK PÅ
n  Ta en sak i taget. Börja med en app 

och bekanta dig.

n   Det tar tid att vänja sig vid att 
använda mobilen som hjälpmedel. 

n   En ny funktion kan man lära sig på 
minuter, men det kan ta veckor att 
göra mobilappen självklar i vardagen.
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IT-hjälpmedelTEMA

VOICE ALARM

SPELA IN  
PÅMINNELSER
För: Android
Pris: Gratis (annonsfinansieras)
Länk: mini.nu/voice-alarm-android

n Med Voice Alarm spelar du enkelt in 
röstmeddelanden och anger vilken tid de ska 
spelas upp som alarm. Appen kan användas 
både för att spela in korta påminnelser och 
för återkommande händelser. Det finns 
möjlighet till snooze. Voice Alarm är gratis 
men visar annonser.

TRELLO

PLANERA OCH  
DELA UPPGIFTER
För: Android, iOS, Windows8, dator med 
webläsare
Pris: Gratis
Länk: www.trello.com

n Trello är ett intuitivt sätt att planera och 
strukturera allt från dagens uppgifter till 
företagsprojekt. Skriv en lista med uppgifter. 
Dra dem till rätt tid. Lägg till personer som 
ska medverka, bilder, anteckningar och 
annat. Det fungerar lite som att flytta 
”post-it”-lappar mellan olika kolumner.

1

2

10 smarta appar
30/30 lägger till tidsvisning till din att-göra-lista, 
ScanThing kan fotografera en sida och läsa upp 

den för dig och med Trello har både du och 
kollegorna alltid er planering synlig. 

Föräldrakraft har tagit fram tio hjälpsamma 
appar för jobb och skola. Vilken blir din favorit?

TEXT: Tina Wiman
info@faktapress.se
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SKOLSTIL

LJUDAR  MEDAN  
DU SKRIVER
För: Android, iOS
Pris: ca 40 kr
Länk: skolstil.se

n Skolstil ljudar när man trycker ner 
bokstäverna, och läser upp ord och 
meningar vartefter man skriver. Det finns 
möjlighet att ställa in vad som ska läsas 
upp. Gränssnittet är enkelt och talsynte-
sen låter bra. Appen även användas för att 
lyssna igenom att man skrivit det man 
tänkte.

SIMPLE LIST PRO

SE HUR LÅNGT  
DU KOMMIT
För: Android
Pris: ca 10 kr, gratisversion finns
Länk: mini.nu/simple-list

n Gör olika listor med uppgifter och 
kryssa av det du är klar med. På förstasidan 
visas en stapel för varje lista, där du enkelt 
ser hur långt du kommit. Visuellt, enkelt och 
intuitivt, och det är skönt att se hur mycket 
som faktiskt är klart redan. Finns också 
som gratisversion med annonser.

PICALARMS

BILDPÅMINNELSER 
MED SNYGG  
SNOOZE
För: Android
Pris: Gratis
Länk: mini.nu/picalarm-android

n PicAlarms är en app för att ställa in 
alarm. Larmet har både ljud och bild, och 
om man väljer snooze syns en tidsstapel 
som visar hur lång tid det är kvar tills 
appen ringer igen. Man kan ha återkom-
mande larm på olika dagar och tider och 
lägga in egna foton eller bilder man 
laddat hem från internet. 

IANNOTATE

ANTECKNA DIREKT 
PÅ DOKUMENTET
För: Android och iOS
Pris: ca 80 kr
Länk: www.branchfire.com

n iAnnotate är en pdf-läsare, men för- 
utom att läsa kan du också göra egna 
anteckningar, rita och stryka under i 
texten. iAnnotate fungerar även med 
Word- och PowerPointdokument. Med 
en talsyntesapp till Android eller iOS 
inbyggda tal kan du även få texten 
uppläst.

3

4

5

6

Dialog Comai
är ett kommunikations-

hjälpmedel för det nära 

och personliga samtalet.

Premium Comai
är ett kognitionshjälpmedel

för struktur, påminnelser  

och sammanhang.

Nyhet!
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TEMA IT-hjälpmedel

30/30

FOKUSERA  
PÅ UPPGIFTEN
För: iOS
Pris: Gratis
Länk: 3030.binaryhammer.com

n Skapa att göra-listor och ändra dem 
enkelt med gester. Välj färger och ikoner, 
och bestäm hur lång tid varje sak på listan 
ska göras. Starta sedan timern, och 30/30 
visar dig vad du ska hålla på med nu, hur 
länge till och vad som kommer härnäst. En 
intuitiv app som går fort att lära sig och är 
lätt att tycka om.

SCANTHING

TA ETT FOTO  
OCH LYSSNA
För: Android
Pris: ca 30 kr
Länk: mini.nu/scanthing

n Med ScanThing har du en portabel 
textscanner i mobilen. Ta ett foto av en 
textsida, markera vad du vill läsa och låt 
mobilen omvandla fotot till text. 
Omvandlingen från foto till text kräver 
internetuppkoppling. ScanThing fungerar 
med din valfria TTS-app. ClaroSpeak är en 
bra TTS-app som fungerar på svenska.

ISTUDIEZ PRO

STRUKTUR PÅ 
PLUGGANDET
För: iOS, MacOS
Pris: ca 20 kr, gratisversion finns
Länk: istudentpro.com

n Lägg in ditt skolschema i appen, gör 
anteckningar och lägg till påminnelser om 
läxor och prov. iStudiez  Pro har en 
inbyggd kalender där du kan se ditt 
schema visuellt. Den visar vad du har för 
lektioner, var du ska vara och vilka dagar 
du har uppgifter som ska göras. Olika 
typer av lektioner har olika ikoner.

AUDIONOTE

STÖDORD SOM  
INDEX
För: Android, iOS, MacOS, Windows
Pris: ca 30 kr
Länk: www.luminantsoftware.com

n Spela in det som sägs samtidigt som du 
gör anteckningar, skriver stödord eller ritar 
figurer. Dina anteckningar fungerar som 
indexering av inspelsningen. Tryck på en 
del av anteckningen för att starta uppspel-
ningen från rätt ställe. Bra för dig som lär 
dig bäst genom att lyssna!

7 9

8

KALENDERAPPAR
n Alla behöver en bra kalender. Här är 
några förslag på kalenderappar.

10

WEEK PLANNER FOR KIDS

NIKI AGENDA

WEEK CALENDAR

BUSINESS 
CALENDAR

POCKET 
INFORMANT

JORTE

AUTIPLAN

VISUAL 
SCHEDULE 
PLANNER
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Het debatt väntas om anpassning 
av nationella prov och skolornas 
bristfälliga hantering av inlästa 

läromedel när Dysleximässan anordnas i 
Sollentuna i oktober. Men det blir också 
stort fokus på lärarfortbildning och 
digitala läromedel.

Ett 40-tal föreläsare och lika många 
utställare är klara för Dysleximässan.

– Vi hoppas på upp emot 2000 
besökare. För 200 kr får man tillgång till 
landets bästa föreläsare, forskare, 
hjälpmedel och läromedel under två 
dagar, säger Inger Rålenius på 
Dyslexiförbundet FMLS.

Trenden med digitala hjälpmedel och 
digitala läromedel fortsätter öka mer och 
mer och det kommer vi att märka på 
mässan, menar Inger Rålenius.

En av huvudtalarna är Anna 
Fouganthine som med sin avhand-
ling ”Dyslexi genom livet. Ett 
utvecklingsperspektiv på 
läs– och skrivfärdigheter”  
följt upp hur det har gått 
för elever som haft läs–
och skrivsvårigheter i 
andra klass, och som nu 
är i vuxna.

Inger Rålenius tycker 
inte heller att man ska 
missa föreläsningen om 
dyslexi och engelska med 
Bodil Andersson Rack, logoped 
och läs- och skrivkonsult, som bland 
annat varit med och utvecklat Stava Rex 
och Spellright.

En ny utställare för året är företaget 
Tor Talk, som håller på att ta fram en 
talsyntesprodukt för att underlätta läs ning 
för personer som har svårt att ta del av 
innehållet i digitala böcker och tidningar.

Vad mer hoppas du att mässan ska 
bidra till?

– Vi vill göra allmän-
het och politiker upp-

märksamma på två saker. 
Dels har vi tillsammans med 

Demoskop gjort en undersökning där vi 
visar att skolors handlingsplaner och 
satsningar på dyslexi är ett lotteri, och att 
det är enormt stor skillnad beroende på 
vilken kommun man bor i.

– Vi bjuder också in Skolverket till en 
debatt om de nationella proven och 
försämringen av anpassning kring dessa, 
vilket vi tycker är pinsamt och orättvist, 
säger Inger Rålenius. l

Heta debatter väntas på mässan

TIPS INFÖR DYSLEXIMÄSSAN

MER FAKTA
n Dysleximässan äger rum den 
25–26 oktober 2013 i på Scandic 
Star Hotel i Sollentuna norr om 
Stockholm. Öppet fredag 9–18, 
lördag 9–16.

Bland föreläsarna: 
Betty Malmberg, tf ordförande i 
riksdagens utbildningsutskott. 
Greger Bååth, Generaldirektör i SPSM
Anna Fouganthine, läsforskare. 
Bodil Anderson Rack om flerspråkighet 
och dyslexi. 
Johanna Kristensson (logopeden i 
skolan). 
Markus Björnström om dyskalkyli. 
Dysse – Petra och Niklas berättar om 
sina erfarenheter.HJÄLPMEDEL SOM VISAS PÅ DYSLEXIMÄSSAN

Nya hjälpmedel är alltid hett på Dysleximässan, som här är mässan  
anordnades i Jönköping för ett år sedan.

 Inger Rålenius.

Håll dig informerad  
på www.foraldrakraft.se

Vill du veta mer om hjälpmedel i skolan? Föräld-
rastöd? Idrott? Kommunikation? Föräldrakrafts 
webb täcker in dessa och många fler ämnen. 
Som prenumerant på papperstidningen har du 
även tillgång till alla gamla utgåvor i digital form.
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Kalle Wannberg startade egentli-
gen sitt företag XnX Data för att 
syssla med programmering, men 

kom snart i kontakt med smarta scan-
nings– och inläsningshjälpmedel, bland 
annat digitalpennor. Fler och fler perso-
ner med dyslexi visade intresse för 
pro dukterna och i år ställer man för 
första gången ut på Dysleximässan i 
Sollentuna.

– Pennorna kan läsa, översätta och 
förklara innebörden av ett ord, vilket är 
till stor hjälp både för personer med 
dyslexi och personer som har ett annat 
modersmål än svenska.

Kalle Wannberg berättar att många 
skolor finns bland kunderna:

– Som elev kan du även använda 
digitalpennan för att till exempel spela in 
vad läraren säger, samtidigt som du ritar 
en symbol på papperet, och när du sen 
låter pennan läsa symbolen spelas 
innehållet upp. Då slipper du försöka 
anteckna vad läraren säger samtidigt 
som du ska lyssna.

Läspennan Quicktionary finns i flera 
modeller som kostar från 1200 kronor 
och innehåller lexikon med flera hundra 
tusen ord. När man för pennan över 
texten visas översättningarna i pennans 
display. Pennan kan läsa upp en textrad i 
taget men översätter ord för ord. 

Med digitalpennan Quicktionary kan du få  
sekundsnabb tillgång till översättningar och 
förklaringar av hundratusentals ord. 

Digitalpennan blir 
ett allt smartare hjälpmedel

Talsyntes            som gör det enkelt att läsa ikapp

TEMA IT-hjälpmedel

– Pennan känner automatiskt igen ett 
inskannat ords grundform, vilket 
innebär att även böjda former översätts 
eller förklaras direkt i ett enda steg. 
Översättningsfunktionen fungerar även 
utan koppling till dator.

På mässan visar Sollentuna–baserade 
XnX Data också upp pennor som kan 
skanna in texter, OCR–nummer, streck-
koder, kemiska formler, programkod 
med mera direkt till dator, smart telefon 
eller surfplatta. 

– Som distributör ger vi input till 
utvecklarna om vilka funktioner som bör 
anpassas till den svenska marknaden. l

Tortalk är ett nytt talsyntes-
program som enligt uppfin-
naren Tor Ghai är mer 
användarvänligt än de flesta 
andra på marknaden.

– Jag är själv dyslektiker och ville 
utveckla ett talsyntesprogram som har 
alla bra funktioner i ett och samma 
program. Dessutom är det enklare att 
använda, man är igång på några 
minuter redan första gången man 
använder det, och därefter på bara 
några sekunder.

Det var när Tor Ghai arbetade med 
talsyntesprogram för synskadade som 
han upptäckte att talsyntes passade 
även honom. Programmen var kom-
plexa, men tack vare sina teknikkunska-
per kunde Tor ändå ha glädje av dem.

– Jag ökade min läshastighet från 70 
till 400 ord per minut. Det gjorde mig 
inspirerad och kändes positivt i hela 
mig. Tidigare hade jag blivit trött och 
fått huvudvärk bara efter att ha läst 
morgontidningen.

I takt med att programmen utveckla-
des kom en rad smarta funktioner, men 
aldrig i ett och samma program. Tor 
började då fundera på att bygga ett eget 
program, där allt som var viktigt för 
honom fanns med.

– Jag ville att det skulle gå att läsa 
snabbt. Jag ville kunna pausa och 
återuppta läsningen när jag ville. Jag 
ville kunna läsa en text från webben 
samtidigt som programmet laddade in 
en ny text. Och eftersom jag själv läser 
mycket facklitteratur så ville jag att det 
skulle finnas en inställning som gör att 
parenteser med referenser hoppas över.

En mängd småsaker ville han också 
rätta till, bland annat att slippa klicka så 
många gånger för att ändra språk från 
svenska till engelska. Och att knappar-
na var större så att de skulle vara 
enklare att komma åt på tryckkänslig 
skärm. Han byggde också en funktion 
för att enkelt kunna läsa inlåsta texter i 
till exempel e-böcker.

”Tidigare blev jag trött och fick 
huvudvärk av att läsa. Nu blev 
jag inspirerad och det kändes 
positivt i hela kroppen.”

ALLT OM DYSLEXIMÄSSAN

Kalle Wannberg.

SMARTA PRYLAR
n XnX Data säljer och utvecklar data- 
lösningar för PC, Mac och Android, bland 
annat program för taligenkänning, att 
skriva och styra datorn med rösten samt 
uppläsning av text. Dessutom säljer man 
digitala pennor som läspennor, översätt-
ningspennor och inspelningspennor, 
samt skanning/OCR-program.  

Företagets webbplats finns  
på www.xnxdata.se

FK_1305_s34-49_IT-hjalpmedel_v07.indd   46 2013-09-26   13:22



2013, # 5  FÖRÄLDRAKRAFT     47

Talsyntes            som gör det enkelt att läsa ikapp

En specialpedagog tipsade Tor om 
Post- och telestyrelsens innovationstäv-
ling, och i maj utsågs han till en av 
vinnarna. Tillsammans med sex andra 
får han dela på 9 miljoner kronor, och 
prispengarna används för att göra 
produkten kommersiell och för att anlita 
en projektledare.

Programmet testas just nu för att i slutet 
på september släppas på marknaden.  
Den första versionen finns bara för PC 
men i början av nästa år kommer också 
en Mac-version. Programmet kommer 
däremot inte att finnas som app.

– Det är ett aktivt beslut att inte göra  
en app. Det vi gör går inte att göra som 

app, det skulle bli för mycket kompromis-
ser, säger Tor Ghai.

Programmet kostar runt 1 400 kronor 
och Tor hoppas att det köps in av både 
skolor och privatpersoner.

– Det viktigaste är att det är så enkelt 
att man är igång på några minuter. Att 
klasslärare, specialpedagoger och 
personerna själva inte behöver vara 
tekniker för att komma igång.

Tor Ghai visar upp programmet på 
Dysleximässan i oktober. Han kommer 
också hålla en föreläsning om hur 
talsyntes kan förändra livet för personer 
med dyslexi.

– Jag vill att folk ska förstå att om man 
är dyslektiker så är den enda skillnaden 
att man läser och skriver långsamt, och 
om man får tillgång till talsyntes suddas 
skillnaden ut. Det är så mycket i samhäl-
let idag som bygger på att man kan läsa 
och skriva.

Till exempel en lapp på dörren när 
man hämtar barnen på dagis.

– Att kunna fota av den och läsa den 
med talsyntes, istället för att stå där och 
traggla, gör stor skillnad för mig.

Till alla föräldrar som har barn med 
läs– och skrivsvårigheter vill Tor Ghai 
säga följande:

– Vissa barn läser i timmar efter 
skolan, sådant som skulle kunna läsas på 
20–30 minuter med talsyntes. Tid de 
istället skulle kunna få vara bara barn, 
inte läsvaga, underpresterande problem-
barn, vars självkänsla och självförtroen-
de bryts ner. l

www.spsm.se

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

för unga med svåra rörelsehinder
• För dig som har avslutat grundskolan och vill fortsätta på gymnasiet

• För dig som behöver lugnare studietakt, stöd i undervisningen i en liten grupp  

 eller vanlig klass

• För dig som behöver habilitering och personlig praktisk hjälp

• För dig som kanske också har behov av att bo i elevhem

Riksgymnasier finns i Stockholm, Göteborg, Kristianstad och Umeå.

Sista ansökningsdatum 2014-01-15. Skicka ansökan till:

Specialpedagogiska skolmyndigheten,

Box 1100, 871 29 HÄRNÖSAND
Tel: 010-473 50 00 eller 010-473 51 66

Tor Ghai och Joakim Olofsson på Tortalk vill 
att det ska vara enklare att använda talsyntes 
för barn och vuxna med dyslexi.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

3�Man markerar en text. Sedan klickar man  
på knappen längst till vänster (börja tala).

Börja tala 
markerad 
text.

Minska hastigheten.

Öka hastigheten.

Pausa/
återuppta. 

Hastigheten 
från -10 till 10. 

Öppna  
inställningar. 

MER OM DYSLEXIMÄSSAN
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För elever med läs– och skrivsvårig
heter/dyslexi har skolan blivit som 
ett lotteri, heter det i en debatt

artikel inför Dysleximässan.
Studien visar att bara hälften av 

Sveriges kommun gör screening av 
skoleleverna för att tidigt upptäcka läs 
och skrivsvårigheter. Detta trots att 
forskning tyder på att tidiga insatser är 
avgörande för barns läsinlärning.

Detta framgår av den Demoskop
undersökning presenterats av Dyslexi
förbundet FMLS,  Föräldraföreningen för 
Dyslektiska Barn FDB och företaget 
Inläsningstjänst.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet 
kräver organisationerna bakom under
sökningen att alla kommuner upprättar 
handlingsplaner för stöd till elever  
med läs och skrivsvårigheter eller 
dyslexi.

Vidare kräver man att alla kommuner 
säkerställer att hjälpmedel och inlästa 
läromedel finns tillgängliga för alla.

Ett tredje krav är att kommunerna se 

till att ge lärarna kontinuerlig fortbild
ning om läs och skrivsvårigheter.

– För elever med läs och skrivsvårig
heter eller dyslexi har skolan blivit som 
ett lotteri. Elevernas möjligheter beror 
helt på vilken skola de hamnar i och 
vilken lärare de får. Stödet till elever med 
särskilda behov varierar mellan kommu
ner, och mellan skolor i samma kommun. 
Det behövs tydlighet och enhetlighet. 
Alla måste få samma grundläggande 
möjligheter att lära sig att läsa och skriva, 
heter det i debattartikeln.

Debattartikeln har undertecknats av 
BengtErik Johansson, ordförande för 
Dyslexiförbundet FMLS, Eva Halldén, 
ordförande för Föräldraföreningen för 
Dyslektiska Barn, FDB, och Jakob 
Skogholm, vd för Inläsningstjänst.

Demoskop har kartlagt situationen i 
Sveriges 100 största kommuner och hade 
en svarsfrekvens på 72 procent. 
Stockholms kommun ingår inte eftersom 
kommunen har avböjt att medverka. l

DEBATT PÅ DYSLEXIMÄSSAN

Hård kritik  
mot brister  
i skolstödet
Kommunernas stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter har 
granskats i en ny undersökning. Bristerna är stora både när det 
gäller tidig upptäckt, utredningstid och tillgång till hjälpmedel.

HÄR ÄR NÅGRA  
AV SLUTSATSERNA  
I UNDERSÖKNINGEN

1 Knappt hälften av kommu
nerna (46 %) har en handlings
plan eller ger direktiv till 

skolorna när det gäller läs och 
skrivsvårigheter/dyslexi.

2I nästan hälften av kommu
nerna görs screening för 
läs och skrivsvårigheter i 

förskoleklass. Två av tre gör det 
senast i andra klass, men i en 
tredjedel av kommunerna görs 
ingen screening av eleverna under 
grundskolan.

3Utredningstiden för en 
diagnos är längst i de större 
kommunerna. Endast 19 av 

72 kommuner gör  dyslexiutred
ning inom åtta veckor. I genom
snitt är väntetiden för en dyslexi
utredning 22 veckor. Väntetiden 
är påtagligt längre i de största 
kommunerna – i vissa fall i upp till 
två år. I flera kommuner görs 
ingen utredning alls.

4Tillgången till inlästa 
läromedel är ofta dålig. 
Knappt hälften av kommu

nerna ger eleverna tillgång till 
dator eller inlästa läromedel vid 
behov. Tillgången till inlästa 
läromedel är särskilt låg i större 
kommuner. I tre av fyra kommu
ner har alla elever med läs och 
skrivsvårigheter tillgång till 
rättstavningsprogram och verktyg 
för talsyntes.

5Fortbildning av lärarna är 
ofta åsidosatt. Fortbildning 
är vanligare för pedagogiska 

verktyg än för pedagogik mot elev er 
med läs och skrivsvårigheter.

6Skoldatatek är vanligt i de 
kommuner som har en 
handlingsplan. Sju av tio 

kommuner har Skoldatatek. 
Skoldatatek är det vanligaste sättet 
att sprida kompetens kring dessa 
frågor.

C

TEMA IT-hjälpmedel
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Movietalk är ett hjälpmedel för 
alla som har svårt att hinna läsa 
undertexter eller se vad som 

händer på bioduken. Appen är gratis 
men biograferna får ännu så länge inget 
stöd för att köpa in den utrustning som 
krävs.

I ett projekt finansierat av Post- och 
Telestyrelsen har Dyslexiförbundet 
FMLS tagit fram en app som gör att 
personer med lässvårigheter eller 
synskada ska kunna tillgodogöra sig vad 
som händer på bioduken.

Appen lanserades under sommaren 
men ännu har ingen biograf utrustat sin 
biosalong med teknik som möjliggör 
användningen av Movietalk. Men det 
räcker inte med att biografen har 
utrustning. Filmkopian som visas måste 
innehålla ljudet för talande textremsa 
och syntolkning.

Tekniken bygger på talande textrem-
sa och biobesökaren kan både få 
undertexten uppläst och filmen syntol-
kad. Appen synkas direkt med filmen, 
och allt man behöver är en smart telefon 
och hörlurar.

Appen blev klar i somras och då kördes 
flera visningar av filmen Jakten på 
biograferna Victoria i Stockholm och 
Borgen i Visby.

Inger Rålander säger att man jobbar 
med att få politikerna att förstå att 
biograferna kan behöva ekonomisk stöd 
för att installera den nya tekniken.

– Biograferna skulle få fler biobesö-
kare och nå en helt ny målgrupp, inte 
bara oss med dyslexi utan även perso-
ner som har synnedsättningar, säger 
Inger Rålander på Dyslexiförbundet. l

Film för alla med Movietalk
Men biograferna kan behöva ekonomiskt stöd

SÅ FUNKAR APPEN
1.  Sätt telefonen i flygplans-

läge och slå sedan på 
biografens särskilda 
wifi-nät för tjänsten

2.  Starta appen och välj vid 
behov salong.

3.  Välj om du vill lyssna på enbart talande 
textremsa, enbart syntolkning eller en 
kombination av båda.

4.  Välj om du vill höra i båda hörlurarna 
eller den ena. Ljudet startar automa-
tiskt.

5.  Sätt skärmen i viloläge, både för att 
spara batteri och för att inte störa 
andra biobesökare.

Se hur det går till på www.movietalk.nu

n  Nu ska det bli enklare att bedöma om en elev har läs- och 
skrivsvårigheter. SPSM har tagit fram ett stödmaterial som 
ska hjälpa pedagogerna att utreda på ett likvärdigt och 
kvalitetssäkrat sätt.

– Stödmaterialet har länge efterfrågats av pedagoger runt 
om i landet, och vi är glada över att kunna uppfylla deras 
önskemål, säger Gunilla Salo, rådgivare på Specialpeda-
gogiska skolmyndigheten, SPSM.

Utredningen ska kartlägga både elevens läsförmåga och 
föreslå åtgärder för att eleven ska kunna kliva framåt i sin 
läs- och skrivutveckling. Åtgärderna kan handla både om 
eleven själv och om gruppen och organisationen runt omkring.

Materialet finns på www.spsm.se

SÅ SKA DYSLEXIUTREDNINGAR BLI BÄTTRE

MER OM DYSLEXIMÄSSAN Appen är redan 
här – men biogra-
ferna har ännu 
inte skaffat den 
utrustning som 
behövs.
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TEMA Förlust och sorgTEMA Förlust och sorg

53

Att mista ett syskon är något av det svåraste som kan hända i livet.  
I Tema Förlust och sorg gör vi den här gången utrymme för syskonen.  
Vi möter Petra, 15 som förlorade sin syster för fem år sedan, vi får tips från 
kuratorn som vet vad omgivningen ska tänka på för att stötta syskon  
i sorg. Men temat handlar också om ovisshet och hur man hanterar den, 
samt hur man släpper taget om man fastnat i sin sorg. /Anna Pella

Ellen tittar på mig. Ögonlocken fladdrar oroligt. 
Det är tyst och stilla, så viskar hon ”MITT HJÄRTA ÄR 
VARMT NÄR JAG TÄNKER PÅ CLARA. OCH SÅ BLIR DET KALLT”. 

”JAG TÄNKER PÅ HENNE 
VARJE DAG”

Foto: A
N

N
A

 P
E

LLA

FK_1305_s50-65_SORG_v09.indd   50 2013-09-26   13:23



2013, # 5  FÖRÄLDRAKRAFT     51

56

58

63

”Inte svart – 
svart finns inte”

Ellen är lillasyster och hon är fem 
år. Hon håller mamma i handen 
när hon kommer. Hon ler försiktigt 

när vi kommer in i rummet. Hon trycker 
kaninen hon har i famnen hårt mot 
kroppen. Hon börjar sjunga tyst in mot 
kaninen. ”Kaninen tycker nog mycket om 
sång”, säger jag, och fortsätter säga att 
”den kanske tycker om andra saker 
också?” ”Måla”, säger Ellen. 

Vi sätter oss vid bordet och hon målar ett 
hjärta. När hon målat färdigt tar hon ett 
nytt blad. ”Inte svart”, säger hon tyst för 
sig själv. ”Inte svart”, säger hon igen. 
”Svart finns inte.” Hon målar och hennes 
min är allvarsam. Hon sitter nära mig. 
Hon är blek. Trevande börjar hon prata. 

Hon berättar om sin storasyster. Hon 
säger att Clara tyckte mycket om hästar. 
Hon berättar att de ofta var i stallet. Och 
så säger hon ”Clara är död”. Så säger hon 
igen ”inte svart, svart finns inte”. Jag ser 
på henne och känner en stark önskan att 
kunna hjälpa. Ellen reser sig, hon rör sig 
försiktigt i rummet, hon rör nästan 
ingenting. Jag lyssnar till hennes andning 
och börjar prata försiktigt och tyst. Ellen 
tittar på mig. Ögonlocken fladdrar 
oroligt. Det är tyst och stilla, så viskar 
hon ”Mitt hjärta är varmt när jag tänker 
på Clara. Och så blir det kallt”. Hon tittar 
bort utåt, mot något annat. ”Hur är 
hjärtat när det är varmt”, frågar jag. 
”Stort”, säger hon. ”Och när det är kallt?” 
”Då finns det nästan inte”, viskar hon. 

Jag känner mitt hjärta dunka. Jag vill 
hjälpa henne. Jag vill så mycket jag 
någonsin kan och förmår. 

Novembermörkret sluter sig utanför 

fönstret och ett 
annat slags 
mörker sluter sig 
omkring oss. Ellen 
behöver mer ljus. 
Hon går till 
lekskåpet. Hon 
hittar de tama 
djuren. Hon 
plockar upp ett 
får. Tittar på de 
små kycklingarna. Mjukt plockar hon 
med djuren ett i taget. Hon går till 
sandlådan. Sätter dit en kyrka och en 
säng. Gör en skog med gröna träd. 

Ellen sätter sig och ritar igen. Ritar med 
de allra ljusaste färger. Det är fyra 
månader efter Claras död. Det är sent i 
november, och Clara dog i juli, mitt i 
sommaren. Ellen har varit mycket för sig 
själv. Mamma och pappa säger att hon är 
så tyst. Att de vet så lite om vad hon 
tänker. Ellen målar sakta och eftertänk-
samt. Omsorgsfullt färglägger hon en 
grön gräsmatta. Ritar fyra röda blommor. 
Fyra fåglar, en sol, en måne och många 
stjärnor. ”Den blomman och den fågeln 
är till Clara”, säger hon och pekar. Så 
säger hon inget mer, hon tittar på bilden. 
Inte heller jag säger någonting. ”Clara 
tyckte om blommor”, säger hon. ”Och 
hästar. Jag ritar en häst till henne, här 
under stjärnorna.” 

Det är stilla i rummet. Ellen ser sig 
omkring, stryker sig lite över pannan. 
Går till lekskåpet och hämtar en docka. 
Varsamt, mycket varsamt lägger hon den 
i docksängen och lägger ett täcke på 
dockan. l

Christina  
Renlund.

”ALLA BARN SÖRJER PÅ OLIKA SÄTT” ”VI SLUTAR ALDRIG DRÖMMA OM 
MIRAKEL”

”DET ÄR FRISKT ATT SÖRJA”

Ellen ur boken ”Litet syskon” av Christina Renlund.
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”Jag tänker på 
henne varje dag”

Det skiljde tre år mellan 
systrarna. Storasyster Lottie 
hade en svår flerfunktions-
nedsättning med andnings-
problematik, och redan i 

tidiga år förstod Petra att hon hade en 
annorlunda storasyster.

– Min uppväxt var annorlunda, det 
förstod jag när jag började kolla hur mina 
kompisar hade det. Jag tyckte att jag var 
den som var lyckligast, jag hade lättare 
att förstå saker som var annorlunda och 
se det positiva i allt. 

Lottie var ofta på sjukhus, och Petra 
minns att hon ibland var orolig för att 
Lottie skulle dö. Men när det väl hände 
kom det mycket oväntat. 

Petra minns att hennes mormor och 
moster var hemma och var barnvakt åt 
henne och lillasystern, medan mamma 
och pappa var på sjukhuset med Lottie. 

Just den här kvällen tyckte Petra att 
det dröjde lite extra länge innan hennes 
föräldrar kom hem. Det blev sent och hon 
ringde till dem, och mamma svarade att 
de var på väg. Först när de kom innanför 
dörren berättade hon och pappa vad som 
hänt. Lottie var död.

Hon hade haft en dubbelsidig lungin-
flammation som inte gav sig tillkänna 
förrän det var för sent.

Smärtan och sorgen beskriver Petra som 
ett bombnedslag i kroppen. Men hon grät 

inte. Hon försökte tänka på annat, för - 
tränga det som hade hänt. 

Dagen efter ringde hennes mamma till 
skolan och berättade för läraren. Men 
efter några dagar ville både hon och 
hennes lillasyster tillbaka i skolan. 

– Jag fick specialtillstånd att gå hem 
när jag ville, det var skönt, men jag ville 
inte gå hem. Hemma fanns så jobbiga 
minnen. Stämningen var jobbig, alla var 
så ledsna. 

Petra säger att hon gick in i en bubbla 
och lämnade alla känslor utanför. Hon 
klarade inte av att vara hemma med 
familjen. Hon lyssnade när hennes 
föräldrar pratade om det som hade hänt, 
men sa sällan något själv. 

Hon hade inga ord. 

Att vara hemma kändes bara okej om 
hon var helt ensam eller hade sällskap av 
en kompis.

– Min bästa 
kompis förstod hur 
dåligt jag mådde, och 
att jag inte ville gå 
hem. Hon stannade 
kvar med mig i 
skolan, vi fick vara i klassrummet på 
eftermiddagarna. Ibland följde jag också 
med hem till henne. 

Petra säger att hon varken kunde skratta 
eller gråta under en lång period. Och att 
hon hade en stark känsla av att hon 

be höv de ha någon med sig, någon som 
fanns i närheten utan att säga ”stackars 
dig”.

– Kompisar, de som jag känner mig 
mest lik, mådde jag bäst av att vara med, 
och så är det fortfarande. 

Skolarbete och läxor kändes skönt att 
sysselsätta sig med. Fritidsintressen som 
ridning, dans och scouter blev också 
viktigare än tidigare. 

– Jag har alltid tyckt om att göra 
mycket saker och att vara aktiv. Jag har 
mått bra av det. Det har hjälpt mig.

Hon gick inte ut ur bilen när familjen 
åkte till kyrkogården för att besöka 
Lotties grav. Hennes föräldrar försökte 
heller aldrig tvinga henne och det är hon 
tacksam för. 

– Men så när jag var på en cykelutflykt 
med scouterna så stannade vi till i när - 
heten, och då tänkte jag, nu går jag dit. 

Några av kompisarna 
kom efter och vi satt 
en lång stund vid 
Lotties grav och 
pratade.

I våras träffade 
Petra en kille och beskriver att det är 
första gången hon känner att hon är 
riktigt lycklig igen sen Lottie dog. 

– Min pojkvän får mig att prata, han 
vågar fråga sånt som ingen annan gör. 
Det är sättet han frågar på. De känslor 
han förmedlar gör mig lugn. 

I november har det gått fem år sedan Petra, 14, förlorade  
sin storasyster. Kompisar och pojkvän har betytt mest  

för henne för att kunna må bra igen.

MIN BÄSTA KOMPIS FÖRSTOD 
HUR DÅLIGT JAG MÅDDE, och 
att jag inte ville gå hem.

Petras systrar. 
Storasyster Lottie 
till vänster och 
lillasyster Lina till 
höger.

FK_1305_s50-65_SORG_v09.indd   52 2013-09-26   13:24



2013, # 5  FÖRÄLDRAKRAFT     53

– Jag har alltid tyckt om att 
göra mycket saker och att 
vara aktiv. Jag har mått bra av 
det. Det har hjälpt mig. 
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Hon säger att hon tänker på Lottie varje 
dag. 

– Nu tänker jag på det lyckliga istället 
för det olyckliga. Lottie var en glad 
person som var jättelätt att få att skratta. 
Hon gillade att rida, precis som jag. Vi 
hade ett nära band och när vi var hemma 
gjorde vi ofta saker tillsammans, som att 
baka eller måla. Det tänker jag på.

Familjen har sparat Lotties kläder, och 
Petra har använt flera av dem även om 
de nu börjar bli för små. De har också 
sparat Lotties gosedjur, något som Petra 
är glad för eftersom hon älskar gosedjur. 

Petra besöker graven ofta.
– Nu kan jag åka förbi om jag slutar 

tidigt, pyssla med blommorna. Många 
tycker nog att jag ser ut som en idiot när 
jag sitter där och pratar rätt ut i luften, 
säger hon och ler.

I somras var hon på konfirmationsläger 
och där fanns en bok som alla fick skriva 
i. Petra skrev både glada och ledsna 
saker. 

En kväll frågade hennes fadder om 
hon ville prata. Hon hade sett det Petra 
skrivit och blivit mycket berörd. 

– Jag sa ”Det finns inte så mycket att 
säga.”, men hon sa bara ”Säg det du vill 
säga. Du kan säga två ord eller prata i två 
timmar.” Vi pratade hela den kvällen. 

Idag går Petra i nian. Om ett år ska hon 
börja gymnasiet och hon funderar på ett 
estetiskt program med teater, musik och 
dans. Hon drömmer om att bli musikal-
artist men kan tänka sig att jobba som 
musik- eller dramalärare också. 

– Musik är viktigt för mig. Jag mår 
dåligt om jag inte får spela piano.

När Petra var liten gick hon i en syskon-
grupp på habiliteringen. Men hon tror 
inte att hon skulle vilja gå till en syskon-
grupp och prata nu. 

– Jag har aldrig tyckt om att känna mig 
tvingad att prata. Om jag träffade på 
någon som också förlorat ett syskon 
skulle det kanske kännas naturligare. 

Både hennes pojkvän och hennes 
bästa vän har tuffa livserfarenheter och 
något Petra bär med sig är när bästa 
kompisens mamma sa ”man får inte mer 
än man klarar av, ni två är de starkaste 
tjejerna jag vet”.

– Livet är en berg- och dalbana och 
man vet aldrig hur det ska sluta. l 

TEXT OCH FOTO: Anna Pella
info@faktapress.se

PETRAS RÅD  
TILL VUXNA
n  Låt oss syskon vara i bubblan och 

komma ut långsamt, i egen takt. 

n Ge oss tid. 

n  Tvinga oss inte att prata om vi inte 
vill. 

n Se oss. 

n  Ge oss uppmuntrande kommen-
tarer. 

n Tyck inte synd om oss. 

n Bara finns där.
Efter begravningen dröjde det flera år innan 
Petra orkade besöka Lotties grav.

Petra drömmer om att bli 
musikalartist men kan tänka 
sig att jobba som musik- 
eller dramalärare också. 
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Samma dag som Lottie hade 
dött fick pappa Dan och mam - 
ma Kerstin träffa en sjukhusku-
rator som pratade om hur 
syskon kan reagera på sorg. 

– Hon sa att det finns ingen 
mall. Att det kan dröja länge 
innan det kommer en reaktion. 
Att det går i olika perioder och 
att man ska låta dem gå sina 
egna vägar, säger Dan.

Och systrarna har reagerat 
mycket olika.

– ”Mamma, jag kan inte sluta 
gråta” sa vår yngsta dotter, medan 
Petra skärmade av och försökte 
sysselsätta sig, säger Kerstin.

Och förutom reaktioner som 
ilska och inbundenhet har även 
fysiska tecken på sorg förekom-
mit, till exempel fick deras 
yngsta dotter problem med 
synen ett par månader efter 
Lotties död.

– Hon fick plötsligt svårt att 
fokusera och bearbeta text, men 
det dröjde innan vi förstod att 
det var en reaktion på Lotties 
död, säger Kerstin.

De har försökt följa båda sina 
döttrar och finnas där för dem 
samtidigt som de hanterat sin 
egen sorg. 

– Det har varit viktigt att låta 
dem ha roligt och återvända till 
vardagen så fort de själva velat. 

Kerstin tycker också att det är 
viktigt att ta hjälp av någon som 
kan vara med syskonen då det 
känns som allra svårast.

– Känn inte att ni måste klara 
av en massa saker. Känslorna 
behöver få fritt spelrum och man 
blir fruktansvärt trött av att sörja. 

– Det är okej att bara sitta i 
soffan och låta tårarna komma, 
eller sitta och stirra in i väggen 
en timme, eller sparka på 

dörrposten om man känner för 
det. 

Hon har gjort alla de sakerna 
och fler därtill. 

– Men det blir bättre och jag 

tror att det är viktigt att förmedla 
det till syskonen. Att säga ”Ja, 
jag är jätteledsen nu, men jag 
kommer inte alltid att vara det.” 
Sorg gör ont, men är inte farligt.l

”SYSTRARNA HAR REAGERAT VÄLDIGT OLIKA” 

Dan och Kerstin fick kuratorstöd för att möta syskonens reaktioner.

Sök och beställ på www.spsm.se eller
order@spsm.se • Tel 020–23 23 00 • Fax 090–13 75 30

Någon man tycker mycket om har dött

Alla blir vi ledsna när någon som vi tycker om har dött. 
Det är svårt att förstå vad döden innebär. 

I boken beskrivs med bilder och enkel text hur Karin och 
Bengt mister en kär släkting, och hur vardagen blir en lång 
period efter förlusten. 

Läromedlet består av grundbok, samtalsbilder, bildkort och 
lärarhandledning. För ungdomar och vuxna med kognitiv 
funktionsnedsättning.
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1. HUR SÖRJER BARN?
Barn sörjer inte på samma sätt som vuxna, de måste vila från 
sorgen ibland och få lov att göra vanliga saker. De är ”av och 
på”. Barn är kloka och reglerar det själva. Det är bra att fort - 
sätta göra vanliga saker. Vi måste bara låta dem känna att det 
är tillåtet. Skratt läker också sorg.

2. VILKA REAKTIONER ÄR VANLIGA?
Det är inte alltid man har tillgång till sina tårar. Andra reak - 
tioner kan vara att man drar sig undan, att man blir väldigt 
praktisk, att man blir arg eller får svårt att koncentrera sig. 
Det är viktigt att komma ihåg att det är det barnets sätt att 
visa att man är ledsen. Det finns inget rätt eller fel, alla sörjer 
på olika sätt. 

3. VAD SKA MAN VARA UPPMÄRKSAM PÅ?
Man ska vara uppmärksam på destruktiva beteenden, eller 
beteenden som bryter mot hur syskonet var innan. Om man 
byter kompisgäng, inte vill någonting, skolkar, sover dåligt. 
Då måste man fånga upp det och söka hjälp.

4. ÄR DET OK ATT INTE GRÅTA?
Absolut. Det kan finnas en mängd motstridiga känslor, både 
lättnad och ilska. Man kan ha varit arg på sitt syskon som tagit 
så mycket tid från föräldrarna, och det kan bli svårt att 
sortera dessa känslor och ovant att helt plötsligt få så mycket 
fokus. 

5. HUR SNART SKA SYSKON GÅ TILL FÖRSKOLA ELLER SKOLA IGEN?
Vill syskonet gå till förskola eller skola så ska hon eller han få 
göra det. Att komma tillbaka till rutiner är ofta helande och 
läkande för alla i familjen. Syskon är bra på att hjälpa föräld-
rar med det. Men det är bra att informera förskola eller skola 
och be lärarna berätta för klasskamrater och föräldrar innan 
man kommer, och att följa med dem dit om de vill.

6. HUR LÄNGE KAN SYSKON BEHÖVA STÖD?
Det är viktigt att förskola och skola förstår att sorgen inte går 
över på kort tid, att den finns kvar, och att barnet kan behöva 
extra stöd en längre period. Den kan också komma tillbaka 

åratal efteråt. Det är också viktigt att personalen förstår att 
reaktionerna kan variera; att ilska, trots eller annat beteende 
kan vara ett tecken på sorg.

7. VAD SKA JAG SOM KOMPIS TÄNKA PÅ?
Du som kompis är jätteviktig. Hör av dig och berätta att du 
vet vad som hänt. Det är lättare att svara ”ja” än att själv 
behöva ta kontakt och berätta. Be dina föräldrar hjälpa dig att 
ta kontakt om det känns jobbigt. Tänk på hur du själv skulle 
vilja att andra gjorde mot dig. Du behöver inte säga så mycket, 
det räcker att finnas där och göra vanliga saker.

8. VAD SKA VI VUXNA TÄNKA PÅ?
Den vuxna omgivningen tänker inte alltid på att fråga 
syskonen hur det är. Istället frågar de kanske föräldrarna hur 
syskonen har det. Men det är jätteviktigt att syskon får berätta 
själva, att de blir sedda. Säg inte heller ”Jag förstår”. Du kan 
aldrig riktigt förstå. Säg ”Jag är här om du vill”. Visa att det 
inte är farligt att visa känslor, att du står ut att se mig hur jag 
än mår.

9. ÄR DET SVÅRARE ATT MÖTA BARN I SORG?
Ja. Det är lätt att som vuxen generalisera över barn och tänka  
”Så här är det nog”. Men försök att se individen istället. Inte 
ens syskon i samma familj hanterar situationen lika. Det är 
också viktigt att försöka vara väldigt konkret och använda ord 
som barn förstår, till exempel inte använda uttrycket ”gå 
bort” utan att tala om att syskonet är död. 

10. OM SYSKONET ÄR LITET?
Om det är svårt att veta hur mycket barnet förstår, var det 
befinner sig, så följ barnet. Om barnet leker, lek med barnet, 
istället för att försöka plocka upp det på större barns nivå. Ni 
kan också rita, läsa sagor eller se film tillsammans. Det 
kommer komma, bara du orkar stanna kvar i situationen. 

11. ÄR DET NÅGON SKILLNAD OM DET ÄR VÄNTAT?
Det behöver inte vara någon skillnad mot att förlora ett friskt 
syskon i en olycka. Smärtan är lika stor även om man levt 
länge i ovisshet om hur länge ens syster eller bror ska leva. 
Det går inte att förbereda sig på hur det ska vara när hon eller 
han dör. Att förlora en syster eller bror är bland det svåraste 
som kan hända i livet.

12. KAN MAN FÖRBEREDA SYSKON?
Ja och nej. Det är svårt att förbereda sig på att någon ska dö. 
Men man ska ändå prata om det. Barn är experter på att läsa 
av sina föräldrar, även små barn förstår att mamma och 
pappa är oroliga. Vi måste visa att det är tillåtet att prata om 
det. Det är bättre att få veta hur det är, ovissheten kan leda till 
skrämmande fantasier som kanske inte är rimliga och värre 
än verkligheten. 

13. HUR SKA VI SÄGA?
Försök prata under lugna former och ge varsam informa-

Hur är det att förlora en syster 
eller bror? Hur kan föräldrar och 
omgivning stötta syskon när det 
händer? 

Åsa Nilsson, kurator på 
Habiliteringscenter Norrtull 
i Stockholm, svarar på 
Föräldrakrafts frågor.

GUIDE: Så HJÄLPER DU 
SYSKON I SORG

Åsa Nilsson brukar 
lämna en blank bok 
till familjen som alla 
kan skriva och rita i. 
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Har ditt barn flera svåra  
funktionsnedsättningar? 

Hos Nka är det du som är anhörig som står 
i centrum. Inom området Anhöriga  
till barn och unga med flerfunktions- 
nedsättning kan du som förälder:

• Anmäla dig till en Nationell  
konferens om personer med flerfunk-
tionsnedsättning den 10-11 mars 2014. 
Konferensen arrangeras i samarbete 
med FUB, SRF och Föreningen JAG.

• Gå med i ett Lärande nätverk för  
föräldrar. 

• Gå en distanskurs om AKK. Sista  
anmälningsdag är den 1 december.   

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Information och anmälan  
www.anhoriga.se/flerfunktionsnedsattning

n En helt blank bok att ”flytta ut sina tankar 
i” genom rita eller skriva. I framtiden kan ni 
sedan se hur ni tänkte och kände, och hur 
sorgen förändrats.  

n Adjö herr Muffin. Ulf Nilsson och 
Anna-Clara Tidholm – Bonnier Carlsen 
2002. För yngre syskon.

n Bland fimpar och rosor. Viveka Lärn 
Sundvall – Rabén och Sjögren, 1993. För 
lite äldre syskon.

n Kompisboken om sorg. Lotta Polfeldt  
– Rädda Barnen, 2006

n Stöd för barn i sorg. Göran Gyllenswärd  
– Rädda Barnen, 1997. För vuxna i 
syskonens närhet.

n Barns sorg. Atle Dyregrov och Elin 
Hordvik – Rädda Barnen, 1995

BOKTIPS

tion. Det är en slingrig väg. Säg att systern eller brodern 
kanske inte blir så gammal, eftersom hon eller han är allvarligt 
sjuk ofta. Men också att ni inte vet när det kommer hända, och 
att ingen vet när hon eller han ska dö. Man kan också fråga hur 
syskonet vill göra om och när man ska säga hej då till sin syster 
eller bror. Vad är viktigt att få ha sagt eller gjort? En upplevelse 
tillsammans eller ord?

14. OM DET KÄNNS FÖR SVÅRT?
Försök ta hjälp av böcker eller film som en ingång, för att 
närma er att tala om döden, till exempel boken ”Adjö, herr 
Muffin” eller filmen ”Bröderna Lejonhjärta”. Om ni som 
föräldrar inte orkar eller tycker att det är svårt så ta hjälp av 
oss på habiliteringen. Död och sorg kommer också ofta upp i 
de syskongrupper vi har, då även många syskon kan vara 
rädda för att ta upp frågan med sina föräldrar.

15. SKA SYSKONEN VARA MED NÄR DET HÄNDER?
Det beror på. Men kanske inte vara där vid själva dödsögon-
blicket, om det är jättedramatiskt. Att en förälder bryter ihop 
kan också skrämma, som förälder måste man orka vara i 
situationen själv för syskonens skull. Men det finns ingen 
manual, varje situation är unik. Men det är viktigt att få ta 
farväl efteråt, och att få veta vad som hände, då blir det lättare 
att förhålla sig.

16. HUR KAN MAN PRATA EFTERÅT?
Det kan vara bra för både syskon och föräldrar att ”flytta ut 
sina tankar”, verbalt eller i text. Jag brukar lämna en blank bok 
till familjerna, och om det är svårt att prata kan man skriva 
eller rita i den. Även om syskonet är litet kan hon eller han rita 
sina känslor, till exempel rött eller svart för att förmedla ilska, 
om det är det som är ”argfärgen”. Boken kan vara en hjälp 
längre fram i livet, där man kan se hur man tänkte och kände 
och att sorgen förändrats över tid.

17. VILKEN HJÄLP FÅR MAN FRÅN HABILITERINGEN?
När barnet dör brukar vi ha ett avslutande samtal med 
familjen. Men det kan vara skönt att komma hit senare också 
eftersom det är här man har en del av barnets historia, att 
slippa börja från början. Vi försöker i möjligaste mån hjälpa 
till. Vi kan också hjälpa till att slussa vidare om det är så att 
man behöver det. l

text & foto: ANNA PELLA, info@faktapress.se

Läs mer om förlust och sorg 
på Föräldrakrafts webbplats

www.foraldrakraft.se/category
/topic/sorg-och-förlust
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När Miles var ett halvår gammal sa läkarna att han troligen inte skulle leva så 
länge till. Idag är han starkare än på mycket länge, och hans föräldrar försöker 
nu tänka att Miles kanske kommer att leva i många år. Möt familjen Olsson i ett 
samtal om hur de hanterar ovissheten kring framtiden.

”Vi slutar aldrig  
drömma om mirakel”

ATT LEVA I OVISSHET:

FK_1305_s50-65_SORG_v09.indd   58 2013-09-26   13:25



2013, # 5  FÖRÄLDRAKRAFT     59

 Onsdag förmiddag i Årsta 
utanför Stockholm. Pappa 
Stefan har varit vaken i natt 
med Miles. Det är han som tar 
nätterna. Mamma Angela 

sitter med Miles i sovrummet och hjälper 
honom att inhalera. De senaste dagarna 
har Miles mått bättre än på mycket länge. 
Det innebär att han har mindre än 50 
kramper per dag, och att han är glad 
nästan hela tiden däremellan. 

Miles har ingen diagnos. Förlossningen 
var tuff, jättetuff. Det blev akut kejsar-
snitt, och Miles var medtagen men kom 

snabbt igång. Men bara några timmar 
efter förlossningen tyckte Stefan att Miles 
rörde sig konstigt. Att han drog huvudet 
bakåt och spände sig. Och andades 
rossligt och högljutt.  Familjen blev 
hemskickad med några lugnande ord och 
det dröjde sju veckor innan BVC föreslog 
att de skulle åka in till sjukhuset för 
kontroll, och då i första hand för att kolla 
Miles rossliga och ansträngda andning. 

På sjukhuset flyttades istället fokus från 
andningen till hans ovanliga rörelse-
mönster och familjen blev kvar där en 
vecka, medan mängder av prover togs. 
Men allt var normalt. 
Innan de åkte hem 
träffade de en 
neurolog som sa ”Det 
är något som inte 
stämmer med hans 
rörelsemönster, men 
det kanske växer 
bort”.  

Angela och Stefan försökte släppa 
oron, men det var svårt.  

– Samtidigt var det svårt för oss att 
veta vad som var normalt och inte, vi 
kunde inte veta, Miles är ju vårt första 
barn, säger Stefan. 

Till sommaren hade de bokat en resa till 
Canada för att hälsa på Angelas föräldrar, 
och några dagar innan resan skulle de 
träffa neurologen igen för en sista koll 
innan semestern. Nu var hon inte alls 
nöjd med Miles utveckling och det 
gjordes nya undersökningar och tester, 
även denna gång utan några svar som 
visade på att något var fel. 

I Canada träffade de en kompis till 
Angela vars son var född ungefär samti-
digt som Miles, och nu blev det tydligt för 
dem hur stor skillnaden var. Miles hade 
svårt att amma, och han fick väldigt ont i 
magen av den ersättning på flaska de för - 
sökte ge honom. De blev allt mer oroliga 
för att han inte ökade tillräckligt i vikt.

När de kom hem märkte de att han 
hade stannat helt i sin viktkurva, och de 
beskriver att de nu fick ett stort motta-
gande med ett helt team på dagvården 
som mötte upp och ”slog på stora 
trumman”.  

– Det var skönt att få hjälp, och det 
kändes som att vi började få ordning på 
saker. Miles svarade jättebra på den nya 
kosten, gick snabbt upp i vikt och vi fick 
hjälp med sjukgymnastik och känslan vi 
hade var ”nu ska vi fixa det här”, säger 
Stefan och fortsätter, samtidigt kände vi 
en frustration kring att läkarna inte 

berättade vad de misstänkte och varför 
de fortsatte göra en massa tester. Ingen sa 
något. Kanske kunde de inte säga något, 
eftersom de själva inte visste. Men vi var 
besvikna, vi ville veta. 

Bara några veckor senare fick Miles sitt 
första riktiga epilepsianfall. Han blev blå 
och slutade andas, och de var övertygade 
om att han dog, där och då. 

Han dog inte, men det gick heller inte 
att få stopp på kramperna. Miles påbörja-
de en lång period med tung medicinering. 
Stefan berättar: 

– Han var helt neddrogad. Han varken 
log eller grät. 
Kramperna fortsatte 
komma och läkarna 
la till fler och fler 
mediciner.  

Miles blev mindre 
och mindre kontakt-
bar och de turades 

om att vaka över honom dygnet runt. 
Efter cirka två månader försökte Stefan 
gå tillbaka till jobbet, dels för ekonomin 
skull men också för att försöka komma 
tillbaka till en vanlig vardag.

– Det var jättejobbigt att gå ifrån men 
samtidigt var jobbet ett skönt break, att 
tvingas tänka på något annat en stund, 
säger Stefan. 

Miles sov under den här perioden inte 
längre än 90 minuter i ett sträck och de 
blev mer och mer utmattade. Situationen 
började bli ohållbar och efter ett tag 
föreslog sjukhuset att familjen skulle 
flytta till Lilla Erstagårdens barn- och 
ungdomshospice för att få avlastning.  

Angela minns att hon först missförstod 
läkarna, Miles skulle ju inte dö, hon visste 
inte att man kunde åka dit för att vila upp 
sig. Men när de åkte dit och tittade så grät 
hon av lättnad. 

Familjen flyttade dit. Tanken var att de 
skulle vila ut i en vecka, men det blev sex.  

– Det bara släppte och blev som bly i 
kroppen, jag bara sov, säger Stefan, och 
Angela fortsätter: 

– Så var det inte för mig. Jag vaknade 
varannan timme och gick upp och 
kollade hur Miles mådde. Men det var en 
stor lättnad att komma dit, även om jag 
inte ville från början, man kände att de 
brydde sig och kunde barn som Miles. Det 
fanns en musikterapeut och Miles kunde 
få stimulans där som inte jag kunde ge 
honom. 

Hon beskriver att hon tidigare känt sig 
isolerad med Miles, mycket beroende på 
att flera av de behandlingar han genom-

DET VAR OTROLIGT TUNGT ATT 
TA IN OCH FÖRSTÅ även om 
vi redan börjat ställa in 
oss på det värsta.

De senaste dagarna har 
Miles mått bättre än på 
mycket länge, berättar 

Angela och Stefan.
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gick gjorde honom infektionskänslig och 
att han inte fick vistas ute bland folk, och 
nu var det otroligt skönt att ha personal 
och andra föräldrar runt omkring.  

– Miles kunde vara i musikbädden, 
målarverkstaden, vi bakade pepparkaks
hus, och gick långpromenader. Jag tycker 
mycket om att laga mat, och kunde lämna 
över Miles en stund till personalen. Eller 
gå och handla i lugn och ro. Jag mådde 
bättre. 

En undersökning gav nu för första 
gången resultat. Ett mycket negativt 
sådant. Läkarna kunde se förändringar i 
hjärnan, och sa att de misstänkte att 
Miles hade den 
mitokondriella 
sjukdomen Alpers 
syndrom. 

– Prognosen var 
nattsvart. Sjukdo
men är snabbt 
fortskridande och 
nedbrytande så beskedet från doktorerna 
var att Miles inte skulle leva länge till, 
säger Angela, och Stefan fortsätter:

– Det var otroligt tungt att ta in och 
förstå även fast vi redan börjat ställa in 
oss på det värsta. Miles var i mycket 
dåligt skick och efter det doktorerna nyss 
berättat försökte vi förbereda oss på att 

han skulle dö. Han visade inga känslor 
och var på något sätt redan borta, och vi 
trodde att det var sjukdomen som redan 
nått slutfasen och att Miles inte skulle få 
uppleva sin ettårsdag.

 
Angela berättar att de fick ett stort stöd 
från den ansvarige läkaren och persona
len på hospice. 

– Vi fick tänka till och ha etiska diskus  
sioner, vi diskuterade behandlingsbe
gränsningar och palliativ vård. Personalen 
var inte rädd för att prata om och ta upp 
de jobbiga frågorna som måste diskute
ras. Vi blev lyssnade på och fick saker och 
ting förklarade för oss. Läkaren sam  

lade ihop alla Miles 
specialistläkare och 
vi hade jättebra 
konstruktiva möten 
där alla inblandade i 
utredningen var 
med. 

Miles fortsatte ha 
andningsproblem och kramper, flera 
hundra varje dag. Inga mediciner eller 
behandlingar hjälpte. Snart fick han sin 
första stora förkylning och blev jättedålig. 
De trodde att slutet var nära. 

Men Miles klarade förkylningen och 
började sakta må bättre och bättre. Och 
när man i januari på försök tog bort en av 

de tunga epilepsimedicinerna kom den 
pigga, busiga blicken tillbaka. Miles börja
de gråta igen. Och le. De började ana att 
Miles medvetandefrånvaro varit en 
biverkan av medicinerna. 

I oktober blir han ett och ett halvt år, 
och lever alltså på övertid om man ska gå 
efter läkarnas bedömning. Han har 
fortfarande kvar kramperna och är långt 
efter utvecklingsmässigt, men har klarat 
flera förkylningar riktigt bra och blir 
långsamt starkare och starkare. Sedan 
några månader får han ketogen kost för 
att bromsa epilepsin och man har tagit 
bort det flesta tunga medicinerna, och en 
bra dag har han färre än 50 kramper, 
vilket är en stor framgång. 

De har svårt att sätta ord på vad berg 
och dalbanan gör med dem. Angela 
säger: 

– Det var inte lätt att acceptera att 
Miles skulle dö, men samtidigt känns det 
även väldigt tufft att acceptera att han 
kanske får ett jobbigt liv, att han kommer 
vara mycket sjuk och hur det kommer att 
påverka vårt liv som familj. Vi vet inte ens 
om vi kan åka till mina föräldrar i Canada 
igen. Vi vet inte något om framtiden, och 
det är jobbigt. 

Stefan tycker också att det är svårt att 
leva i ovisshet. 

PERSONALEN VAR INTE RÄDD 
FÖR ATT PRATA OM de 
jobbiga frågor som  
måste diskuteras.

När man i januari på försök tog 
bort en av de tunga epilepsi-
medicinerna kom den pigga, 
busiga blicken tillbaka. 
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– Det är lätt att man blir passiv när 
man inte vet vad som ska hända, man 
väntar på någon form av besked som gör 
att man kan planera sin framtid och 
vardag, och under tiden gör man ingen-
ting. Det är upp och ner hela tiden. 
Eftersom vi inte trott att Miles ska 
överleva, har vi inte anställt några 
assistenter. Men nu har vi motvilligt 
accepterat att vi behöver ta hjälp. Vi kan 
inte hålla på så här. Jag sover på soffan. 
Jag hoppas att vi hittar tillbaka till en 
någorlunda normal vardag. 

Just nu är de båda hemma med Miles 
eftersom han behöver tillsyn dygnet runt. 
Stefans mamma kommer och avlastar 
dem på torsdagar. Miles står i kö till en 
specialförskola, och Angela vill vara 
hemma med honom tills han börjar där. 

Det som tar mycket energi är de 3–4 
vårdbesöken varje vecka.  

– Vi är jättetacksamma för all den hjälp 
vi får men vi saknar en riktig samman-
hållning av alla undersökningar, tester 
och behandlingar som gör att vi känner 
att vi kommer framåt. Och allt tar så 
otroligt lång tid. Vi vill komma vidare 
men det gäller att ha tålamod, vilket inte 
alltid är så lätt när man ser att Miles lider 
och mår dåligt.

De försöker fylla på energi med att ge 
varandra egen tid så gott det går. Att den 
ena till exempel går och fikar med en 
kompis, berättar Stefan.  

– Innan vi fick Miles var vi ganska 
aktiva, jag löptränade och Angela spelade 
rugby. Vi sprang också maraton tillsam-
mans. Jag känner att jag skulle vilja kom - 
ma igång med träningen igen, men natt - 
skiftet med Miles gör att man kommer ur 
gängorna. Men det är väl bara att ta tag i 
det igen, antar jag, säger Stefan och ler. 

Angela har börjat med rodd i sommar.  
– Det är skönt att ha egen tid och väl - 

digt meditativt att vara i vattnet, säger hon. 
Hon är tjänstledig på obestämd tid men 

funderar på att plugga vidare så småning-
om.  

– När de sa att Miles kanske inte skulle 
överleva började jag tänka ”Vem är jag 
om jag inte är Miles mamma? Jag måste 
göra något som är viktigt för mig, så att 
jag är någon när han inte finns längre.” 
Jag vill göra något som bidrar till något 
större. 

De har börjat gå på föräldragruppen 
Tittut och säger att de hämtar mycket 
energi, tips och råd där.  

– Man kan fråga om allt. Det ger styrka 
att se att andra kan klara det. Då ska vi 
också göra det, säger Stefan. 

Angela har också nyligen varit en dag 
på spa, en present hon fick av Stefan när 

Miles föddes, men inte utnyttjat förrän nu.  
– Det är jätteskönt att vara för sig själv, 

även om jag hela tiden längtar efter Miles. 
Men de har nästan ingen tid tillsam-

mans. När Stefans mamma kommer 
händer det att de åker och handlar 
tillsammans. Och äter lunch. De har 
också varit på ishockey, och sett Sverige–
Canada, och på Prince-konsert.  

– Man vill inte bli isolerad men den 
vardag vi lever i just nu tar väldigt mycket 
kraft så det är svårt att få energin att 
räcka till annat. Det kan vara jättetufft att 
gå förbi lekplatsen här utanför och se en 
liten pojke som springer omkring där 
med sin pappa. Alla drömmar, allt man 
såg framför sig när vi be-
stämde oss för att bilda 
familj. Nu är vi i en 
situation där vi inte vet 
någonting om hur 
framtiden blir.  Det är 
svårt för mig att 
acceptera. I perioder är 
jag fortfarande enormt 
frustrerad över att det blev så här, säger 
Stefan.

Angela säger att hon tar det dag för dag. 
– Jag fokuserar på Miles och vad jag 

kan göra för att han ska känna sig älskad. 
Hans leende ger mig energi. 

De går inte och pratar med någon 
psykolog just nu, men tänker att de kanske 
kommer att behöva det i framtiden. 

– Vi har alltid pratat mycket med 
varandra och resonerat när vi tidigare 
tvingats fatta stora beslut tillsammans, 
som till exempel om vi skulle bo i Sverige 
eller i Canada. Det är också viktigt att ha 
förståelse för den andra, respektera att 
man ibland kan må dåligt och inte känner 
sig på topp. Men vi är också lagspelare 
båda två, vi turas om och stöttar varan-
dra. Men visst testar det förhållandet 
ibland och det är lätt att man tar ut den 

irritation man känner på varandra, säger 
Stefan.

De drömmer om att skaffa fler barn men 
har blivit rådda att vänta tills man har fått 
svar på olika genetiska tester. Stefan 
beskriver känslan så här:

– Jag är en av dem som skaffat barn sist 
i min kompiskrets, och har sett hur det 
har berikat livet för dem. Självklart har 
jag längtat efter att få uppleva det, att 
komma in och dela den gemenskapen, att 
få bli en “Svensson”. Alla som fått ett 
allvarligt sjukt barn vet ju att det tyvärr 
ofta inte blir så. Det blir istället ännu 
konstigare och svårare i relationen till 

kompisarna än när man 
var den enda som inte 
hade barn. Det är 
såklart jättetråkigt. 

De vet inte säkert vilken 
hans grundsjukdom är, 
läkarna säger att det är 
fortfarande är en 

mitokondriell diagnos som är huvudspå-
ret. Men de förstår att Miles liv kanske 
blir kortare än normalt med den epilepsi-
sjukdom han har, även om de inte längre 
tar läkarnas ord för givet. 

Det som ger mest energi är när Miles mår 
bra, säger de båda, och Stefan fortsätter:

– Då mår vi bra. Då känns det värt att 
kämpa. Men vi tar inget för givet. Varje 
litet framsteg blir stort. Jag tänker ofta att 
nästa gång ska jag bromsa mig själv, inte 
skena iväg och bli så här glad när Miles 
mår bra, det är så jobbigt när det vänder 
och han blir sämre igen. Men lik förban-
nat börjar jag hoppas varje gång det 
händer. Vi slutar aldrig att drömma om 
ett mirakel. l 

VI TAR INGET FÖR GIVET. 
Varje litet framsteg  
blir stort.

TEXT OCH FOTO: Anna Pella
info@faktapress.se

– Miles leende 
ger mig energi, 
säger Angela. 
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1.  ÄR FAMILJER SOM HAR BARN MED SÄRSKILDA BEHOV  
EXTRA UTSATTA FÖR SORG?

Ja, att känna sorg över att man fick ett annorlunda barn är 
helt naturligt eftersom sorg handlar om att mina förväntning-
ar inte stämmer överens med verkligheten. För familjer som 
har barn med särskilda behov uppstår ofta en sorg över att 
barnet inte är friskt, och många tvingas även uppleva sorgen 
att förlora sitt barn.

2. VILKA ÄR DE VANLIGASTE SORGREAKTIONERNA?
Energiförlust och nedstämdhet är det vanligaste. Man kan 
också känna sig bedövad eftersom det som hänt är alltför 
smärtsamt och omvälvande för att man ska kunna ta in det på 
en gång. Det är också vanligt att få koncentrationssvårigheter 
och humörsvängningar eftersom den psykiska anspänningen 
gör att man blir lättstött, irritabel och arg. Det förekommer 
också fysisk smärta. 

3. GÅR DET ATT SLÄPPA TAGET OCH GÅ VIDARE?
Ja. I de allra flesta fall sker bearbetningen och läkningen av sig 
själv. Det är friskt att sörja och vi är inte sjuka. Men om man 
fastnar i sorgen ska man inte vara rädd för att söka hjälp.

4. HUR VET MAN OM MAN HAR FASTNAT?
Ett exempel är att man ältar samma sak om och om igen, år 
efter år. Ett annat är att man ägnar sig åt tillfälliga lättnader 
hela tiden och aldrig känner efter hur man mår. Dessa 
flyktvägar lindrar tillfälligt, men effekten är kortsiktig. 
Tillfälliga lättnader kan till exempel vara alkohol, mat, arbete, 
träning, shopping eller sex.

Sorg är en naturlig reaktion på att livet  
inte blev som man tänkt sig. Familjer som  
har barn med funktionsnedsättningar behöver 
ofta hjälp med sorgbearbetning. Här svarar 
Gunilla Kvist på våra frågor om sorg och vad 
man kan göra för att komma vidare.

GUIDE: Så hanterar du  
sorgen kring ditt barn

FK_1305_s50-65_SORG_v09.indd   62 2013-09-26   13:25



2013, # 5  FÖRÄLDRAKRAFT     63

5. ÄR ILSKA EN TILLFÄLLIG LÄTTNAD?
Ja det är det, och ganska vanligt bland just våra familjer. Man 
är kanske alltid arg på någon, man bara byter objekt för sin 
ilska då och då. Det kan vara försäkringskassan, skolan, 
läkaren, assistenten eller vad det nu kan vara. Med det säger 
jag inte att man inte ska vara arg om det verkligen behövs. 
Men man ska vara uppmärksam på om man gör något väldigt 
mycket, om det upptar hela ens vakna tid.

6. VAD BEROR DET PÅ?
Det handlar om att man inte satt ord på sina känslor, innerst 
inne. Hur man hanterar en sorg beror på hur man hanterat 
tidigare kriser i livet. Det kan handla om att man bär på en 
massa skuldkänslor, om jag bara hade gjort si eller så. Man 
kan då ställa sig frågan: Kunde jag ha ändrat något? Svaret är 
oftast nej. 

7. VAD KAN HJÄLPA?
Man kan börja med att försöka göra mer av det man brukade 
bli glad av innan man drabbades av sorg. Det kan också 
kännas skönt att träffa andra i liknande situation. Om det inte 
lättar så tycker jag att man ska gå och prata med någon som 
kan hjälpa en att medvetandegöra sina känslor, eller gå en 
kurs i sorgbearbetning.

8. HUR MEDVETANDEGÖR MAN SINA KÄNSLOR?
Det handlar om att sätta ord på vad man känner och uppleva 
sig hörd. Om man tänker igenom vad man skulle vilja säga och 
får säga det kan man försonas med det som har hänt, släppa 
taget och gå vidare. Det behöver inte vara till den personen 
som utlöst sorgen. Ett exempel på detta är de likvakor som vi 
hade i Sverige förr i tiden, då man samlades runt den döde 
och sa det man ville få sagt. 

9. VARFÖR SKA MAN GÅ EN KURS?
Idag går vi till prästen eller terapeuten för att prata ut, men 
genom att gå en kurs lär vi oss vad sorg är, och kan använda 
kunskaperna resten av livet. Sorg är ju en del av livet, och 
kommer mer än en gång. Vi måste tillåta oss att det är jobbigt 
och smärtsamt.

10. HUR GÅR KURSEN TILL?
Jag hjälper deltagaren att titta på vilka förluster man haft 
tidigare i livet. De tillfällen där drömmen och förväntan inte 
stämt överens med verkligheten. Därefter väljer man den 
relation som väcker mest sorg och skriver en lista på vad som 
varit bra och dåligt i relationen. Slutligen skriver man ett brev 
till den personen som man läser upp för mig eller en annan 
kursdeltagare. 

11. HJÄLPER DET VERKLIGEN?
Ja. De allra flesta upplever en stor lättnad efteråt, som hjälper 
dem att släppa taget. Efter brevuppläsningen kan det ta ett 
par veckor, upp till ett par tre månader, innan allt faller på 
plats, men normalt upplever den sörjande en viss positiv 
förändring redan efter ett par dagar.

12. VILKA MISSFÖRSTÅND FINNS KRING SORG?
Det kan handla om att man tror att man måste vara stark för 
andras skull, att man ska sörja i ensamhet, hålla sig sysselsatt 
och att man kan ersätta förlusten.  Men man kan inte ersätta 
en unik relation. Den vanligaste myten är uttrycket ”Tiden 

läker alla sår”. Det är inte tiden som ger läkning, utan vad 
man fyller tiden med.

13.  VILKA ÄR DE VANLIGASTE REAKTIONERNA FRÅN OMGIVNINGEN?
Omgivningen kan vara rädd för att störa. De kanske undvi-
ker dig helt, slutar höra av sig, går över på andra sidan gatan 
när ni möts. De vet inte vad de ska säga, och är rädda för att 
du ska börja gråta. De intellektualiserar och ger råd, som om 
sorgen är ett problem som måste lösas. Kanske byter de 
samtalsämne och pratar på om annat, eller ger beröm som 
”Du som är så stark kommer klara detta!”.

14. VARFÖR BLIR DET SÅ FEL?
Omgivningens reaktioner bottnar ofta i okunskap och 
rädsla, och uppmuntrande kommentarer och goda råd i all 
välmening är oftast till liten hjälp. Det är naturligt och 
hälsosamt att söka stöd och hjälp från sin omgivning, men det 
kan också kännas svårt om det hela tiden leder till att den 
sörjande tröstar sin omgivning. Därför kan omgivningens 
bemötande leda till att man isolerar sig.

15. HUR SKA OMGIVNINGEN GÖRA DÅ?
Människor i sorg behöver värme, vila, vatten och vänlighet. 
Våga höra av dig. Våga vara nära. Våga lyssna. Kanske kan du 
hjälpa till med praktiska saker som mat, tvätt och sådant. Det 
är inget fel på den som sörjer, den behöver inte förändras eller 
tröstas. Bemöt sorgen som en naturlig känslomässig relation.

16. ÄR VI I SVERIGE EXTRA DÅLIGA PÅ ATT SÖRJA?
Starka känslor är jobbiga för många i ”landet lagom”. Vi lever 
i en falsk trygghet om att ingenting ont kan hända, och har 
ingen beredskap för tråkiga saker som händer i livet. Vi åker 
till psykakuten för minsta lilla problem. Vi curlar våra barn.  
Det har nästan blivit en folksjukdom. Vår okunskap i att 
hantera och bearbeta sorg gör att vi isolerar oss, vilket leder 
till att sorgen blir oförlöst. l

Om gunilla
Gunilla Kvist är beteendevetare och 
utbildad i KBT och sorgbearbetning vid 
Svenska institutet för sorgbearbetning, 
och har både upplevt sorgen av att få 
ett barn med särskilda behov och att 
vara nära att förlora det. Gunilla 
erbjuder sorgbearbetning till bland 
annat familjer som har barn eller annan 
anhörig med funktionsnedsättningar. 
Mer information om Gunillas kurser 
finns på www.invigorator.se.

n LÄS MER OM METODEN: 
När brustna hjärtan läker

Laddas ned gratis  
på www.sorg.se

text & foto: ANNA PELLA, info@faktapress.se
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STEG 1

Rita ett  
förlust-
diagram
I denna övning går du 
igenom ditt liv för att 
identifiera alla dina tidigare 
förluster. Välj sedan ut den 
förlust som idag hindrar och 
begränsar dig mest. 

Mitt hus- 
djur dog

Vi flyttade

Min första
kärlek
gjorde slut Mina 

föräldrar
skildes

Får barn med  
funktionsnedsättning

Jag och min 
partner  
separerar

ÅRTAL 1 ÅRTAL 2 ÅRTAL 3 ÅRTAL 4 ÅRTAL 5 ÅRTAL 6

TEMA Förlust och sorg

Detta är en kortfattad beskrivning av de fem steg 
som används av Svenska institutet för sorgbearbetning.

På www.sorg.se hittar du mer information.

steg I  
programmet  

för  sorg- 

bearbetning

5
TEXT: ANNA PELLA

KÄLLA: WWW.SORG.SE

FÖRLUSTER I MITT LIV
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STEG 3

STEG 4

STEG 5

skriv ned  
läkande  
faktorer

Skriv ett  
fullbor- 
dansbrev

läs upp 
brevet

Gör tre spalter med rubriker-
na ”Ursäkter”, ”Förlåtelser” 
och ”Saker jag vill säga”. 
Skriv ned ursäkter för dina 
egna misstag och förlåtelser 
för den andra personens 
tillkortakommanden. Skriv 
också vad du önskar att du 
hade sagt.

Använd allt du skrivit i den 
förra övningen och skriv 
ett brev riktat till perso-
nen i fråga. Brevet är till 
för dig själv och din egen 
sorgbearbetning och ska 
inte visas för motparten. 
Avsluta med att säga 
farväl till smärtan och allt 
som varit ofullständigt i 
relationen. 

Läs upp brevet öga mot 
öga för någon du känner 
starkt förtroende för, 
dock inte den person 
brevet riktas till. De allra 
flesta upplever en stor 
lättnad efteråt, som 
hjälper dem att släppa 
taget. Efter brevuppläs-
ningen kan det ta ett par 
veckor, upp till ett par tre 
månader, innan allt faller 
på plats. l

STEG 2

Rita ett 
relations-
diagram
Titta närmare på den 
relation som du valt att 
bearbeta. Det kan vara en 
relation till en levande eller 
en död person. Rita hur 
relationen sett ut över tid, 
både det som varit bra och 
det som varit dåligt.

Du föds

Du får bra behandling 
och mår bra.

Vi får besked  
om din diagnos

Vi kämpar för 
att du ska få 
rätt insatser. Du blir sjuk och vi är nära 

att förlora dig.

Vi har en härlig 
sommar och du 
njuter av livet.

ÅRTAL 2 ÅRTAL 4 ÅRTAL 5 ÅRTAL 6

Om du känner att  
du har en del i det 
negativa som hänt, 
skriv det här. 

Till exempel:
Jag ber om ursäkt för 
att jag känner skuld 
och skam.

Om det är något 
du önskar att den 
andra skulle gjort 
annorlunda, skriv 
det här. 

Till exempel:
Jag förlåter dig 
för att du gjort 
mitt liv så svårt.

Här skriver du ned 
positiva eller negativa 
tankar och känslor samt 
brustna drömmar och 
förhoppningar.
Till exempel:
Jag älskar dig. Jag är 
besviken på att livet blev 
som det blev. Jag önskar 
att du var frisk och att vi 
fått mer tid tillsammans.

SAKER SOM
JAG VILL SÄGA

URSÄKTER FÖRLÅTELSER

Jag ber om ursäkt för…
Jag förlåter dig för…
Jag vill att du ska veta att…

Jag måste gå nu och  jag måste släppa taget  om smärtan, farväl  Xxx.

FÖRLUSTER I MITT LIV

DIN OCH MIN RELATION

Om du känner att  
du har en del i det 
negativa som hänt, 
skriv det här.

ÅRTAL 1 ÅRTAL 3
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Vi söker dig som är intresserad av musik, bild, 
media, vaktmästeri, hantverk, butiksarbete 
eller vill prova på arbete inom äldreomsorg. 
 Vi hjälper även till med att skaffa praktik-
platser ute på den öppna arbetsmarknaden.   
 Carema Care har många dagliga verksam-
heter/arbetsplatser med olika inriktning, där 

du får möjlighet att utveckla dina styrkor och 
förmågor utifrån dina förutsättningar.
 För oss är det viktigt att du trivs på din 
arbetsplats och är stolt över ditt arbete. Ingen 
kan allt men alla kan något. 
 Vi tar gärna emot studiebesök och prakti-
kanter.

Dags att ta steget från 
skolan till arbetslivet?

www.caremacare.se

Vi svarar gärna på alla frågor

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

Skola, korttidshem och barnboende: 
Helena Söderqvist 0733-77 53 12
helena.soderqvist@carema.se
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Hur ser dagens stöd ut 
och hur blir de i fram
tiden? Kan man vara 
förälder till barn med 
svåra funktionsned
sättningar och sam
tidigt satsa på en kar
riär? Svar ges i detta 
tema som även har 
reportage och tips  
om daglig verksamhet.

TEMA Arbete

88

74

82

GUIDE TILL STÖDEN IDAG OCH I FRAMTIDEN • DAGLIG VERKSAMHET • ANHÖRIG & KARRIÄR

HELTIDSJOBB OCH  
FÖRÄLDER TILL BARN  
MED STORA BEHOV

MIKAEL HJÄLPER  
ARBETSFÖRMEDLARE TÄNKA NYTT

ANNAS JOBB ÄR PÅ 
EN DAGLIG VERKSAMHET

MARTIN FÅR  
INTE FORTSÄTTA  
JOBBA

Vi söker dig som är intresserad av musik, bild, 
media, vaktmästeri, hantverk, butiksarbete 
eller vill prova på arbete inom äldreomsorg. 
 Vi hjälper även till med att skaffa praktik-
platser ute på den öppna arbetsmarknaden.   
 Carema Care har många dagliga verksam-
heter/arbetsplatser med olika inriktning, där 

du får möjlighet att utveckla dina styrkor och 
förmågor utifrån dina förutsättningar.
 För oss är det viktigt att du trivs på din 
arbetsplats och är stolt över ditt arbete. Ingen 
kan allt men alla kan något. 
 Vi tar gärna emot studiebesök och prakti-
kanter.

Dags att ta steget från 
skolan till arbetslivet?

www.caremacare.se

Vi svarar gärna på alla frågor

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

Skola, korttidshem och barnboende: 
Helena Söderqvist 0733-77 53 12
helena.soderqvist@carema.se
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Martin började samla modell-
bilar som liten. Lyckosamt 
nog blev det möjligt att 

kombinera hobby med jobb. 
Tillsammans med pappa Robert och 
mamma Ing-Marie drog han igång en 
butik med modellbilar i Bromma för 
några år sedan. 

Sedan kom chocken. 2010 fick Martin 
en hjärntumör. Nu är tumören bortop-
ererad, men på grund av felbehandling 
fick Martin, idag 42 år, allvarliga 
skador som har förstört både synen 
och hypofysen. Skadorna ledde till att 
familjen var tvungen att stänga butiken 
och ställa om till webbhandel.

– I en butik måste man vara hundra 
procent i form. Har man en webbshop 
kan man vara lite frånvarande om man 
inte mår bra, förklarar Martin.

Kontoret och lagret finns i Vinsta 
industriområde i norra Stockholm. När 

vi hälsar på är det fullproppat med 
bilförpackningar. En säck är fylld med 
dagens leveranser ut till kund. Martin 
visar runt och berättar om verksam-
heten. Han är involverad i alla delar. Inte 
minst urvalet av modellbilar som ska 
finnas i sortimentet. 

Men Martins skador är inte bara 
fysiska. Den tidigare felbehandlingen 
får honom att må dåligt på många olika 
sätt. För att hantera ilskan och sorgen 
över felbehandlingen får han stöd av 
en psykolog. 

För bara några år sedan hade Martin 
”mer än full arbetsförmåga”. Han har 
jobbat som FN-soldat i både Libanon 
och Bosnien. Han har utbildat sig till 
trafikflygare. 

– Men nu är det helt uteslutet att jag 
skulle kunna jobba med de yrken som 
jag är kvalificerad för, säger han. Jag 

behöver en arbetsgivare som förstår att 
mitt tillstånd går i vågor.

När Bromma Hobby drogs igång var 
det med Martin som både delägare och 
”motor”. Det var han som byggde upp 
kontakterna med leverantörer och 
kunder.

Men när skadorna var ett faktum 
och han behövde stöd av arbetsförm-
edlingen var han tvungen att lämna 
ägandet och bara vara anställd, 
berättar pappa Robert.

Det gjorde det möjligt att få 
lönestöd. 

– Arbetsförmedlingens konsulenter 
gjorde en omfattande undersökning 
och kom fram till att en ”trygghetsan-
ställning” i vårt företag var det mest 
lämpliga. Han skulle ha det i fyra år 
men redan efter ett år stoppades 
trygghetsanställningen. Istället fick 
han ”nystartsjobb” med lägre ersättning.

Nu går även det årslånga nystarts jobbet 
mot sitt slut. När vi träffas i månads-
skiftet augusti-september är det bara 
en dryg vecka kvar på lönestödet.

Martin Tamm har jobbet han älskar. Men nu måste han sluta  
i familjens företag och söka lönebidragsanställning hos annan 
arbetsgivare. ”Vi är mycket besvikna”, säger Martins pappa Robert.

Martin mår bra av jobbet på 
Bromma Hobbty – men snart 
drar Arbetsförmedlngen in 
lönestödet. 

måste lämna  
drömjobbet 
Martin

TEMA Arbete stöd
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Solhaga
gruppen

Jobb och
egna pengar
för dig med
Asperger
Det är vårt mål. Tillsammans med dig tar vi reda 
på vilket jobb som skulle passa dig. Vi hjälper 
dig dit genom handledd arbetspraktik, stöd att 
läsa upp betyg och annat du behöver lära dig 
för att klara arbetslivet.

Vi finns på Kungsholmen, Södermalm och 
Liljeholmen i Stockholm och är LOV‐upphand-
lade i Stockholms stad och Täby kommun.

Tillstånd från 
Socialstyrelsen

LOV-avtal med 
Stockholms stad
och Täby kommun

– Arbetsförmedlingen säger att han 
måste sluta hos oss och söka en löne
bidragsbaserad anställning hos annan 
arbetsgivare, säger Robert. 

– Hans funktionshinder är allvarligt 
och innefattar även svåra psykiska 
besvär som endast vi, hans föräldrar, kan 
hantera.

Han är så upprörd över 
situationen att han har 
skrivit brev till både 
arbetsmarknadsminister 
och till ledamöter i 
Riksdagens arbets
marknadsutskott. Han har 
även kontaktat Cristina 
Husmark Pehrsson som på 
rege ringens uppdrag 
utrett arbets
marknadsstöden, 
Funkautredningen.

– Cristinas förslag är 
utmärkta, hon har förstått 
vad som behövs. Jag har pratat med 
många som tycker att regeringen 
behöver göra det möjligt för företagare 
att anställa närstående med lönestöd. 
Det är inte bara för Martins skull, det 
finns många andra i landet där detta är 
bästa alternativet. Men med dagens 

regelverk kastar man ut barnet med 
badvattnet.

– Martin gör ett jobb han trivs med, 
företaget betalar alla skatter, så varför ska 
han tvingas ta ett annat jobb där han inte 
trivs? Vi föräldrar klarar hans humörs
vängningar och andra svårigheter, för 

han är vår son, det skulle 
ingen annan arbetsgivare 
klara. 

Hur blir det om Martin 
trots allt tvingas ut?

– Jag vet inte. Vi driver 
företaget vidare, jag och min 
fru, även om vi nu är 75 och 
72 år gamla. Vi kommer att 
göra så gott vi kan. Kanske 
struntar vi i Arbetsförmed
lingen och lånar upp pengar 
för att fortsätta utan att 
Martin drabbas.

Men hur skulle du vilja att framtiden 
såg ut?

– Om vi åter får lönestöd för Martin kör 
vi vidare och fortsätter att hjälpa honom 
att bli återställd så mycket som möjligt. 
Skadorna på synen och hypofysen kan 
man inte göra så mycket åt, men han kan 

lära sig olika saker och få bättre balans 
mentalt, så att han så småningom kan 
driva företaget själv, säger Robert Tamm.

Han hoppas att de skrivelser har sänt till 
politiker och höga beslutsfattare ska ha 
effekt. Den första reaktionen kom från 
Cristina Husmark Pehrsson som lämnade  
ett meddelande på mobilsvar.

– Hon förstår vår situationen, men 
även hon väntar på regeringens åtgärder. 
Jag hoppas hon pratar med arbets
marknadsministern och ledamöterna i 
arbetsmarknadsutskottet! säger Robert.

Ylva Johansson (S) har också svarat på 
Robert Tamms brev till politikerna.

– Hon har mejlat och framfört sin 
sympati, berättar Robert Tamm.

För Martin Tamm är jobbet viktigare än 
något annat för att hålla modet uppe. 

Det har hjälpt honom att komma igen 
efter skadan.

– Jag har känt att jag blivit bättre, men 
sedan har det stagnerat. Det är svårt att 
förbättra sig nu och det har jag svårt att 
acceptera. 

– Men jag får jobba med bilmodeller, 
som varit min passion hela livet, och det 
är ett stort plus. l

VI KANSKE  
STRUNTAR I ARBETS-

FÖRMEDLINGEN, 
och lånar upp  
pengar för att 

kunna fortsätta 
utan att Martin 

drabbas.

EXTRA: Vid pressläggning meddelas att Arbetsförmedlingen har ändrat sig. Martin garanteras 
trygghetsanställning under ett år. ”Jag hoppas att FunkAutredningens förslag blir antaget av 
Riksdagen och att även andra i liknande situation får samma chans”, säger Robert Tamm.
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TEMA

LÖNEBIDRAG  
Lönebidrag innebär att 
arbetsgivaren får ett eko- 
nomiskt stöd vid an ställning 
av en person som har ned- 

satt arbetsförmåga. I första 
hand ska nedsättning kompen- 
seras genom anpassningar, 
personligt biträde och 
hjälpmedel, men om det inte 
räcker finns lönebidrag.

 Den högsta lönekostnad 
som man kan få lönebidrag 
för är 16 700 kronor per 
månad (och det ska även 
räcka till sjuklön, semester-
lön, sociala avgifter och 
försäkringar). Lönebidrag 
får bara ges vid nyanställ-
ning eller om en anställd 
varit helt sjukskriven. Det 
första beslutet om lönebi-
drag får omfatta upp till ett 
år. Totalt kan man få 
lönebidrag i högst fyra år.

TRYGGHETSANSTÄLLNING
Trygghetsanställning är 
avsett för personer med 
mycket omfattande funk-
tionsnedsättningar. Stödet 
infördes som ett alternativ 
till jobb hos Samhall, för att 
bredda utbudet av långvari-
ga anställningar till fler 
orter och fler branscher. 

Här finns inte samma krav, 
som hos Samhall, på över- 
gångar till annan anställ-
ning. Arbetsgivaren kan få 
anordnarbidrag men där- 
emot kan detta inte kombi-
neras med personligt biträde.

UTVECKLINGSANSTÄLLNING
Utvecklinganställning är 

Lönebidrag

Samhall

SIUS-konsulent

Personligt biträde

Arbete stöd

Självklart ska personer med funktionsnedsättningar kunna 
konkurrera på lika villkor om jobben. Men många missar stöden 
eftersom kunskapen om dem ofta saknas. Här får du en guide till 
de viktigaste.

HÄR ÄR STÖDEN DU KAN FÅ IDAG

VÄGEN TILL  
EN RÄTTVIS  
ARBETSMARKNAD

FEM FORMER
Idag finns fem olika 
former av subventio-
nerade anställning-
ar. Alla berättigar till 
arbetslöshetsersätt-
ning om jobbet tar 
slut och om man i 
övrigt uppfyller 
villkoren för arbets- 
löshetsförsäkringen.

ett anpassat arbete hos 
offentlig eller privat arbets - 
givare. Det ska i första hand 
vara avsett för personer som 
deltagit i ”fördjupad kart- 
läggning och vägledning” 
och som behöver ytterligare 
stöd. 

Anställning ska inte bara 
vara ett jobb utan även ha 
rehabilitering och hjälp-
medelsanpassning bland 
annat. Arbetsgivaren får dels 
en lönesubvention, dels ett 
anordnarbidrag för anpass-
ning och handledning. 
Anställningen omfattas inte 
av LAS, lagen om anställ-
ningsskydd. Syftet är att 
under en begränsad tid 
pröva och utveckla arbets-
förmågan.

OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE
Offentligt skyddat arbete 
eller OSA är har anor från 
1960-talet. Det handlar om 
skyddade arbeten som kan 
anordnas av kommuner, 
landsting och andra offent- 
liga arbetsgivare, men 
däremot inte konkurrensut-
satt verksamhet. 

Ofta arbetar OSA-anställda 
i särskilda arbetslag och 
inom skog- och naturvård. 
Man har ett särskilt kollek-
tivavtal som är avsett för 
personer i arbetsmarknads-
politiska insatser och om- 
fattas inte av lagen om 
anställningsskydd.

SAMHALL
Samhall är ett statligt bolag 
som Arbetsförmedlingen 
kan anvisa personer till. 
Tillsammans med den 
anställde kommer man 
överens om syftet med 
anställningen, stödbehov, 
utvecklingsinsatser och 
tidplan för övergång till den 
vanliga arbetsmarknaden.

Målgruppen är personer 
vars arbetsförmåga är så 
nedsatt att han eller hon inte 
kan få annat arbete. 
Medarbetarna har en 
tillsvidareanställning men är 
undantagna från lagen om 
anställningsskydd.

Arbetet hos Samhall kan 
inte kombi neras med andra 
stöd eftersom bolaget får en 
årlig klumpsumma av staten, 
vilket ska täcka alla merkost-
nader. l

bild: ISTOCKPHOTO
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LÄS OM FRAMTIDENS STÖD PÅ NÄSTA UPPSLAG

Söker du  
daglig verksamhet?

På våra dagliga verksamheter ser vi till att 
du får ett utvecklande arbete och en sys-
selsättning som du trivs med. 

I Enskede, Stockholm, driver Attendo fem 
dagliga verksamheter med skiftande inrikt-
ningar. Här kan du ägna dig åt allt från 
vävning och snickeri till rörelseträning, 
sinnestimulering och samhällsdeltagande. 

För mer information, ring verksamhetschef 
Martin Engqvist: 070-592 88 54.

Synd att den 
blev så liten.

8 av 10 
väljer  
kommunal 
daglig  
verksamhet!

www.aos.uppsala.se

ANDRA STÖD
Förutom de fem anställningsformerna finns några 
andra stöd som har stor betydelse för att klara ett jobb.

PERSONLIGT BITRÄDE
Stöd till personligt biträde 
är en ekonomisk ersättning 
till arbetsgivare som anställer 
en person med nedsatt 
arbetsförmåga. Personligt 
biträde kan hjälpa till med 
exempelvis att läsa och skriva 
eller ledsagning. 

Stödet kan vara upp till  
60 000 kronor per år eller 
120 000 kronor per år om 
den anställde har stora  
svårigheter med kommunika-
tion. Ett beslut om personligt 
biträde gäller i högst två år. 
Det kan kombineras med 
lönebidrag.

ARBETSHJÄLPMEDEL
Ekonomiskt stöd till 
arbetshjälpmedel är vanligt 
för att kompensera en 
nedsättning i arbetsförmå-
gan. Stödet kan användas 
både för individuella hjälp-
medel och för anpassning av 
den fysiska miljön och 
datorsystem. Både arbetsgi-
varen och den anställde kan 
få stöd med upp till 100 000 
kronor per år vardera. Om 
det finns synnerliga skäl kan 
stödet vara ännu högre.

SIUS-KONSULENT
Särskild stödperson för 
introduktion och uppföljning 
(SIUS-konsulent) innebär att 
Arbetsförmedlingen utser en 
särskild stödperson. Tanken 
är att ge extra stöd och 
träning i inledningsskedet av 
en anställning eller under 
praktik. Stödet kan även 
utnyttjas på arbetsplatsen 
under högst ett år efter att 
anställningen påbörjats. 
SIUS-konsulenten arbetar 
utifrån metoden Supported 
Employment. I genomsnitt 
hjälper en SIUS-konsulent 
20–30 personer.

SÄRSKILT STÖD VID START 
AV NÄRINGSVERKSAMHET 

Arbetslösa personer med 
funktionshinder som drar 
igång företag kan få särskilt 
stöd för att skaffa utrustning 
eller för andra kostnader vid 
starten. Stödet kan vara upp 
till 60 000 kronor. Stödet 
regleras i förordningen 
(2000:628) om den arbets-
marknadspolitiska verksam-
heten.

UNGA MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

Arbetsförmedlingen har ett 
extra uppdrag att ge stöd till 
unga med funktionsnedsätt-
ningar. 

Det gäller dels elever i 
gymnasiesärskolor och andra 
gymnasieskolor. 
Arbetsförmedlingen ska ge 
vägledning och information 
som komplement till skolans 
vanliga studie- och yrkesväg-
ledning. Arbetsförmedlingen 
kan också hjälpa till med att 
praktikplats övergår till 
anställning när eleven slutar 
skolan.

Vidare ska 
Arbetförmedlingen hjälpa 
unga som beviljats aktivitets-
ersättning av 
Försäkringskassan. Unga som 
har denna ersättning ska 
alltid kunna få hjälp av 
Arbetsförmedlingen att pröva 
sina möjligheter till arbete. 

För unga som har aktivi-
tetsersättning och deltar i 
daglig verksamhet har 
kommunen ansvar att hjälpa 
ungdomen hos 
Arbetsförmedlingen.

Unga med aktivitetsersätt-
ning som själv tar kontakt 
med Arbetsförmedlingen ska 
också erbjudas de insatser 
och stöd som finns hos 
förmedlingen. l

ANNONSTORG – DAGLIG VERKSAMHET

n  Vill du också synas med en annons i Föräldrakraft? 
För mer information, kontakta Camilla Elfving på  
tel 08-4100 5637 eller mejl camilla@faktapress.se
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LÖNESTÖD FÖR UTVECKLING 
Lönestöd för utveckling 
kan man få under en 
tidsbegränsad anställning 
där utveckling av individens 
arbetsförmåga sätts i 
centrum. Målgruppen är per-
soner i behov av anpassat 
arbete och olika utvecklings-
insatser som kan öka 
arbetsförmågan. Stödet ska 
kunna kombineras med 
SIUS, anordnarbidrag och ett 
utvecklingsbidrag för 
speciella utvecklingsinsatser. 
Stödet ska beviljas för högst 
två år men kan förlängas om 
Arbetsförmedlingen vid en 
ny prövning bedömer att 
behoven finns kvar. 

LÖNESTÖD FÖR TRYGGHET 
Lönestöd för trygghet kan 
man få om det finns ett 
långvarigt behov av lönestöd 

som kompenserar för 
nedsättningen av arbetsför-
mågan. Lönestödet kan 
kombineras med andra stöd 
som anordnarbidrag och 
personligt biträde. 

Avgörande för vilket löne-
stöd som ska ges är inte hur 
mycket arbetsförmågan är 
nedsatt utan hur varaktiga 
behoven är. Även om 
arbetsförmågan är mycket 
kraftigt nedsatt så kan 
”Lönestöd för utveckling” 
vara det mest lämpliga. 
Syftet är alltid att utveckla 
den anställdes förmåga att 
arbeta.  

För unga personer ska 
alltid ”Lönestöd för utveck-
ling” vara det alternativ som 
prövas i första hand.

HÖJT LÖNETAK
Taket för lönestöden ska 
höjas rejält så att bruttolönen 
kan vara upp till 19 800 
kronor per månad. Förslaget 
är att knyta beloppet till den 
allmänna prisnivån genom 
att bruttolönen ska kunna 
motsvara upp till 0,45 
prisbasbelopp. 

Dagens system leder till 
att lönebidraget hela tiden 
försämras av inflationen. Nu 
är tanken att lönestöden ska 
följa med i prisutvecklingen 
och därmed skapa långsikti-
ga villkor som skapar 

trygghet även för arbetsgiva-
re som behöver ha koll på 
kostnaderna.

Genom att lönestödets tak 
höjs hoppas man även att 
arbetsgivarna ska vilja 
anställa fler personer med 
funktionsnedsättningar. 
Samtidigt är tanken att 
kontrollen av lönestöden ska 
bli mer noggrann, så att det 
blir en tydligare koppling 
mellan hur nedsatt arbets-
förmågan är och storleken på 
subventionen.

JOBB TILL EGNA BARN
En ny spännande möjlighet 
är att arbetsgivare ska kunna 
anställa familjemedlemmar 
med de nya lönestöden.

Idag är det förbjudet att ge 
lönebidrag till anställda som 
är familjemedlemmar men 
det kan alltså komma att 
ändras om Funka-
utredningen genomförs.

LÖNESTÖD OM MAN REDAN 
ÄR ANSTÄLLD

Idag kan man inte få 
lönestöd om man redan har 
jobb och råkar ut för en 
skada eller sjukdom som 
försämrar arbetsförmågan. I 
så fall måste man först bli 
arbetslös. Det vill Funka-
utredningen ändra på. De 
nya lönestöden ska man 
kunna få om man redan har 
en anställning. Men arbetsgi-

... OCH SÅ HÄR KAN FRAMTIDENS STÖD SE UT
Hur ser då framtiden ut? Dagens fem olika lönestöd avskaffas  
och ersätts av två nya. Därmed ska reglerna bli tydligare och 
det ska bli enklare att välja. 

NYA FÖRSLAG
Så här kan de nya 
lönestöden bli. Allt 
enligt Funkautred-
ningens förslag, som 
dock fortfarande 
bereds inom arbets- 
marknadsdeparte-
mentet och ännu 
inte lagts fram av 
regeringen.

varen måste först och främst 
uppfylla sina vanliga skyldig-
heter när det gäller anpass-
ningar och rehabilitering, 
skyldigheter som är ganska 
långtgående.

NYSTARTSJOBB
Nystartsjobb är ett alternativ 
för personer som har mindre 
funktionsnedsättningar. 
Nystartsjobb ska kunna 
kombineras med SIUS 
(introduktions- och uppfölj-
ningsstöd) och personligt 
biträde i vissa fall. 

Nystartsjobb har egentli-
gen en bredare målgrupp än 
personer med funktionsned-
sättningar. Tanken har varit 
att locka arbetsgivare att 
anställa långtidsarbetslösa i 
största allmänhet. 
Nystartsjobben är enkla att 
hantera både när det gäller 
administration och avtalsför-
säkringar. De har inte heller 
någon övre gräns för subven-
tionens storlek.

ANORDNARBIDRAG 
OCH PERSONLIGT BITRÄDE

Funka-utredningen föreslår 
att arbetsgivare som anställer 
med lönestöd får anordnarbi-
drag på 50 kronor per dag.

Arbetsgivare ska kunna få 
ytterligare 120 kronor per dag 
och heltidsanställd om man 
har en hög andel anställda 
med funktionsnedsättning i 
särskilt organiserad verksam-
het.

Utvecklingsbidrag på upp 
till 150 kronor per dag och 
anställd ska arbetsgivaren 
kunna få om man erbjuder 
utvecklingsinsatser.

Personligt biträde ska 
kunna kombineras både med 
lönestöd för utveckling och 
för trygghet.

SAMHALL
Funka-utredningen vill 
behålla Samhall men 
företaget ska beviljas lönestöd 
på samma grunder som andra 
arbetsgivare. l

bild: ISTOCKPHOTO
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Det har på sistone varit tyst 
med konkreta förslag för att 
få fler personer med funk - 
tionsnedsättningar i arbete. 
Varför tar det så lång tid och 
vad vill du göra för att 
påskynda?

 – Regeringen har gjort en 
rad satsningar som sänker 
trösklarna in på arbetsmarkna-
den för personer som annars 
kan ha svårt att finna sin plats. 

Men det är uppenbart att mer 
måste göras, inte minst för 
personer med funktionsned-
sättning. FunkA-utredningens 
slut betänkande är nu ute på 
remiss och de delar som inte 
har genomförts av utredning-
ens första betänkande bereds 
inom regeringskansliet.

 
Arbetsmarknaden för 
personer med funktions-

nedsättningar har försäm-
rats kraftigt de senaste 
åren, trots förhoppningar 
om en vändning till det 
bättre. Hur ser du på 
utvecklingen?

– Personer som redan har 
en svag förankring på arbets - 
marknaden kan ha särskilt 
svårt att få ett arbete i 
kristider. Jag både tror och 
hoppas att vi kan vända 

utvecklingen och ge fler 
personer med funktionsned-
sättning möjlighet att gå från 
utanförskap till en arbetsge-
menskap. Vi måste bli bättre 
på att ta tillvara allas förmågor 
och göra upp med både 
okunskap och negativa 
attityder kring funktionsned-
sättningar.

PS. Hillevi Engström avgick 
strax efter intervjun. l

HILLEVI ENGSTRÖM:

”Vi måste göra upp  
med negativa attityder”
HILLEVI ENGSTRÖM SVARAR PÅ TVÅ FRÅGOR FRÅN FÖRÄLDRAKRAFT:

Många föräldrar vill ha möjlighet 
att anställa egna barn med löne-
stöd, som föreslås i Funka-utred-
ningen. Hur ser du på detta?

– Jag hoppas verkligen att förslaget 
blir verklighet. Det är inte rimligt att en 
förälder som har ett barn med nedsatt 
arbetsförmåga inte ska kunna få 
lönestöd för att anställa sitt barn men 
väl för att anställa andra. Samtidigt 
som samma barn kan anställas av 
grannens företag med lönestöd. Det är 
en särreglering som bör tas bort. 
Naturligtvis ska man följa upp även 
dessa lönestöd så att missbruk inte 
förekommer.

De flesta remissinstanser har varit 
positiva till Funkautredningens 
förslag. Vad anser du vara viktigast 
att genomföra?

– Jag menar att de flesta förslag är 
viktiga att genomföra. Höjt lönebidrags-
tak och rätten till pensioner och 
försäkringar är viktiga förutsättningar 
för att personer inte ska ges sämre 
anställningsvillkor än andra. Trainee-
utbildningar, introduktionsstöd, 
förberedande utbildning på folkhög-
skola kan underlätta för personer att 
etablera sig på arbetsmarknaden.

– Samtidigt saknar jag förslag om 
hur arbetsplatsen och arbetets villkor 
ska förändras för att bättre passa 
personer med olika funktionsnedsätt-
ningar. Det kan handla om arbetstidens 
förläggning, det kan handla om ett 
mentorstöd på arbetsplatsen, om 
attitydprojekt om att se olika kompe-
tenser.

– Menar vi allvar med att allas 
arbetsförmåga ska tas tillvara så måste 
också arbetslivet förändras. Om inte 
riskerar alla vackra ord och ambitioner 
att falla platt ned till marken.

– Jag saknar några förslag. 
Kodningen av funktionsnedsättningar 
bör avskaffas och man bör ser över den 
arbetssökandes möjlighet till inflytan-
de. Idag tar det i genomsnitt 270 dagar 
för en sökande att få en kod, många får 
vänta alldeles för länge för att få de 
hjälpmedel eller stöd som kan behövas 
för att få ett arbete. Jag saknar också 
förslag på hur ett kunskapsstöd till 
arbetsplatsen kan utformas.

Ett återkommande önskemål är att 
det ska finnas en ”ingång”, en 
kontaktperson, som kan samordna 
allt stöd på arbetsmarknaden. Hur 
ser du på det?

– Det handlar om att se individen, se 
kompetensen och göra en individuell 
plan där också den arbetsökande är 
medaktör. Då måste också den enskilde 
arbetsförmedlaren få större svängrum, 
mindre detaljstyrning så att hon eller 
han kan ta individuella hänsyn. 
Människor är inte likformiga och 
kompetensen och resurserna måste fin-
nas hos den arbetsförmedlare som 
individen möter.

– Hjälpmedel och stöd ska kunna fås 
på en gång. Handlingsutrymmet för 
detta ska finnas lokalt. Lots, mentors-
program och samordning är nyckelord 
i detta arbete.

Läs en längre intervju med Ingrid 
Burman på www.foraldrakraft.se

– Det är uppenbart att 
mer måste göras, säger 

Hillevi Engström, f d 
arbetsmarknads-

minister.  
foto: Linnea Bengtsson

HANDIKAPPRÖRELSEN:
”Regeringen måste orka  
genomföra Funka-förslagen”

Ingrid Burman hoppas på skarpa förslag 
från regeringen. 

HANDIKAPPFÖRBUNDENS ORDFÖRANDE SVARAR PÅ FÖRÄLDRAKRAFTS 
FRÅGOR OM NYA STÖD PÅ ARBETSMARKNADEN:
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Mikael Andersson 
stortrivs med friheten 
som egenföretagare 
– just nu som före
läsare på Arbets
förmedlingen bland 
annat.
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”Jag fick jobbet genom 

utpressning”
Nu ska Mikael Andersson träffa Sveriges alla arbetsförmedlare  
för sprida kunskap om vikten av att rekrytera personer med  
funktionsnedsättningar.

Mikael Andersson 
har nästan alltid 
haft jobb som han 
trivts med. Men en 
gång tvingades 
han utöva utpress-
ning för att få sitt 

drömjobb. Han skrattar åt minnet:
 – Man måste våga stå på sig, säger 

Mikael.
Han är en av Sveriges mest kända 

föreläsare. Känd bland annat för sin bok 
”Armlös, benlös 
men inte hopplös”. 
Men det finns en frå-
ga han vägrar 
föreläsa om – funk-
tionsnedsättningar.
Det är istället 
arbetsliv och 
motivation som står 
på programmet när Föräldra kraft träffar 
Mikael Andersson för en intervju.

Den gångna sommaren var Mikael extra 
uppmärksammad, eftersom TV repris-
sände den tio år gamla dokumentärfil-
men om hans liv. Det är inte helt lätt att 
hålla beundrare borta, när vi ska göra 
intervjun. ”Jag älskar dig”, säger en 
okänd, ung skönhet som plötsligt dyker 

upp och vill byta några ord med Mikael 
när han satt sig på cafét. ”Jag är redan 
gift”, skrattar Mikael som har familj och 
fyra barn – och för övrigt nog är dubbelt 
så gammal som beundrarinnan. 

Vi ber Mikael berätta om hur han gjorde 
för att etablera sig i arbetslivet. Det visar 
sig att han har haft jobb hela livet sedan 
gymnasiet, med bara några korta avbrott.

– Mina kompisar säger att jag föddes 
på en räkmacka och sen har det bara 

blivit bättre och 
bättre, skrattar 
han.

Det var dock 
varken utbildning, 
kon takter eller 
föräldrar som 
öppnade vägen till 
arbetslivet. Den 

avgörande faktorn var istället Mikaels 
eget idrottsintresse. Mikael blev tidigt 
sugen på att spela innebandy. Vid 17 års 
ålder var han redan idrottsprofil hemma i 
Adolfsberg utanför Örebro.

– Jag var överlycklig över att det fanns 
en handikappidrottsförening och blev 
först ledare och sedan även styrelseleda-
mot, det var jag oerhört stolt över!

Idrottsintresset har spänt över många 

grenar. Innebandy, simning, bordtennis, 
bangolf och orientering är några av de 
sporter där han gjort sig ett namn. Till 
exempel genom att vinna O-ringen 
femdagars fem gånger! 

Ibland har han fått kämpa hårt bara för 
att få en chans prova på en idrott. Så var 
det med bangolf, där han fick slåss för att 
få licens att tävla. Till slut fick Mikael den 
dispens som krävdes och icke handikappa-
de spelare fick sedan se sig slagna av en ung 
uppstickare utan vare sig armar eller ben.

Mikael älskar fortfarande att 
tävla men idag, vid 49 års ålder, 
är det de egna barnens fotboll, 

hockey och gymnastik som går före. 
Tillsammans med Christina har han fyra 
barn i åldrarna tre till 19 år. 

– Själv försöker jag träna så mycket som 
möjligt, men jag är periodare och när jag 
reser är det svårt att få möjlig het. När man 
är nästan 50 tar kroppen inte emot 
träning på samma sätt som för 15 år 
sedan, så det har blivit tuffare. 

– Jag är stolt över att jag har valt att ha 
god fysik, men det är också så att min 
kropp behöver slå vakt om alla funktioner 
som den har. Övervikt eller dålig balans 
skulle få förödande konsekvenser för min 
rörlighet, säger Mikael och beskriver 
målande hur perioder utan träning ger 
honom nackont och får honom att bli 
”trött, grinig och allmänt otrevlig”.

Det är en ständig kamp att få motiva-
tion till träning men efter ett stenhårt 

MIKAEL ANDERSSON

Det var drömmen att få 
jobba med idrott, DET 
SOM JAG ÄLSKADE!
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pass på studsmattan i hemmagymmet 
är han jättenöjd, allra helst om han 
använt sin viktväst.

– Den väger tio kilo, vilket är ganska 
mycket om man själv bara väger 35. Då 
kan jag få resultat på kortare tid.

Mikael betonar vikten av att själv ta 
ansvar för sitt eget välbefinnande. Ett 
budskap han sprider till unga, med eller 
utan funktionsnedsättning, är att inte 
låta livet börja med dålig fysik som 
sedan leder till benskörhet och hjärt- 
och kärlsjukdomar. 

– Mycket grundläggs i 
ungdomsåren.

Det gäller även 
utsikterna till jobb. 
Mikaels idrottsintresse 
resulterade i jobb som 
idrottskonsulent på 
Örebro läns handikappi-
drottsförbund direkt 
efter gymnasiet. 

– Det var drömmen att 
få jobba med idrott, det som jag 
älskade! Jag är mycket tacksam mot de 
personer som fanns i bakgrunden och 
hjälpte mig att få jobbet den gång. Men 
jag hade själv kämpat jättehårt som 
ledare och tror att jag gjorde stor nytta 
för ungdomarna.

Det blev fem fantastiska år som 
idrottskonsulent. Men sedan ville 
Mikael vidare. Tankarna snurrade. 
Skulle han flytta till storstan? Hur 
gjorde man för att träffa tjejer? Och 
många andra funderingar.

– Det var som en sen tonårsrevolt 

med alkohol, fester och krogen. Jag 
funderade mycket på vad jag egentligen 
ville göra. Ska jag vakna upp i samma 
soffa i samma lägenhet vid 40 års och 
ångra att jag aldrig gjorde något? Det 
hade varit hemskt.

Mikael kastade sig rätt ut i det 
okända. Lämnade jobb, lägenhet, 
vänner. Men det blev inte Stockholm 
som han först hade tänkt sig – utan 
Göteborg. Mitt under grubblandet hade 
han nämligen träffat Christina från 
Önnered utanför Göteborg (den kvinna 

som han några år senare 
skulle bilda familj med). 

– Hon var inte alls 
beredd på att jag skulle 
dyka upp i Göteborg. Men 
jag gav mig själv en spark 
i baken och flyttade till 
stan, oavsett. Jag hade 
inget jobb och ingen 
lägenhet och då, 1989, 
fanns inte heller person-
lig assistans. 

Den djärva planen lyckades. 
”Varför ska du flytta, du har ju 
jobb och bostad i Örebro, här i 

Göteborg är det andra som har större 
behov av hjälp”, protesterade kommu-
nens handläggare när Mikael begärde 
en lägenhet med hemtjänst.

– Jag har samma rätt att flytta som 
alla andra, det är inget du bestämmer, 
svarade Mikael som redan hade lärt sig 
att läsa lagen och stå på sig inför 
myndigheter.

I sista stund ordnade Mikael även 
jobb vilket krävde ännu mer fräckhet.

– Det var halvt om halvt utpressning, 
säger han med ett skratt, och verkar 
inte veta om han ska skämmas eller 
vara stolt. 

– Jag skulle ha en ny bil anpassad och 
det var en värdefull beställning. Jag sa 
till leverantören att han bara skulle få 
ordern om han samtidigt lovade mig ett 
fast jobb. Annars skulle jag gå till någon 
annan bilanpassare. 

Tricket lyckades – Mikael fick ett 
jobb på företaget. Kanske gick tricket 
hem för att bolaget var hårt pressat och 
behövde ordern. Inom kort gick 
företaget nämligen i konkurs! Det blev 
en ny tid av oro för Mikael, men snart 
hade konkursboet köpts upp av en mer 
framgångsrik konkurrent. Mikael 
erbjöds fortsatt anställning hos det 
företag som tog över och som senare 
bytte namn till Autoadapt.

Redan före konkursen hade Mikael 
visat framåtanda på företaget. Efter att 
ha börjat med enkla uppgifter som att 
svara i telefon började han känna att 
många uppgifter kunde göras smartare. 

– Jag ville använda mina egna 
kontakter inom funktionshindervärl-
den och agerade mer och mer som sälja-
re och specialist. Jag blev länken mellan 
kunden och verkstan. Jag var inte så 
teknisk, men förstod vad som var 
viktigt för kunden. Många såg mig som 
mer tro värdig, jag var i samma sits som 
de själva. Jag reste mycket, mötte 
många, både förare som hade funk-
tionsnedsättningar och familjer. 

Mikael stortrivdes inom Autoadapt 
men efter några år kände han åter oro 

Det är jag 
själv som är 
experten 
PÅ MINA EGNA 
PROBLEM.

Det senaste decenniet har Mikael kuskat land 
och rike runt med sin Chrysler, som nu efter  
35 000 mil är på väg att bli utbytt. 

”Någon sa till mig att jag inte 
skulle kunna använda en mobil 

med tryckkänslig skärm, då 
bestämde jag mig för att det var 

precis vad jag skulle göra!”
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för att stagnera i sin utveckling. Än en 
gång blev han rädd för att han skulle 
ångra sig om att han inte tog ett nytt steg. 

– Det var inte lika kul längre att gå till 
jobbet och jag gjorde nog inte samma 
insats längre. Samtidigt var det många 
som frågade mig om jag inte kunde 
komma och berätta om mitt liv och hur 
jag hade tagit mig fram. Kanske fanns här 
något nytt att leva på?

Mikaels start som egenföretagare och 
inspirationsföreläsare blev dock trög. 
Terrorattackerna i september 2001 
förstörde marknaden och Mikael upplev-
de att ”ingen vill ha mig”. Han var nära 
att sluta med föreläsningar redan innan 
han hade gjort ett allvarligt försök. Men 
slumpen ville annorlun-
da.

– Jag hade inga upp-
drag men gott om tid, så 
jag tänkte att jag kan väl 
gå en kvällskurs om 
moms hos Skatteverket, 
säger han med ett stort 
leende. 

– En annan av de nya 
företagare verkade orolig, han vred på sig 
hela tiden och till slut frågade han mig 
”vad i hela friden” jag skulle driva för 
företag. 

Mikael berättade att han hoppades 
kunna leva på inspirationsföreläsningar.  
Kurskamraten tände direkt. Han var foto - 
graf och journalist – och på desperat jakt 
efter spännande reportage att sälja in. 

– Han behövde uppdrag och jag 
behövde publicitet. Det ledde till ett fint 
reportage i tidningen Svensk Idrott, 
berättar Mikael.

Reportaget satte mycket i rullning. 
SVT:s Sportspegeln hakade på, fler 
tidningar hörde av sig, och nu även 

agenter som ville engagerade Mikael för 
föreläsningar. TV–producenten Ylva 
Hemstad mötte upp på en av dem. Hon 
blev så inspirerad att hon bad att få göra 
en dokumentär om Mikaels liv, som 
sändes första gången 2004.

– Jag gillar verkligen moms, säger Mikael. 
Men jag blev aldrig bra på det själv, så jag 
lämnade snabbt över det till en revisor.

Han stortrivs med friheten som 
egenföretagare. Samtidigt är han överty-
gad om att han inte kommer att fortsätta i 
samma hjulspår så länge till.

– Jag kommer inte att föreläsa om tio 
år, utan kommer att gradvis dra ned för 
att göra andra saker, säger Mikael utan att 
vilja avslöja vad han planerar istället.

Mikael tvekar inför 
att ge konkret 
vägledning till 

andra som vill göra karriär, 
eller åtminstone få in en fot 
på arbetsmarknaden. 

– Vi är alla så olika så det 
är svårt att ge råd, men kan 
beskriva hur jag själv tänkt. 

Det handlar om att vilja komma vidare, 
att ställa frågor och att ta för sig. 

– Man ska aldrig acceptera att diskus-
sionen handlar om allt man inte kan. 
Vänd på det, se de resurser jag har. Hur 
kan de utvecklas?  

Genom att synas hoppas Mikael inspire-
ra till en attitydförändring som öppnar 
samhället för alla, oavsett vilka förmågor 
man har eller saknar. I höst får han en 
fantastisk chans att påverka eftersom han 
bokats som föreläsare för alla anställda 
inom Arbetsförmedlingen. 

– Det är viktigt att få en ny attityd hos 
de professionella som möter unga med 

funktionsnedsättningar. Så länge vi bara 
ser problem kommer vi aldrig i mål. Det 
räcker inte med praktikplatser och 
liknande, utan det krävs en grundläggan-
de attitydförändring så att vi ser resurser-
na. Det var min omgiv nings öppna attityd 
och min egen vilja som blev framgångsrik 
för mig. 

– Man måste resa sig upp, själv ta tag, 
man kan inte luta sig tillbaka. Ingen 
kommer genom dörren med ett jobb till 
dig. Du måste själv ut och ta för dig. 

Mikael har haft stor nytta av att han 
tidigt lärde sig kontakta myndigheter, 
som när han vid 16 års ålder såg till att få 
körkortstillstånd. 

– Man ska inte acceptera ett nej. 
Ifrågasätt vad myndigheterna säger. ”Vad 
heter du, vad heter din chef?” är en fråga 
som jag tidigt förstod var bra att använda, 
säger Mikael med en glimt i ögat. l

– Man ska inte acceptera ett nej. Ifrågasätt,  
uppmanar Mikael Andersson.

Så länge vi 
bara ser pro-
blem KOMMER 
VI ALDRIG I MÅL.

              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.NÅGRA AV MIKAELS BUDSKAP TILL  

ARBETSMARKNADENS AKTÖRER:

n  Se inte bara till kostnaderna i det korta perspektivet. Börja 
med att anställa någon och ge sedan det stöd som behövs för 
att det ska bli en investering som lönar sig. Det misstag man 
ofta gör är att man börjar med problemen – och fastnar där. 

n  Satsa på medarbetarens resurser och lös problem 
efterhand. Underskatta inte individens förmåga att lösa 
problem. Det är ”jag” som är experten på min situation. 

n  Lägg ansvar även på individen. Vill jag ha ett bra jobb måste 
jag lära mig det som är viktigt inom arbetslivet. Många får inte 
rätt krav på sig. Det finns ett team som ständigt serverar, ända 
tills gymnasiet tar slut. Men sedan är allt stöd plötsligt borta. 
Hur bra förberedd för arbetslivet har man då blivit?

TEXT & FOTO: Valter Bengtsson
info@faktapress.se
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TEMA Arbete stöd

För två år sedan hjälpte hon fyra 
unga personer med ADHD i kontak
terna med handläggare inom 

arbetsförmedling, socialtjänst och vård.  
Bemötandet var mycket blandat. Hon 

mötte handläggare som var engagerade 
och ambitiösa – men också de som var 
nonchalanta eller medvetet undvek att 
hjälpa till.

Hon jobbade intensivt för att de fyra 
arbetssökande skulle få rätt hjälp i form 
av boendestöd, lönebidrag, personligt 
biträde, coach och andra insatser. 

Till slut lyckades hon vända utveck
lingen för Maria, Jenny, Anna och Danne. 
Hon kunde glädja sig åt att de hade fått 
jobb eller åtminstone hade kommit 
betydligt närmare arbetslivet.

Marie Eklunds jobb bekostades av 
privatägda Misa, som ville få koll på hur 
stödet till personer med ADHD fungerar 
på arbetsmarknaden. Analysen blev klar 
under 2011 under namnet ”Myndighets
labyrinten”. 

Rapportens namn avspeglar den 
viktigaste slutsatsen: Att myndigheterna i 
praktiken inte ger så mycket hjälp utan 
ofta försvårar, förvirrar och ibland 
förhindrar att personer 
med funktionsnedsätt
ningar ska få jobb.

– Det var ett förtviv
lans jobb att ta sig an de 
som ville komma vidare 
för att få jobb. Jag ägnade 
över 100 timmar åt att 
hjälpa dem att slåss med 
myndigheter, berättar 
Marie.

– Jag har sett hur handläggare på 
Arbetsförmedling och socialtjänst 
stenhårt värnat sina områden, av rädsla 
för förändringar och för att undvika göra 
fel. Och de handläggare som vill göra ett 
bra jobb är hårt pressade av ekonomi och 
att hela tiden redovisa resultat. 

Marie klandrar inte handläggarna. 
Hon anser att det främst är strukturen 
som är felet. 

– Det finns många handläggare med 
stora hjärtan, men de är chanslösa mot 
de kortsiktiga ekonomiska målen. Jag har 
också mött en del gamla handläggare 
som säger att de struntar i reglerna, ”nu 
gör jag som jag vill, de får skjuta mig”. Vi 
måste vara jätterädda om de handläggare 
som det går att jobba med, för de blir allt 
färre.

Marie undrar ibland hur det är möjligt 
för handläggare att vara en del i en så 
negativ utveckling, utan att göra uppror.

– Jag är själv gammal socionom och 
minns hur jag en gång uppmanades att 

förhala ärenden för att 
kommunen ville spara 
pengar. Då svarade jag att 
”det kan du glömma, det 
gör jag aldrig”. Jag tog 
alla utredningar till 
nämndpolitikerna för att 
lägga ansvaret på rätt 
nivå.

Men idag är tjänste
mannakåren ofta tyst 

och viker ned sig, menar hon. 
– När jag själv började jobba som 

socionom i Rinkeby 1980 så var vi 
minsann ingen tyst grupp. Vi såg till vad 
personen ifråga behövde för att komma 
på fötter. Nu avslås sådant som borde 
vara självklart. Eller så nonchalerar man 
behovet och undviker att fatta beslut. Då 
blir det inte heller möjligt att överklaga. 
Det leder till rättsosäkerhet.

Hur ska utvecklingen vändas? 
 Genomför Funkautredningen och gå 

vidare med de metoder som är bevisat verk
samma. 

 Men det behövs även ett uppror nedifrån. 
Klienterna själva orkar inte driva, utan det 
behöver komma från fack, handläggare, chefer. 
De som idag är dödstysta, säger Marie Eklund.

Myndigheter ska stödja personer som vill ha jobb. Men ofta  
gör de tvärtemot, enligt Marie Eklund. Hon har följt jobbjakten  
för flera personer med ADHD.

Det finns många 
handläggare med 
stora hjärtan, MEN 
DE ÄR CHANSLÖSA MOT 
DE KORTSIKTIGA EKO-
NOMISKA MÅLEN. 

”Chefer och handläggare borde

göra uppror”

– Bedrövligt, suckar Marie 
Eklund när hon ska samman-
fatta myndigheternas stöd till 
unga arbetssökande som har 
neuropsyki atriska funktions-
nedsättningar.
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Kan då handläggarna lösa problemen, 
om de bara vill och vågar? 

Ja, Marie Eklund menar att handlägga
na själva kan göra mycket, även om det i 
grunden är strukturella problem. Tre 
faktorer är avgörande för att lyckas:

1. Bemötande från personer inom 
myndigheter har en avgörande betydelse. 
De måste tänka på sin maktposition.
2. Individen ska vara i centrum och myn
digheterna ska samordna sitt stöd.

3. En enda kontaktperson ska ha ansvar 
för samordningen.

Det handlar alltså om att gå i samma 
riktning som föreslås av Funkautred
ningen från Cristina Husmark Pehrsson 
och metoderna i IPS, Individual 
Placement and Support. 

IPS är en utveckling av Supported 
Employment. Metoderna utgår från 
individen och att man får det stöd som 
behövs för att snabbt få ett arbete och 

kunna behålla det. Fokus ligger på att 
snabbt hitta en anställning, inte bara 
praktik. Metoden ställer höga krav på 
egen motivation och drivkraft. 

Marie är besviken på sin egen yrkeskår 
och facket, för att man inte agerar.  

– Varför skriks det inte? Vi har lämnat 
över till siffernissarna. Under tiden går 
folk under. Det leder till höga sjuk
vårdskostnader och att många till och 
med tar livet av sig, det är effekter vi inte 
mäter. l

55 Det är idag extremt svårt för 
en enskild att få rätt stöd. Det 
är till och med svårt att få 
kontakt med handläggare på 
myndigheterna. Ibland beror 
det på stor arbetsbörda, 
ibland på ovilja eller rädsla.

Idag jobbar 
myndigheterna 
med alltför 
kortsiktiga mål 
– och någon 
verklig föränd-
ring av detta är 
inte på gång. 

Modellen IPS 
används med fram- 
gång i många pro- 
jekt runt om i landet 
men tyvärr finns 
inga garantier att 
dessa kommer att 
fortsätta efter 2014. 

Stöd fungerar 
bättre om man 
sätter individen i 
centrum, utser 
en coach och 
samordnar alla 
insatser. Nästan 
alla är överens 
om detta.

Både Funka-
utredningens förslag 
och projekt enligt 
IPS-modellen går i 
rätt riktning mot ett 
fungerande stöd på 
arbetsmarknaden. 
Men de politiska 
besluten ser ut att 
dröja!

FRAMTIDSTRENDER
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TEMA Arbete stöd

Maria har deltagit i ett projekt hos 
kommunen men skrivits ut. Likaså har hon 
blivit utskriven från Arbetsförmed- 
lingen. Och trots en komplex situation fick 
hon inte hjälp hos socialtjänsten. 

Via ett projekt hos Misa fick hon hjälp av 
Arbetsförmedlingen, men behövde mycket 
stöd i kontakterna med handläggare. Hon 
fick en anställning inom hemtjänsten. 

Nu är hon åter helt utan jobb. Hon har 
aktivitetsersättning (förtidspension) på 50 
procent och är arbetssökande halvtid. 

Maria bor i en förort till Stockholm. Hon 
har både adhd- och bipolär diagnos.

n  Bristande kunskaper hos Arbetsförmed- 
lingens och socialtjänstens handläggare 
ställde henne utan insatser under flera 
månader.

n  Psykiatrin samverkar inte med vare sig 
Arbetsförmedlingen eller med boende-
stödet.

n  Socialtjänsten var passiv och valde att inte 
fatta beslut om vare sig Supported 
Employment, boendestöd eller hjälp till 
självständigt boende.

n  Maria behöver konkret, handfast hjälp 
kontinuerligt för att kunna behålla en 
anställning. Denna insats heter Stöd till 
personligt biträde och beviljas av 
Arbetsförmedlingen.

n  Maria behöver även en kompetent 
boendestödjare.

n  Det behövs en dialog med psykiatrin 
eftersom Maria pendlar mycket i hur  
hon mår, hon kan snabbt behöva få  
stöd för att det inte ska bli dramatiskt.

n  Det saknas långsiktighet och samordning  
i stödet.

n  När en insats är avslutad byts handläggar-
na ut och nya ska läsa in sig.

n  Läkarna inom öppenvårdspsykiatrin byts 
ständigt. Det leder till slentrianutskrivning 
av mediciner, avbrutna behandlingar och 
svikna förtroenden.

n  Jenny behöver en person hon litar på och 
som kan lotsa henne rätt i alla kontakter 
med myndigheter.

n  Jenny behöver en långsiktig terapeutisk 
insats och koll på sin medicinering.

n  Boendestöd och stöd av Personligt biträde 
på arbetsplatsen som kan prata med var an- 
dra, med psykiatrin och med Arbetsförmed- 
ling/Försäkringskassa, självklart tillsam-
mans med Jenny. Inget får ske bakom 
ryggen.

n  Regelsystem går före Annas behov. 
Projekt avbryts efter ett år oavsett hur 
långt personen har kommit på vägen till 
jobb.

n  Bemötandet har varit extremt dåligt från 
flera av de som handlagt ärendet.

n  Bristande kunskap hos handläggarna  
har lett till ekonomiskt kaos för Anna.

n  Sätt Anna i centrum för insatserna –  
hon är kompetent och hon vet vad hon vill.

n  Samverka mellan Försäkringskassan, Arbets- 
förmedlingen och öppenvårdspsykiatri.

n  Använd skickliga företagare som satsar sin 
tid på praktikanter på ett proffsigare sätt. 

n  Se till att utbilda handläggare i både 
be mötande och fakta kring utbildningar och 
ekonomi.

Jenny sa upp sig från 
sitt jobb som sjuksköter-
ska i samband med 
konflikter och sjuk-
skrivningar för 
depression. 

Hon kom med i ett samverkansprojekt 
hos Arbetsförmedlingen/Försäkrings-
kassan och fick en plats för arbetsträning. 
Till hennes besvikelse upphörde detta.

Idag är hon utan jobb, förtvivlad och 
ska på nytt försöka få hjälp hos Arbets-
förmedlingen och av en ny boendestödjare. 
Allt är tillbaka på ruta ett.

Situationen för Anna kan beskrivas  
som ”en cirkus utan like”. Det är svårt att 
förstå de beslut som fattas hos myndig  
heterna. 

Efter att ha deltagit i ett par olika 
jobbprojekt fick Anna praktik som florist, 
men företaget la ned på grund av dålig 
lönsamhet. Praktiken fick hon fortsätta hos 
annan florist. När tiden för praktik var slut 
diskuterades vad som skulle göras. Arbets - 
givaren hade dock inte råd att anställa henne 
eftersom Anna inte är utbildad och till - 
räckligt snabb. Floristen var engagerad i 
Anna och erbjöd sig att ha kvar henne som 
lärling med stöd, men det var inte möjligt 
enligt Arbetsförmedlingen. Praktik måna-
derna var slut. Punkt.

Anna kom tillbaka till Arbetsförmed-
lingen, men där ansåg hon att handläg-
garen var så oförskämd mot henne att hon 
anmälde detta till chefen. Anna blev 
sjukskriven, men Försäkringskassan har 
nekat henne sjukpenning. Hon är förtvivlad 
och har inga pengar. Hon lever ”på nåder” 
och lånade pengar.

Förutom adhd har Anna diagnoser som 
panikångest och depression. 

Så nära jobb men 
ändå så långt ifrån

SÅ HÄR KAN MARIA, JENNY OCH ANNA FÅ ARBETE

MARIA
23 år

JENNY
42 år

ANNA
31 år

MISSTAGEN – som satte krokben för ett jobb:

Funka- 
utredningens 

förslag att staten 
ska betala försäk- 
ringar för folk på 
lönebidrag skulle 

underlätta.

Myndigheternas brist på långsiktighet och samordning har gjort 
det svårt för Maria, Jenny och Anna att få och behålla ett jobb.

EXPERTENS RÅD – för att lyckas få ett jobb:
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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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MARIE EKLUND:
RÅD TILL DIG SOM SÖKER JOBB

1 FÅ TILLGÅNG TILL ALLA VERKTYG
Om du vet att du inte kan söka arbete helt på egen 

hand är det viktigt att du styrker det på något sätt. Ett 
läkarutlåtande eller en neuropsykiatrisk utredning där din 
diagnos framgår kan vara en bra ingång. Om du önskar kan 
du då få en särskild kod på Arbetsförmedlingen som ger dig 
större tillgång till deras ”verktygslåda”. 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska samverka. 
Fråga hur du ska komma med i denna samverkan. Det finns 
särskilda team med Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen.

2 UTNYTTJA SUPPORTED EMPLOYMENT
Föreslå själv att du får stöd av SIUS-konsulent. En 

SIUS-konsulent är utbildad i Supported Employment och har 
betydligt färre ärenden än ordinarie handläggare. 

IPS (Individual Placement and Support) är idag en försöks-
verksamhet runt om i landet. Fråga dina kontaktpersoner inom 
socialtjänsten eller psykiatrin om det finns något projekt där du 
bor och som du kan delta i. 

Tänk på att Supported Employment finns i hela landet och 
att SIUS-konsulenter som arbetar med modellen ska finnas  på 
alla orter. 

Idag har Arbetsförmedlingen avtal med många så kallade 
”externa aktörer” som ger stöd för arbete. Be att få information 
om vilka som arbetar enligt metoden Supported Employment. 
Kolla upp vad som står på deras hemsida och prata med 
människor du litar på, om de har erfarenheter av företaget.

3 HITTA PERSONEN SOM KAN BLI DIN ”NYCKEL”
Vad ska man göra om man inte får det stöd som be- 

hövs? Eftersom många beslut inte ges skriftligt blir det svårt att 
klaga. Se till att alltid få skriftligt på sådant som du ansöker om. 

Ring din kommun och säg att du vill ha numret till ett 
Personligt ombud. Ibland kan ett Personligt ombud bli den 
person som hjälper dig att klaga. 

Det finns kuratorer inom habiliteringen som också kan vara 
till hjälp. En socialsekreterare med engagemang är guld värd. 

Som synes är det ingen självklarhet att få den hjälp som 
behövs. Dessvärre finns det inget självklart svar eller 
telefonnummer. Men det är värt att försöka hitta en person 
som blir din ”nyckel” in i systemet. 

Hos oss är alla  
unika – det gäller även  
din assistans. Det är  
en del av ditt liv. Vi utför 
assistans även för barn. 
Varmt välkomna!

En del av livet Personlig Assistans AB
Box 34, 289 21 Knislinge. Tel 044-350210.
Besöksadress: Olingevägen 8, Knislinge.

www.endelavlivet.se

en del av livet fk 1304_86x128.indd   4 2013-06-13   08:48
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100 000
MÅSTE MINSKA 
SIN ARBETSTID
n Var femte person i vuxen ålder 
vårdar en närstående, enligt en 
rapport från Socialstyrelsen 
(Anhöriga som ger omsorg till 
närstående – omfattning och 
konsekvenser, 2012).

– Minst 900 000 av dessa är yrkes - 
verksamma och minst 100 000 per  - 
soner tvingas gå ner i arbetstid eller 
säga upp sig, säger Alf Andersson, 
ordförande för Anhörigas Riksförbund.

– Genom 
förbundets 
stödtelefon, 
Anhöriglinjen, 
vet vi att många 
anhöriga med 
förvärvsarbete 
känner sig otill- 
räckliga, har 
dåligt samvete 
att inte finnas till 
hands, maktlös-
het och känslor 
av oro och 

stress. Samtalen till vår Anhöriglinje 
bekräftar statistiken.

Anhörigas Riksförbund driver tillsam- 
mans med Nationellt kompetenscen-
trum anhöriga projektet ”Arbetsgivare 
för anhöriga”.

– Vi vill skapa förutsättningar till ett 
anhörigvänligt arbetsliv som i en 
förlängning ger den anhörige en bättre 
livskvalitet, säger Alf Andersson.

n Är du yrkesverksam anhörig och vill 
dela med dig av din erfarenhet och 
berätta din historia kontakta oss:
arbetsgivare@anhoriga.se eller 
info@ahrisverige.se

Mer information om projektet går att läsa 
på www.arbetsgivare.anhoriga.se

Anhörigas Riksförbund:  
www.ahrisverige.se

Alf Andersson,  
ordförande 
Anhörigas  
Riksförbund. 

Kalmar i augusti. Hon har just 
kommit tillbaka efter sommar-
ledighet och borde vara utvilad 

och redo att hugga tag i höstens alla 
utmaningar på jobbet. Istället känner 
hon sig tröttare än innan semestern.

Trine Nyberg är informations- och 
pressansvarig på Regionförbundet i 
Kalmar län. Hon har personalansvar 
för två personer och arbetar heltid. 
Hon beskriver sin tjänst som mycket 
flexibel, att hon kan planera och 

Den (o)möjliga        kombinationen
Går det att kombinera en heltidstjänst med att vara förälder  
till ett barn med stora behov? Svaret är ja om du frågar  
Trine Nyberg. Men det kräver en mycket flexibel arbetsgivare.  
Och frågan är om det håller i längden. 

TEMA Arbete anhörig & karriär
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Trine Nyberg 
jobbar heltid 

samtidigt som 
hon går upp flera 
gånger varje natt 

för att hjälpa 
dottern Hilda när 

hon krampar.

Hilda är nio år 
och älskar sin 

särskola, musik, 
promenader,  

åka cykelkärra, 
att rida, bada i 
bassäng, sitta 

och mysa i 
famnen och att 
äta gräddtårta.

förlägga arbetet som hon vill. Men i 
arbetet ingår också en del oförutsedda 
händelser, som till exempel att agera 
snabbt när det sker något i media. Hon 
försöker hålla kvällar och helger rena 
från arbete, men det går inte alltid. 
Arbetstiderna är annars mycket 
tillåtande, det viktigaste är att hon gör 
det hon ska, och att hon fyller sin 
årsarbetstid. 

Hennes äldsta dotter Hilda har en fler - 
funktionsnedsättning med mycket svår 

epilepsi och är vaken flera gånger varje 
natt. Hilda sover i föräldrarnas sovrum 
och trots att de turas om att gå upp, 
väcks de båda två varje gång Hilda 
vaknar. Trines man jobbar idag bara  
25 procent och tar den största delen av 
merarbetet kring Hilda, men ett tag 
jobbade även han heltid. Det funkade 
men var väldigt slitigt.

Trine började sin tjänst på Region-
förbundet när Hilda var nio månader. 

– Under den här perioden mådde 

Hilda jättedåligt och krampade dygnet 
runt och vi harvade runt i rädsla och sorg 
samtidigt som vi skulle landa i föräldra-
skapet och jag i ett nytt jobb. 

Inledningsvis berättade hon inte om 
sin situation på jobbet. I dag kan hon inte 
riktigt svara på varför. 

– Jag antar att jag inte ville bli särbe-
handlad. All energi gick åt till att sätta sig 
in i jobbet, vara trevlig mot kollegorna 
och däremellan gråta på toaletten. Det 
var en fruktansvärt jobbig tid. 

Hon säger att det som höll henne uppe 
den här tiden var att hon stormtrivdes på 
jobbet. 

– Det var underbara kollegor och fina 
chefer. I dag är jag väldigt öppen med vår 
situation mot mina kollegor. Vi rycker in 
för varandra när det behövs. Har jag en 
svacka så säger jag det, men försöker att 
inte låta det påverka jobbet. 

Hon och hennes närmaste chef har 
egentligen aldrig pratat om hennes 
situation. 

– Jag har informerat och det är inte 
mer med det. Däremot har vi diskuterat 

Den (o)möjliga        kombinationen

042-442 27 40
ASSISTANSPOOLEN.SE

Sveriges bästa
personliga assistans
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min roll utifrån ett allmänt perspektiv, 
om hur tillgänglig jag vill vara, vilka 
arbetstider som funkar och om jag kan 
vara nåbar på helgen. Eftersom vi har 
landat i ett allmänt förhållningssätt så 
tycker jag att det har varit lättare att 
säga vad jag tycker och vill. Vi har hittat 
en modell som funkar jättebra. 

Hennes chef har också varit tydlig 
med att hon måste signalera om något 
inte funkar och det tycker hon är bra. 
Men där finns också en fara inser hon.

– Om man som 
medarbetare 
hamnar i ett läge 
där man inte själv 
kan bedöma vad 
som är bäst för en 
själv. Jag är fri att 
säga att jag inte 
orkar. Men om jag 
inte vet att jag 
inte orkar? Om 
jag har haft en 
dålig natt, jobbar 
jag kanske hårdare än vanligt. 

I perioder är Hilda vaken mer på 
nätterna och då händer det att Trine 
bara sovit ett par timmar när hon 
kommer till jobbet. Då har hon gått till 
vilrummet och tagit en powernap.

– Det händer att jag får dåligt 
samvete över att inte räcka till på både 
jobbet och hemma. Säger jag ja till 

tjänsteresor, kvällsmöten eller tidiga 
morgonmöten får min man en ökad 
belastning hemma. Tackar jag nej till 
dessa möten, då sviker jag kollegorna. 
Det är en ekvation som ibland är 
omöjlig att få ihop. 

Det senaste halvåret har hon 
funderat mycket på om det är hållbart 
att fortsätta jobba heltid. 

– Om jag ska blicka två år framåt så 
tror jag inte det. Först och främst på 
grund av sömnen. Jag håller igång 

dygnet om. Jag vilar 
aldrig. 

Hon säger att på 
något sätt funkar 
det. Kanske tack 
vare att hon är i så 
god fysisk kondition. 
Hon tränar varje 
dag. Det har hon 
gjort sen Hilda 
föddes. 

– Träningen är 
jätteviktig. Den 

rensar skallen. Jag har ett starkt behov 
av att göra något som bara handlar om 
mig. Något där jag inte är kollega eller 
fru eller mamma, och där ingen annan 
kräver något av mig.

Och hon tycker att hon har hittat sitt 
drömjobb. Att det på ett sätt är skönt att 
hon inte särbehandlas, utan behandlas 
som småbarnsförälder först och främst.  

Å andra sidan saknar hon något. Kanske 
att bli sedd fullt ut.

– Jag förstår att det är svårt för chefer 
att känna av var gränsen går, ”att de 
inte klampar in och snokar” i privatli-
vet. Men Hilda är en så stor del av mitt 
liv och min identitet. Kanske skulle det 
vara bra om jag ibland fick frågan ”Hur 
går det hemma?”.

Hon tänker att det kanske skulle vara 
bra om chefen frågade medarbetaren 
hur hon eller han vill ha det, vill man 
prata om sitt privatliv och på vilket sätt? 
Det har hon själv gjort med dem hon 
har personalansvar för.

– Det vore kanske bra att ta hjälp 
utifrån, med samtalsstöd i form av en 
psykolog som är med på medarbetar-
samtalen eller som man träffar regel-
bundet. Jag skulle tacka ja direkt. 

Att få frihet under ansvar är viktigt. 
Men här finns en risk. 

– Vi blir experter på att organisera 
tack vare våra barn. Vi överkompense-
rar och jobbar hårdare än andra. Det är 
mitt eget ansvar att säga nej, sätta 
stopp. Men allt ska göras ändå. Man har 
inte förmågan att se när det gått för 
långt. Senaste året har det varit extremt 
mycket hemma och på jobbet. Gradvis 
märker jag att jag glömmer vissa saker, 
att jag inte riktigt är mig själv, och jag 
tänker att jag måste dra ner på saker. 
Men det är inte alltid man har den 
insikten. Man behöver få hjälp att se. 
Det finns ju ingen gräns för hur mycket 
vi kan göra för Hilda eller hur mycket 
jag kan göra på mitt jobb.

TEMA Arbete anhörig & karriär

När Trine kliver in här på jobbet kan hon koppla bort vardagen hemma och prata om helt 
andra saker.

Trine tränar varje dag och tror att det kan 
vara nyckeln till att hon orkar.

Säger jag ja till tjänste
resor, kvällsmöten eller 
tidiga morgonmöten får 
min man en ökad belast
ning hemma. TACKAR JAG 
NEJ TILL DESSA MÖTEN, DÅ  
SVIKER JAG KOLLEGORNA.
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TIPS TILL ANDRA FÖRÄLDRAR
n  Gör listor och strukturera din vardag så 

att alla delar i ditt liv får plats. Utgå från 
dina roller som partner, förälder, 
medarbetare och människa och håll 
isär dem. Planera aktivt vad du vill, 
annars blir du omvärldsstyrd.

n  Träna eller gör något som du mår bra 
av, för din egen skull!

n  Bli bättre på att säga när du kan vara 
klar, och ha stora marginaler.

n  Berätta om din situation. Ju mer infor- 
mation du ger ju mer stöttning får du.

n  Prata och bolla idéer med andra i 
liknande situation.

n  Om du känner oro för din befattning 
eller tjänst, fundera över om det verk- 
ligen är en sån arbetsplats du vill vara 
på.

EN DRÖMARBETSPLATS ÄR…
…en plats där jag har en tät dialog med 
min chef om vilka spelregler som gäller. 
Och att jag får så mycket flexibilitet som 
möjligt, samtidigt som jag känner mig sedd.

Jobbet har både större och mindre bety d- 
else idag. Å ena sidan är det viktigare.

– När jag kliver in här på jobbet kan jag 
koppla bort det andra, det är jätteskönt. 
Och prata med mina kollegor om helt 
andra saker. Jag blir 
inte heller så 
uppstressad för 
småsaker på jobbet 
längre. Jag tror 
också att jag kan se 
bättre hur folk mår 
och ha en ökad 
förståelse när någon 
har en dålig dag. 
Samtidigt, om vi 
hemma står inför 
svåra beslut, kanske 
livsavgörande, kan det vara svårt att 
uppbåda entusiasm för att ”bara” skriva 
ett vanligt pressmeddelande. 

Att välja att lägga ned sin yrkesbana helt 
och bara arbeta som personlig assistent 
är dock inget alternativ. 

– Som personlig assistent till sitt eget 
barn blir man ensam i det. Jag har sett 
exempel på det i min närhet. Går man 
bara hemma och harvar runt och ältar, 
blir man isolerad och mår inte bra. Man 

måste få perspektiv på 
sitt liv och ha foten kvar i 
verkligheten.

Och om arbetsgivaren 
har problem med att man 
har det rörigt hemma och 
behöver vara borta eller 
sticka i väg på kort varsel 
så kanske man ska söka 
sig någon annanstans. 

– Då tycker jag man 
ska man fundera på om 

det verkligen är en arbetsplats man vill 
vara på. Den här arbetsplatsen är så pass 
tillåtande så här vill jag stanna. l

Går man bara hemma 
och harvar runt och 
ältar, blir man isolerad 
och mår inte bra. MAN 
MÅSTE FÅ PERSPEKTIV PÅ 
SITT LIV OCH HA FOTEN KVAR  
I VERKLIGHETEN.

TEXT OCH FOTO: Anna Pella
info@faktapress.se

Familjekompetens på Ågrenska
Ågrenska erbjuder familjevistelser för familjer som  
har barn med sällsynta diagnoser.

Vårens vistelser 2014

 www.agrenska.se 
Nationellt kompetenscentrum

 031-750 91 00

I familjevistelserna ingår två utbildningsdagar för personal. 
För mer information och sista ansökningsdag till familjevistelserna, 
besök www.agrenska.se

v.3 Duchennes muskeldystrofi

v.5 Galaktosemi

v.6 Dravets syndrom

v.8 Svårbehandlad epilepsi med ytterligare funktionsnedsättning

v.10 Dystrofia myotonika

v.11 Hjärntumör, Barncancerfonden

v.13 Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination

v.14 CAH, Adrenogenitalt syndrom (Familj- och vuxenvistelse)

v.19 Spielmeyer-Vogts sjukdom

v.20 Diagnos ej fastställd, se www.agrenska.se för mer information

v.24 Diagnos ej fastställd, se www.agrenska.se för mer information
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1 Varför behöver 
Sveriges arbetsplats-

er bli anhörigvänligare? 
Karin: Vi vet idag att minst 
900 000 personer som är i 
yrkesverksam ålder samtidigt 
ger omsorg till en anhörig. 
Många upplever en stress 
eftersom man inte kan 
fokusera fullt ut varken på 
arbetet eller den närstående, 
och tvingas gå ned i arbetstid 
eller till och med lämna sitt 
arbete. En del upplever också 
att det är svårare att få ett 
arbete för att de vårdar eller 
stödjer en närstående. 

2 På vilket sätt är detta 
en ny fråga?

Karin: Anhörigomsorgen i 
vårt land håller på att 
förändras. Vi blir äldre och vi 
arbetar längre, men vi får 
också barn senare och 
hamnar kanske i en situation 
där vi har småbarn samtidigt 
som vi vårdar våra egna 
föräldrar. Vi kallar det för 
“sandwichgenerationen”. Det 
har varit en osynlig fråga, 
men tack vare uppmärksam-
heten kring föräldraledighet 
och utbrändhet har den nu 
fått fokus. 

3 Vad innebär  
projektet?

Karin: Det handlar om att 
medvetandegöra och ta ner 
barriärerna som finns där 
det är svårt för anhöriga att 
berätta om sin situation på 
jobbet, och lika svårt för 
arbetsgivare att fråga om 
privata saker. Att båda parter 
är beredda på att ge och ta, 
utan att känna sig hotad över 
att jobb eller ansvar ska tas 
ifrån en. Dialog är det bästa 
verktyget.

4 Varför ska man vara 
öppen med sin 

situation?
Per-Ola: Man tror att man är 
ensam i sin situation men alla 
har gjort smärtsamma 
erfarenheter i livet. Det blir 
en onödig isolering. Alla är 
eller har varit anhöriga. Det 
ska inte kännas som en 
tröskel att komma tillbaka till 
jobbet när något har hänt, 
det ska vara så lite besvärligt 
som möjligt.
Karin: Det är viktigt att man 
känner att man har valet att 
berätta eller inte. Och att inte 
arbetsgivaren förutsätter att 
medarbetaren inte orkar ha 
ett ansvarsfullt arbete och 

samtidigt vårda en anhörig. 
Kanske vill hon eller han 
bara jobba under andra 
former? Det är individuellt, 
det är viktigt. 

5 Vad är viktigt för att 
trivas på jobbet?

Per-Ola: För tio år sedan 
gjorde vi en kartläggning för 
att se varför flera personer 
blivit långtidsjukskrivna på 
grund av utbrändhet. Det 
visade sig att en viktig orsak 
var att man jobbat utan att få 
feedback, man hade bara 
rusat på för fullt. För att 
komma åt detta gjorde vi om 
våra grupper, där vi idag 
helst inte har mer än ett 
dussin medarbetare på varje 
chef. Det är viktigt att bli 
sedd på jobbet och att man 
vet vem man ska vända sig 
till. Men också att kollegorna 
förstår varför man måste gå 
tidigare eller varför man 
verkar sur när man inte har 
sovit ordentligt. Att det inte 
beror på dem, utan på min 
egen situation.

6 Hur kollar ni hur de 
anställda mår?

Per-Ola: Sen ett par år 
tillbaka skickar vi ut en 
hälsoenkät till våra anställda 
en gång per år, för att se hur 
personalen mår och vilken 
stressnivå de befinner sig på. 
Vi tittar på den fysiska 
arbetsmiljön, på relationen 
till närmaste chef och på 
arbetsmängden. Resultatet är 
ett nyckeltal för ledningen att 
se vilka möjligheter person-
alen har att vara produktiv. 
Däremot frågar vi inte något 
om den privata situationen.

7  Varför är det privata 
så känsligt att ta upp?

Per-Ola: Tidigare har vi nog 
tassat försiktigt kring 
medarbetare som verkar ha 
det trassligt hemma. Och så 
länge jobbet fungerar har vi 
inte ”lagt oss i”. Men när 
jobbet inte fungerar kan det 

vara en kombination både av 
att något behöver åtgärdas på 
jobbet och att det är trassligt 
hemma. Många tycker nog 
”Vad har vi med det att 
göra?”. Tack vare att det har 
blivit naturligt att prata om 
till exempel föräldraskap är 
det nu lättare att ta upp och 
diskutera anhörigskap. 

8 Vilka förbättringar 
har jämställdhetsde-

batten lett till?
Per-Ola: Det har gjort att vi 
har haft en bra diskussion, 
till exempel att inte slentrian-
mässigt göra som vi alltid 
gjort, till exempel förlägga 
möten på kvällstid, och att vi 
ger möjlighet till flextid. Men 
arbetet ska inte vara hur 
flexibelt som helst. Att jobba 
hemifrån kanske inte alltid är 
det bästa. Men att kunna 

GUIDE TILL EN
ANHÖRIGVÄNLIGARE  
ARBETSPLATS
Regionförbundet i Kalmar län är en av de 

arbetsgivare som gått med i nätverket Arbets

givare för anhöriga. Här svarar PerOla 

Hall berg, administrativ chef på Region förbun

det, samt Karin Holmåker, kommunikatör för 

projektet, på frågor om hur man blir en 

anhörigvänligare arbetsplats.

”Förstående chef viktigast              av allt för anhöriga”

TEMA Arbete anhörig & karriär

text & foto: ANNA PELLA, info@faktapress.se

FAKTA
n Arbetsgivare för 
anhöriga är ett regeringsfi-
nansierat projekt som syftar 
till att hjälpa arbetsgivare 
att skapa ett mer anhörig-
vänligt arbetsliv. Projektet 
drivs gemensamt av An-
hörigas Riksförbund och 
Nationellt kompetenscen-
trum  anhöriga. Målet är att 
bilda ett nät verk tillsam-
mans med stora och små 
arbetsgivare  inom privat 
och offentlig sektor. De 
primära målgrupperna för 
projektet är arbetsgivare, 
arbetstagare som är 
anhöriga och deras 
organisationer.
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JA  NEJ

JA  NEJ

påverka sin situation och 
sitta hemma när man har 
arbetsuppgifter som kräver 
det, så ska man använda den 
möjligheten.

9 Hur ser anhörigsitua
tionen ut hos er?

Per-Ola: Sedan vi gick med i 
nätverket har vi skickat ut en 
enkät för att ta reda på 
nuläget i organisationen, där 
58% svarade att de vårdar en 
anhörig. Vanligast var att 
man vårdade en förälder, 
men därefter kom fysisk 
funktionsnedsättning, och 
6% av de anställda vårdar 
mer än tio timmar per vecka. 
Nästan hälften sa också att 
det påverkar jobbsituationen 
negativt. På frågan om vad 
som var viktigast för medar
betaren var det att ha en 
förstående chef. 

10 Hur ska ni bli en 
anhörigvänligare 

arbetsplats?
Per-Ola: Nästa steg är att gå 
vidare och omsätta svaren 
från enkäten i den nya 
jämställdhetsplanen och 
andra policydokument, där 
alla medarbetare ska ges 
samma förutsättningar att 
utföra sina arbetsuppgifter. 
Även om det i första hand 
blir ord på ett papper så 
sätter vi i alla fall frågan på 
dagordningen. Rent prak
tiskt kan det handla om 
arbetsmängd, förläggning av 
arbetstid, stöd av företags
hälsovård, kommun med 
flera, samt att se till att alla 
chefer har utbildning och 
kunskap att möta anhöriga.

11  Vad kan arbetsgiva
ren tjäna på detta?

Karin: I England har man 
sett att anhörigvänliga 
arbetsplatser blir mer 
attraktiva arbetsgivare, 
särskilt om man har en 
öppen dialog redan vid 
intervjun, då visar man att 
man tar ett socialt ansvar. 
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FÖRDELAR FÖR 
ARBETSGIVARE
n Minskad stress. Personal som 
upplever kontroll över sin 
livssituation känner mindre stress 
och oro. Det kan bidra till att 
sjukfrånvaron minskar.

n Lägre personalomsättning.  
Många anhöriga tvingas gå ner i 
tid eller säga upp sig helt till följd 
av anhörigomsorg. Genom att 
diskutera lösningar utifrån 
medarbetarnas behov kan de 
fortsätta kombinera sitt arbete 
med anhörigomsorg. Personal
omsättningen minskar liksom 
rekryteringskostnaderna. 

n Ökad arbetstillfredställelse. 
När personalen känner sig sedd 
och betydelsefull upplevs en 
större tillfredställelse i att göra ett 
bra jobb. 

n Ökad produktivitet. Personal 
som mår bra och känner lojalitet 
till sin arbetsgivare har större 
förutsättningar att göra ett bra 
jobb. När tankarna inte upptas av 
oro och stress kan medarbetaren 
fokusera på arbetet. 

n En attraktiv arbetsgivare, 
leverantör och samarbetspart-
ner. Att ta socialt ansvar bidrar till 
att man uppfattas som en attrak 
tiv arbetsplats, leverantör och 
samarbetspartner. Potentiella 
kunder eller partners som också 
är engagerade i sociala frågor 
kan se en vinst i att arbeta med 
någon som delar deras värderingar. 

Läs mer: www.arbetsgivare.
anhoriga.se

”Förstående chef viktigast              av allt för anhöriga”

HUR ANHÖRIGVÄNLIG  
ÄR MIN ARBETSPLATS? 
Min chef vet att jag har ett barn med särskilda behov

Min chef har förståelse för min situation

Vi har pratat om vilket stöd jag behöver

Jag har fått gehör för mina önskemål om flexiblare  
arbete

Mina kollegor har förståelse för min situation

Min situation påverkar inte mina möjligheter  
till kompetensutveckling eller karriär

HUR ANHÖRIGVÄNLIG  
ÄR DU SOM ARBETSGIVARE? 

Vi vet vilka medarbetare som ger omsorg till närstående

Alla chefer har kunskap och insikt att möta medarbetare 
som vårdar en närstående

Vi initierar samtal om vilket stöd medarbetaren behöver

Vi försöker så långt det är möjligt möta medarbetarens 
önskemål

Vi arbetar med frågor kring tolerans och hjälpsamhet  
för att öka förståelsen på arbetsplatsen

Det finns stöd för medarbetare som har omsorg om 
närstående inom organisationen

Vi har kunskap om vilket stöd som finns för anhöriga utan 
för organisationen och var vi kan hänvisa medarbetare

Medarbetare i anhörigsituation finns omnämnda  
i jämställdhetspolicyn eller andra policydokument

Frågan om anhörigomsorg tas upp på medarbetarsamtal

Det finns också en ekonomisk 
aspekt eftersom de anställda 
stannar längre, och det 
minskar personalomsättnin
gen. Att bli anhörigvänlig 
kostar ingenting i pengar, 
bara i empati.
Per-Ola: Om vi är en bra 
arbetsgivare lyckas vi behålla 
den bästa kompetensen.
Det handlar också om att vara 

en effektiv arbetsplats, en 
hälsofrämjande sådan, med 
god möjlighet för de anställda 
att påverka sin situation och 
att ha en god balans mellan 
arbete och privatliv. 

12  Finns det fler sätt att 
skapa ett tillåtande 

klimat?
Per-Ola: Vi tycker att en stor 

tillgång i vår organisation är 
att det är liten konkurrens 
mellan arbetsgrupperna, vi 
har få regelrätta resultaten
heter och istället många 
gemensamma resurser, vilket 
gör att man kan hjälpa en 
kollega om man har tid över. 
Det gör det lättare att skapa en 
anhörigvänlig arbetsplats och 
bidrar till ett tillåtande klimat. 
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TEMA Arbete daglig verksamhet

Anna gillar att  
ha mycket att göra 
på jobbet

– Jag älskar samspelet och 
tycker om alla som går här, 
säger Anna Ekberg.
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Ersättningens storlek 
är inte det viktigaste, 
däremot borde den kallas 
lön och betalas ut den 
25:e, tycker Anna Ekberg 
som drömmer om att 
spara ihop till en 
båtkryssning.

Anna gillar att  
ha mycket att göra 
på jobbet

Anna Ekberg är 29 år och går 
på Tantolundens dagliga 
verksamhet som är belägen 
på Södermalm i Stockholm. 

Verksamheten riktar sig 
till personer med intellektuell funktions-
nedsättning. Här finns en köksgrupp som 
lagar mat, en upplevelsegrupp, en 
månadsboksgrupp som tillverkar 
almanackor, och en pappersgrupp. 
Utöver det har man också cirklar och 
tvärgrupper inom färg och form, musik, 
teater, dans och samhälle. 

Musik– och teatercirkeln tycker Anna 
är allra roligast och hon beskriver att hon 
därigenom fått ett mycket bättre självför-
troende.

– Jag älskar musiken och samspelet 
man har, och jag tycker om alla som går 
här, säger hon med ett leende.

Längs med väggarna i korridoren 
hänger olika hantverkskreationer i form 
av teckningar, skyltar, tygtavlor och 
färgglada pappersark. En av pelarna 
precis utanför pappersrummet, pryds 
från golv till tak av virkade girlanger. 

Arbetsterapeut Karna berättar att 
verksamheten funnits länge, ända sedan 
1974, men att den genom åren bytt namn 
och flyttat runt en del. 

Ursprungligen hette det Karlbergs 
dagcenter och Karl Grünewald var med 
om att starta upp. Då på 70-talet fanns 
verksamheten i samma hus som 
Norrmalms korvfabrik. 

– Vissa dagar luktade det korv så att 
lokalerna fick stängas, säger Karna.

Våren 1984 flyttade man till Södermalm 
och bytte namn till Zinkensdamms 
dagcenter. 2011 delades verksamheten 
och det var då som Tantolundens dagliga 
verksamhet kom till. 

Två av de 19 deltagarna har varit med 
ända sedan starten och i ett nummer av 
verksamhetens egna nyhetsblad 
Tantonytt har de delat med sig av minnen 
från den tiden: 

”Det fanns en vävgrupp och två 
förpackningsgrupper. Ena förpacknings-
gruppen jobbade med att packa melitta-
påsar och den andra gruppen packade 
hundkex.” 

Anna har även en egen läshörna, 
eftersom böcker är ett av hennes stora 
intressen. 

– Jag medverkar i Tantonytt med 
’Annas lästips’, berättar hon.

För något år sedan gjorde hon praktik 
på Karlbergs slott.

– Jag jobbade i köket, städade och 
tvättade. Man får uppleva något annat i 
och med praktiken och det är bra. Men 
det får inte vara för långa raster, jag gillar 
att ha saker att göra.

Drömpraktikplatsen, säger hon, vore 
att vara på Skansen och fotografera djur. 

När det kommer till ersättningen för de 
genomförda timmarna på den dagliga 
verksamheten, får Anna ungefär 40 
kronor per dag, även kallat habiliterings-
ersättning. Ersättningen infördes 
ursprungligen redan år 1968 i form av en 
rekommendation av Landstings för-
bundet.  

Idag är detta något som ska uppmunt-
ra personer med funktionsnedsättningar 
att delta i daglig verksamhet enligt LSS, 
lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 

Många kommuner betalar dock inte 
habiliteringsersättning, vilket Anna 
tycker är dumt. 

Av landets 290 kommuner har 37 
stycken ingen ersättning alls till de som 
arbetar på daglig verksamhet.

– Vakna politiker, det finns mer jobb 
för er att göra i den här frågan, säger hon 
med eftertryck. 

Hur stor ersättningen bör vara har hon 
däremot ingen bestämd åsikt om.

– Jag gillar det man gör här och då 
spelar det ingen roll hur stor inkomsten 
är. Däremot skulle jag vilja att det istället 
för pension och habiliteringsersättning 
hette lön, precis som för alla andra, och 
att den betalades ut den 25:e i månaden 
istället för den 19:e. Det låter ju som att 
man är pensionerad ungefär och det 
känns lite konstigt. 

På frågan vad hon skulle göra om 
habiliteringsersättningen höjdes, svarar 
hon att hon då skulle kunna spara pengar 
till att köpa tv-spel och åka på en båt-
kryssning.

– Jag skulle vilja bo i en svit på Birka 
Paradise, eller åka utomlands med 
familjen. Att slippa oroa mig för pengar 
vore väldigt skönt, säger Anna Ekberg. l

TEXT: STINA JOHANSSON
info@faktapress.se

FOTO: LINNEA BENGTSSON
info@faktapress.se
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På Socialstyrelsens webb hittar 
du bland annat information om 
vilka kommuner som helt 

struntar i att betala ersättning till 
deltagare i daglig verksamhet.

Det handlar om den ersättning som 
ofta kallas habiliteringsersättning.

Mer än var tionde kommun betalar 
ingen ersättning alls till deltagarna – 
trots att syftet är att medarbetarna ska 
kunna leva som andra.

Att deltagarna får jobba gratis har 
säkerligen stor negativ inverkan på 
motivationen.

– Man kan tycka att alla borde ha 
ersättning men så är det inte, säger 
Staffan Söderberg, Socialstyrelsens 
projektledare för öppna jämförelser 
inom funktionshinderområdet.

Sedan ett par år tillbaka publicerar 
Socialstyrelsen årligen öppna jämförel-
ser av dagliga verksamheter enligt LSS, 
lagen om stöd och service till personer 
med funktionsnedsättning. 32 000 
personer hade förra året daglig verk-
samhet enligt LSS.

I november varje år påbörjas insam- 
lingen av information genom enkäter 
till alla kommuner och utförare. Efter 
att alla uppgifter kvalitetssäkrats och 
bearbetats sker publicering på våren.

– Vi har ett femårigt uppdrag från 
regeringen att ta fram öppna jämförel-
ser och sista året blir 2014, men vi 
kommer att fortsätta även därefter, 
säger Staffan Söderberg.

Det är inte bara daglig verksamhet som 
jämförs i rapporterna utan även boende 
och andra insatser för personer med 
funktionsnedsättningar.

Men jämförelserna kan vara lite 

extra intressanta för daglig verksamhet, 
eftersom det här finns en viss valfrihet 
för brukare och deras anhöriga.

Jämförelserna bygger på ett tiotal 
indikatorer som ”mäter” olika saker hos 
verksamheterna. På kommunnivå finns 
ytterligare fem indikatorer.

Snart kommer jämförelserna att 
förbättras på en viktig punkt.

– Regeringen har gett oss ett tilläggs-
uppdrag att utöka rapporteringen med 
information om stödet för att gå från 
daglig verksamhet till arbetsmarknad. 
Vi har bett Umeå Universitet att hjälpa 
oss gå igenom forskning på området 
och föreslå indikatorer, säger Staffan.

Vad hittar man då för intressant 
information idag i de öppna jämfö-
relserna?

– Här ser man bland annat i vilken 
utsträckning som kommunerna följer 
upp fattade beslut om daglig verksamhet. 
Men man får bara veta om respektive 
kommun följer upp alla beslut eller inte.

– Vi skulle hellre ha ett andelsmått 
som visar hur många procent av 
besluten som följts upp men vi diskute-
rar fortfarande hur vi ska lösa sekre-
tessfrågor och statistisk osäkerhet som 
kopplar till detta.

På kommunnivå ser man även vilka 
kommuner som haft någon person som 
gått från daglig verksamhet till arbete. 
Ungefär fyra av tio kommuner har 
klarat det (men hur många personer 
som berörs framgår inte).

Den heta frågan om habiliteringser-
sättning finns också med i rapporterna. 
89 procent av kommunerna betalar 
någon form av ersättning vid den senaste 
mätningen (november 2012). Hur hög 
ersättningen är framgår dock inte.

För varje enskild enhet som bedriver 
daglig verksamhet finns bland annat 
dessa indikatorer:

Har deltagarna en genomförande-
plan? Har de varit delaktiga i utform-
ningen? Finns gemensamma möten? 
Hur ser öppethållandet ut? Har perso-
nalen utvecklingsplaner? Är lokalernas 
tillgänglighet inventerad?

Hur nöjda är ni med jämförelserna 
hittills?

– Vi tycker att det har gått bra och vi 
vill gärna köra vidare. Vi har gått från 
noll till sammanlagt 81 indikatorer för 
verksamheter inom funktionshinder-
området. Svarsfrekvenserna är bra, 
över 90 procent, trots att deltagandet är 
frivilligt.

Vilka är de största utmaningarna?
– Att få ut jämförelserna så att man 

TEMA Arbete daglig verksamhet

Visste du att det finns nästan 1 900 dagliga verksamheter  
runt om i landet? Och att du kan jämföra dem på Socialstyrelsens 
webbplats? 

Mer än var tionde kommun låter deltagarna

jobba gratis

32 00032 000

4 av 10 kommuner har haft 
någon person som gått från 
daglig verksamhet till arbete.

11% av kommuner-
na lät deltagarna 
jobba helt utan 
ersättning.

11%

89%

83 %

17 %

17 % av kommunerna 
följer upp alla beslut 
om daglig verksamhet.

… PERSONER har daglig  
verksamhet enligt LSS.

Källa: Socialstyrelsens öppna jämförelser för daglig 
verksamhet under 2012.
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förstår dem och börjar 
använda dem ute i verksamhe-
terna, för att förbättra kvalite-
ten. Det tar mycket resurser i 
anspråk av vara ute och 
marknadsföra detta. Vi har 
också pratat om att göra 
”reklamfilmer” på webben som 
visar vad det går ut på.  

Vilken nytta har man hittills 
haft av jämförelserna?

– I våra enkäter svarar 
ungefär hälften att de har haft 
nytta av jämförelserna. Vi tror 
att detta kommer att förbättras 
ytterligare, det är ett stort 
system som rullas ut och då 
finns alltid en tröghet.

– Vi tror att jämförelserna 
redan lett till att man faktiskt 
har blivit bättre på att sätta mål 
och följa upp beslut. Samverkan 
med Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan har nog 

också blivit bättre. För vissa 
indikatorer har utvecklingen 
backat men överlag har det 
varit en positiv utveckling.

Hur tycker du att brukare 
och deras anhöriga ska 
använda informationen?

– Rapporterna riktar sig till 
kommuner och enheter, men 
det handlar ju om att utveckla 
verksamheterna till gagn för 
brukarna.

– Motsvarande jämförelser 
inom äldreomsorgen riktar sig 
till brukarna, men så långt har 
vi inom funktionshinderområ-
det inte kommit än. Vi har inte 
heller fått några direkta 
uppmaningar från politikerna 
att göra detta. Då skulle 
jämförelserna bli som ett 
underlag för att göra val, men i 
dagsläget är valmöjligheterna 
här inte så stora. 

Ni har inga uppgifter om hur me-
ningsfull och kvalitativ en daglig 
verksamhet är?

– Nej då skulle man behöva en helt 
annan mätmetod och vända sig direkt till 
brukarna för att fråga. På äldreområdet 
har regeringen prioriterat detta och tagit 
fram pengar till det.

– Det är också så att många brukare 
kan ha svårt att svara på frågor av det här 
slaget. Det betyder inte att man inte ska 
försöka, men det finns en del nötter som 
måste knäckas på vägen.

– Vi ska undersöka möjligheterna att 
göra brukarundersökningar även på 
funktionshinderområdet och väga för- 
och nackdelar. Inom hela socialtjänstens 
område är det viktigt att berörda grupper 
får göra sina röster hörda, säger Staffan 
Söderberg. l

Jämför dagliga verksamheter på 
Socialstyrelsens webbplats
www.socialstyrelsen.se/oppnajamforel
ser/funktionsnedsattning

MAN KAN 
TYCKA ATT 
ALLA SOM 
DELTAR I 
DAGLIG 
VERKSAMHET  
BORDE HA 
ERSÄTTNING 
MEN SÅ ÄR 
DET INTE.

Staffan Söderberg, 
Socialstyrelsens 
projektledare för 
öppna jämförelser 
inom funktions
hinderområdet.

Funkisgruppen 

Daglig verksamhet

www.funkisgruppen.se
www.facebook.com/funkisgruppen

I Solna erbjuder vi arbetslivsinriktad verksamhet. 
I Vagnhärad arbetar vi integrerat med lokala företag.

www.enigmaomsorg.se

Har du rätt till
arbetsträning/daglig verksamhet 

enligt 9 § 10 LSS?

Välkommen att boka 
ett personligt 

studiebesök på någon 
av våra verksamheter.

Carola Wistrand
Pierre Selim

08- 768 20 00

FK_1305_s88-93_Arbete_DagligVerks_v05.indd   91 2013-09-28   12:07



ATTENDO På våra dagliga verksamheter ger vi dig utvecklande arbete och  
en sysselsättning du trivs med. Du kan ägna dig åt exempelvis 
vävning, snickeri, rörelseträning, sinnestimulering och samhälls
deltagande. 

ORKIDÉN Orkidén har många arbetsplatser med olika inriktning, där du får 
möjlighet att utveckla dina styrkor och förmågor utifrån dina  
förutsättningar. Ingen kan allt men alla kan något. 
www.carema.se     

CEDERGRUPPEN Stöd för dig med Asperger att nå ett långsiktigt fungerande arbetsliv. 
Vi startar i din situation nu och handleder dig i ditt arbete att utveckla 
självkännedom, erfarenheter och yrkeskompetens. 
www.cedergruppen.se

DAGLIG VERKSAMHET 
UPPSALA

Uppsala Vård & bildning. Vårt mål är att bidra till en utvecklande  
och meningsfull vardag. Engagemang, trygghet och utveckling  
– det gör skillnad. 
www.dagligverksamhet.uppsala.se

ENIGMA OMSORG Har du autism eller Aspergers syndrom, då har vi kanske arbetsplatsen 
för dig. Genom ett flertal verksamheter har vi stor möjlighet att hjälpa 
dig hitta rätt. 
www.enigmaomsorg.se

FRÖSUNDA Vi erbjuder ett brett utbud av dagliga verksamheter med olika 
specialitet och inriktning; allt från modern arbetsträning, kultur  
och konst till aktiviteter och friskvård. Vilken inriktning passar dig?  
www.frosunda.se  

MISA Misa erbjuder arbetsinriktad DV/sysselsättning enligt LSS/SoL. Alla 
som vill kan delta i arbetslivet med rätt utformat stöd. Av alla vi stöttar 
får ca 10 % anställning på den öppna arbetsmarknaden. 
www.misa.se

FUNKISGRUPPEN Funkisgruppen skapar en ny dimension i vardagen för personer med 
funktionsnedsättning genom att fokusera på det mjuka mervärdena.  
Vi erbjuder alla våra kunder individuellt anpassade verksamheter.
www.

SOLHAGAGRUPPEN Det finns en plats för alla inom våra dagliga verksamheter. Du arbetar 
efter just din förmåga och får ett individuellt arbetsschema, hjälp
strategier och regelbundna utvecklingssamtal. Ett gott liv - hela livet

ÅGRENSKA Ågrenska bedriver daglig verksamhet där arbetsuppgifter anpassas  
till den enskildes förutsättningar, möjligheter och behov. Alla ska känna 
att de bidrar till att Ågrenska som helhet fungerar.  
www.agrenska.se       

Attendo / Nimbus Resurscenter  
• Attendo Rågsved Daglig 
Verksamhet • Attendo Stureby 
dagliga verksamhet • Attendo 
Tallbacken • Attendo Årsta Daglig 
Verksamhet • Björknäs daglig 
verksamhet • Bräcke Diakoni  
• Carema dagliga verksamheter  
i Stockholm • Cedergruppen  
• Conexi • Daglig verksamhet på 
Ågrenska • Daglig verksamhet  
• Vård & bildning Uppsala  
• Dagliga verksamheter i Frösunda 
• DraóThea – Aros Kulturcenter 
Västerås • Eken daglig verksamhet 
Nacka kommun • Nacka • EKO 

daglig verksamhet Nacka  
• Enigma Omsorg • Fogdaröd 
Höör • Franstorps Verkstäder  
i Sundbyberg • Funkisgruppen AB 
Solna • Föreningen Helgesta 
hemmet Mölnbo • Företags
slussen daglig verksamhet Nacka 
• Haganäs ek.f Järna • Homsan 
– verksamhet med hjärta 
Skärholmen • Höje Hund och Park 
AB Lund • ILSA Österåkers 
kommun • JAG Center  
• Stockholm och Mora • Karriär
Kraft Göteborg • Konstskolan 
LINNEA Skärholmen • Kärrtorp 
och Knarrnäs daglig verksamhet 

Nacka • Livsanda assistans med 
livsglädje i Västra Frölunda • 
Mariagårdens medarbetarförening 
Umeå • Misa AB • Odins Dagliga 
verksamhet Uppsala • Paletten 
daglig verksamhet Nacka • 
Primacura Media Borås • Resurs 
teamet • RinkebyKista Dagliga 
Verksamheter • Sequitur Vällingby 
• SHS Omsorger AB Borås  
• Sickla dagliga verksamhet Nacka 
• Solbacken Omsorg AB Burseryd 
• Solhagagruppen • Solhaga 
gruppen – Solhaga by • 
Solhagagruppen/ SKOA – 
Solängens Karriär och 

Arbetscentrum Simrishamn  
• Solhagagruppen/Bergshyddan 
Taberg • Stöd & Resurs Unga 
Vuxna Uddevalla • Syrsagården 
Edsbruk • Västervik • Tecken
tullens dagliga verksamhet 
Stockholm • Tobiasgården Kung 
älv • Törngårdens autismcenter 
Hässelby • Utvecklingspedagogik 
Sverige AB, Cameleonten 
Sollentuna.

Surfa in på foraldrakraft.se,  
klicka på ”Daglig verksamhet”

DAGLIG VERKSAMHET RUNT OM I SVERIGE

LÄS MER OM DAGLIGA VERKSAMHETER PÅ FORALDRAKRAFT.SE: 

TEMA Arbete daglig verksamhet
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FK_1305_s88-93_Arbete_DagligVerks_v05.indd   92 2013-09-26   13:56



2013, # 5 FÖRÄLDRAKRAFT     93

”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!
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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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”Jag vill bana    väg för andra”           Lovisa Söderberg i Bolibompa

IT-hjälpmedel DE BÄSTA APPARNAFÖR SKOLA & JOBB 
Förlust & sorg  ”JAG TÄNKER PÅ MINSYSTER VARJE DAG” 

Arbetsmarknad 
10 STÖD DU KAN FÅ IDAG

l Framtidens  idrottsledare
l Ellinor väljer  modellkarriär
l Toppolitiker  och förälder 

100 sidorFYLLDA MED NYA MÖJLIGHETER OCH TIPS!
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Hundratals jobbsökande, arbetsgivare, 
politiker och andra intresserade trängdes  
i Kulturhuset i Stocholm när fjärde upp- 

lagan av Mångfald & Företagande ägde rum i den 
24 september.

Tyvärr hade nya arbetsmarknadsministern, 
Elisabeth Svantesson, hoppat av som talare. 

Hon ersattes av Jenny Petersson (M) från 
arbetsmarknadsutskottet, som dock inte kunde 
presentera några nyheter. Hos många besökare var 
besvikelsen stor att regeringens höstbudget inte 
innehöll några satsningar på jobb till personer 
med funktionsnedsättningar.

Stämningen var trots det uppåt, inte minst tack 
vare de mer än 50 utställarna från många olika 
områden, och de fascinerande föreläsarna. 
Moderatorn Alexandra Pascalidou kunde presen-
tera arbetsgivare som visade framfötterna 
(MediaMarkt och Fredells) och inspirerande 
kändisar som Mr Tourette, Pelle Sandstrak.

Här bjuder vi på ett bildsvep från konferensen.l

Cesar, Linda, Karin Lindblom och Caroline Öberg 
medverkade för att berätta om hur MediaMarkt 
arbetar med rekrytering.

Moderatorn Alexandra Pascalidou och Mikael 
Tänndal från Fredells som har anställt åtta 
personer med funktionsnedsättningar eller 
utanförskap. ”Om alla gjorde som vi skulle det 
bli 60 000 jobb”, sa Mikael Tänndal

Victoria Eriksson, modell och 
designer, känd från TV:s Top 
Model Sweden 2012. Nu även 
egenföretagare.

Pelle Sandstrak, 
föreläsare och 
författare, känd 
som Mr Tourette.

De visar vägen:  
”Gör som vi 
och fixa 60 000 
nya jobb”

Henriette Stein, 
Arbetsförmedlingen, 
slog ett slag för att få 
fler arbetsgivare att 
intressera sig för 
rekrytering och 
mångfald. Till jobbsö-
kande var hennes 
uppmaning: Ge inte 
upp, mellan 55 000 och 
65 000 personer 
kommer varje år ut i 
jobb i samverkan med 
Arbetsförmedlingen.

foto: LINNEA BENGTSSON, info@faktapress.se
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IDROTT Ledarskap

TEXT & BILD  
Tomas Tirén 

De tre i–na står för idrott, identitet 
och inklusion. Peter Svensson har 
arbetat ganska länge inom handi - 

kappidrotten och berättar om en av 
erfarenheterna därifrån:

– Det saknas förebilder, människor 
som har en funktionsnedsättning och är 
idrottare. Inom annan idrott finns det 
ofta en naturlig fortsättning med ledar - 
uppdrag, men sådana erbjudanden får 
handikapp idrottare sällan, säger han.

Projektet finansieras helt av Allmänna 
arvsfonden och sträcker sig över tre år, 

2012–2014. Varje år är det nya deltagare 
som anställs. De ses alltså inte som 
elever, utan medarbetare i projektet. 
Kerstin Olofsson, chef för Furuboda 
KompetensCenter, berättar:

– Peter var envis med att det inte bara 
skulle vara en utbildning, utan också ge 
en erfarenhet av att vara anställd. Det är 
tyvärr svårt för unga människor med en 
funktionsnedsättning att få en sådan 
erfarenhet idag, säger Kerstin Olofsson.

 Annonsen på Arbetsförmedlingen 
kom att bli lite ovanlig:

Här skapas de nya 
idrottsledarna
i3 är namnet på ett treårigt projekt som öppnar dörren till en 
ledarroll för unga idrottare med funktionsnedsättningar. 
– Handikappidrottare som slutar vara aktiva får sällan sådana 
erbjudanden, säger projektledaren Peter Svensson.

–Vi skrev uttryckligen att den som 
skulle anställas måste ha en funktions-
nedsättning. Det är nog inte många 
sådana annonser som förmedlingen 
hanterar, säger Peter Svensson.

i3-projektet drivs på Furuboda, 
utanför skånska Åhus, av Furuboda 
KompetensCenter tillsammans med 
Skåneidrotten samt Svenska Handikapp-
idrottsförbundet och Sveriges Paralym-
piska Kommitté (SHIF/SPK).

Under tiden april–december arbetar 
nu den andra gruppen i projektet. Sju 
ungdomar deltar, i åldrarna mellan 20 
och 35 år och med olika bakgrund inom 
idrotten. 

De har också olika funktionsnedsätt-
ningar, tanken är att man ska kunna 
lära sig av varandras erfarenheter. De 
har alla rekryterats från Skåneregionen 

Bland furorna på Furuboda träffar vi, fr. v, Mats Henrysson, 
idrottslärare, Gustaf Bengtsson, Christopher Helm, Daniel 
Löfkvist, Emil Eriksson, Peter Svensson, projektledare,  
och framför dem Albin Svensson och Johan Karlsson.
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och bor i regel på skolan under tiden 
som projektarbetet pågår, tisdag– 
torsdag varje vecka.

Man kan snabbt notera att flickorna 
lyser med sin frånvaro i gruppen, 
varför är det så?

– Det var helt enkelt inga flickor som 
sökte. Förra året var det två i gruppen, 
men så blev det inte i år. Men vi samar-
betar och för en dialog med organisatio-
ner och föreningar, det finns ju också så-
dana där man nästan bara har tjejer som 
är aktiva, förklarar Peter Svensson. 

Av den första årskullen ungdomar som 
deltog i projektet så har fyra av sex som 
fått en anställning inom före nings livet, ett 
resultat som man är mycket nöjd med. 
Och de som inte har nått fram till en 
anställning har ändå uttryckt att de har 
lärt sig mycket genom i3, inte minst har 
det gett dem en stärkt självkänsla.

Projektet i3 står på tre ben. Det första 
steget är arbetet med att utbilda ungdo-
mar till ledare, det andra är ett mobilt 
team som ska vara ute och på olika sätt 
stötta de som har utbildat sig och finns 
ute i föreningar. Det mobila teamet 
startade vid årsskiftet och här ingår Peter 
Svensson tillsammans med kollegorna 
Mats Henrysson och Dennis Junge.

– Vi åker ut en och en eller tillsam-
mans. De som har kommit ut i förenings-
livet kan känna sig väldigt ensamma, 
inte minst om de har startat upp nya 
verksamheter, förklarar Peter Svensson.

Projektets tredje del är att starta en 
idrottsprofil på skolan. Den kommer 
igång höstterminen 2013, och det är 
ingen brist på sökande: runt 25 ungdo-
mar sökte till de nio platser som 
erbjöds.

Begreppet ”idrott” kan tolkas olika 
utifrån människors olika förutsättningar:

– Man kanske hellre ska tala om 
före ningstillhörighet och fysisk aktivitet. 
Hälsa handlar mycket om tillhörighet, 
och där har föreningslivet en viktig 
betydelse, säger Peter Svensson. l

Peter Svensson, 
projektledare, tar 
gärna plats i en 
rullstol för att 
etablera kontakt 
med besökare i 
samma situation.

Olika stafetter höjer stämningen på 
lektionen, och ett uppskattat inslag 
är att rulla bollar mot en kardborre-
tavla på skidskyttemaner, med 
straffrundor och allt.

Ett studiebesök av gymnasieelever 
från Göteborg ger ett bra tillfälle 
att praktisera och utvecklas inför 
de ledarroller som projektet syftar 
emot, och det blir ett stort gensvar 
på lektionen vi besöker.

Bra jobbat, alla, uppmuntrar Johan 
Karlsson besökarna från Göteborg 
under en övning i Furubodas idrotts-
hall. Och besökarna ger lovord 
tillbaka:

– Ni kommer säkert att bli bra 
ledare, allihop!

Berömmet framförs av Anna Lauri 
Gerstig, samordnare för fritidsverk-
samheten på Bräcke Östergård, som 
omfattar elever med funktionsnedsätt-
ningar från olika gymnasier i Göteborg. 
En grupp därifrån är just på ett 
tvådagars studiebesök på Furuboda.

Att leda olika aktiviteter är ett inslag 
i arbetet för de sju deltagarna i 
i3-projektet. Den här gången turas de 
sex som är här denna dag om att leda 
olika övningar under ett pass på en 
och en halv timme i idrottshallen.

Här ordnas bland annat olika 
stafetter mellan lag från den besökan-
de gruppen. Alla deltar utifrån sina 
förutsättningar, och även assistenter-
na aktiveras, de får både bistå där det 
behövs och själva ta plats i rullstolar 
och köra för laget. 

Ett populärt inslag är ”skidskytte-
stafetten” där tennisbollar rullas mot 

en femdelad tavla med kardborreyta. 
Det gäller att sätta en boll i varje ruta, 
och för varje boll som kommer fel blir 
det en straffrunda. Boccia och 
balansstafett med en ärtpåse på 
huvudet är andra inslag. Spännande 
slutspurter höjer stämningen i hallen 
med applåder och livliga hejarop.

I en paus tar projektledaren Peter 
Svensson, som annars inte åker 
rullstol, plats i en sådan och informerar 
om i3:

– Allt vi gör här är ett test, samman-
fattar han projektet och aktiviteten 
som besökarna tar del i.

Det finns en tanke med att han inte 
står och berättar för gruppen: att sitta i 
rullstol betyder att han inte tittar ned 
på besökarna som är i samma 
situation. Ett bra sätt att etablera en 
bra kontakt menar han, sedan han 
rullat ut till kanten och först där lämnat 
stolen. 

Studiebesöket varar i två dagar, 
med övernattning. En tanke är också 
att det skall ge en aning om hur livet på 
folkhögskola är, och några har gillat 
tanken medan andra i gruppen är mer 
avvaktande. Lektionen med projekt-
gruppen är i alla fall ömsesidigt 
uppskattad:

– Hoppas att ni har haft roligt, för 
det har vi säger Albin Svensson, och 
får till svar att det har varit en toppen-
dag, med skidskyttet och boccian som 
mest uppskattade inslag. lTEXT OCH FOTO: Anders Lindström

info@faktapress.se

”EN TOPPENDAG” FÖR  
GYMNASISTER PÅ BESÖK
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Föräldrakrafts utsände träffar 
sex av sju under ett övningspass 
med studiebesökare från 

Göteborg (se föregående sida) och får 
sedan en pratstund med dem på skolan.

Johan Karlsson, smålänning som 
numera bor i Kristianstad, berättar att 
han har en kompis som var med i pro- 
jektet första året och trodde att detta 

skulle passa Johan också. Och det gör 
det, men så har han hållit på med idrott 
i många år, är aktiv i inne bandy och  
har även basket, bågskytte och luft - 
gevär på listan över idrotter som  
enga gerar honom. 

En del även som publik:
– Härligt när Vetlanda vann speed    -

way-SM, kommentarer han ett av 

”Mycket bättre än 
vi hade hoppats”
Den  andra årgången av deltagare i i3–projektet är mycket nöjda 
med hur arbetet är upplagt. På frågan om det har varit så bra 
som de hade hoppats och trott svarar de samstämmigt:
– Nej, det har varit mycket bättre!

fjolårets glädjeämnen i de småländ-
ska hemtrakterna.

Albin Svensson, också han från 
Kristianstad, berättar att han gick 
fordonsprogrammet på gymnasiet, 
men insåg att det skulle bli svårt att få 
jobb i fordonsbranschen med funk-
tionsnedsättning som gör honom 
rullstolsburen. Hans andra stora 
intresse är idrott och främst inneban-
dy, och nu vill han satsa mer på det. 
Han har varit aktiv i fem år och har 
just också fått en ledarroll när lagets 
tidigare tränare har slutat.

Före detta elitsimmare är 
Christopher Helm från Tyringe, som 

Att förbereda korvgrillning  
till en grupp man är ledare  

för kan vara en nog så viktig 
uppgift, som Albin, Christopher 

och Daniel här praktiserar.
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också hållit på med innebandy, ishockey 
och kamp sporter. Idag är han tränare 
för det enda(!) stående ishockeylaget 
inom svensk handikappidrott. 
Christopher är också en 
idrottssupporter, han och 
Albin berättar att om sina 
gemensamma upplevelser från 
fotbollsderbyt mellan Malmö 
och Helsingborg. Av Albins vita 
HIF–tröja framgår att vi inte 
behöver tvivla över vilket lag de 
hejade på.

Gustaf Bengtsson, Hässle holm, har 
varit ledare inom innebandy, och har 
också gått en kortare ledarutbildning 
som han nu ville följa upp. Daniel 

Löfkvist från Höör berättar att han var 
på Fritidsfestivalen där, och då fick 
tipset om det här projektet på Furuboda. 
Inom idrotten har han varit simmare, 

och även hållit på med 
innebandy. 

Emil Eriksson, från 
Simrishamn men boende i 
Kristianstad, medger att det 
var något av en slump att han 
hamnade här, han hade sökt 
många utbildningar. Men 

Emil, som mest ägnat sig åt fotboll, är 
liksom de andra i gruppen nöjd med hur 
det blev. Det känns bra att vara här och 
det är bara en fördel att det praktiska 
inslaget är stort: det är bara onsdagsför-

middagarna som ägnas åt teori.
– Det är bra att det är mycket 

praktiskt, för det är där man lär sig, 
tycker Albin. Och Daniel sammanfattar 
sina intryck av den första tiden på 
Furuboda:

– Jag börjar lära mig hur människor 
funkar!

Den sjunde medarbetaren, som är 
sjuk den dagen vi hälsar på, heter Albin 
Lindell och kommer från Malmö. Han 
har en bakgrund som kälkhockeyspelare 
och har spelat i landslaget i den sporten. 
Nu är han aktiv inom innebandy. l

Johan Karlsson

Christopher Helm

Albin Svensson

Daniel Löfkvist

Gustaf Bengtsson

TEXT OCH FOTO: Anders Lindström
info@faktapress.se

Jag börjar 
lära mig HUR 

MÄNNISKOR 
FUNKAR!

Emil Eriksson

©dist. by europapress

Det här är 
Kalle, er 

kapten, som 
talar …

… bara för att lugna er. Ja, 
det sitter nån här framme.

Kalle styr jetplanet 
över landet på 10.000 

meters höjd.

Han får tillstånd att 
landa. Men vad nu? Ett 
plan från ett konkur-
rerande bolag siktar 
mot samma landnings-
bana för att spara 
dyrbara minuter!

Det är en kamp i 1000 
km/tim! Kalle gasar för 

fullt!

Den andra piloten dyker och 
försöker stänga Kalles 

väg!

Kalle trycker på ”fasten 
seat belts”-knappen och 

gör en snabb roll!

I 5 G hop-
pas han inte 

svimma!

Den andra piloten har inget 
annat val än att dra på och 

cirkla runt igen! Kalle 
vinner!

Mamma, kan man bli 
pilot vid 14 års 

ålder?

NEJ.
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KALENDARIUM

➤  9–10 OKTOBER 2013
FRI 2013, hjälpmedelsmässa 
på Malmömässan. 

➤  12 OKTOBER
Mer Funktion. Hjälp medels
mässa i Smålandsstenar. 

➤  14–15 OKTOBER
Bygga Broar. Konferens om 
arbetsmarknaden efter 
särskolan. Globen, 
Stockholm.

➤  25–26 OKTOBER
Dysleximässan anordnas  
i Sollentuna av Dyslexi  
för bundet FMLS.

➤  26–27 NOVEMBER
Autism & Asperger
förbundets rikskonferens 
med tema "Arbete och daglig 
verksamhet" äger rum på 
Linköping Konsert & 
Kongress.
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Boka annons i nästa nr SENAST 7 NOVEMBER.

BOKA ANNONSER SENAST 31 OKTOBER  
SÅ SLIPPER DU PRISHÖJNINGEN!
n Föräldrakraft utgivningsplan för 
2014 är nu klar. Passa på att planera 
och boka nästa års annonser redan 
nu så undviker du prishöjningen.

n Kontakta Camilla Elfving på 
Föräldrakraft, telefon  
08410 056 37 eller mejl  
camilla@faktapress.se för mer 
information och bokning. 
Mer information finns även på vår 
webb www.foraldrakraft.se 
(klicka på Annons i menyn)

TIPS

HÄNT SEN SIST

LEKENS DAG
En ny fotbollsplan och lekområde invigdes när Ågrenska utanför 
Göteborg på lördagen anordnade Lekens dag för elfte året i rad.

– Nu är det möjligt att spela fotboll och ha aktiviteter för alla barn 
oavsett om man sitter i tunga rullstolar eller springer på vingliga ben, sa 
Robert Hejdenberg, vd för Ågrenska.

Även på Furuboda söder om Åhus anordnades Lekens dag på 
lördagen den 24 augusti.

Göteborgsvarvets 
MiniVarv var en av 
nyheter på årets 
Lekens dag på 
Ågrenska. 2000 
besökare kom och 
hela 400 barn 
medverkade i 
MiniVarvet.

märta tikkanen:  livet går ut på att inte behövas

Tema studier: plugga för att  jobba – börja med  det roligasteKommunikation: kom igång med akk

46 sidor 
 med allt om 
leva&fungera

    Livet är fantastiskt    – Emma och Robert                    älskar sina       hjälpmedel

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 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 barnoch ungdomar.
Det känns väl som ett tryggt val?
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sören olsson: sluta aldrig överösa ditt barn med kärlek
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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:   så får vi det att   funka på riktigt 
 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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sören olsson: har jag ett handikapp?
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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 barnoch ungdomar.
Det känns väl som ett tryggt val?
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”Jag och syrran        håller ihop”      Ayla Kabaca om syskonglädje

Personlig assistans: flYtta hemifrån  och leva sitt liv 
Tema vård:  kan ett gott  skratt rädda liv? 

Hjälpmedel: första dagen med robothandsken

l Lär dig fokusera med yogal Allt om ”Vägen till arbete”l Böckernas lättlästa värld 
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Annonsera i  Föräldrakraft  2014
V alåret 2014 blir det viktigare än någonsin att synas i den ledande oberoende tidningen om funktionshinderfrågor – Föräldrakraft. Hur blir det med stödet i skolan, på 
arbetsmarkna den, i vardagen för personer som har funktions nedsättningar?  Alla kommer till tals i Föräldrakraft. Familjer som aldrig ger upp, beslutsfattare, politiker. Du möter barn, unga och vuxna som vänder kris till kämpaglöd. Förebilder som banar väg. Du får analyser, guider och initierade intervjuer med experter.
”En tidning som värmer och stärker när det är som tuffast”, säger läsare som värdesätter oberoendet, överblicken och fördjupningarna.

Vad är viktigast för att din verksamhet ska nå framgång? Föräldrakraft öppnar dörren till en allt viktigare marknad. Här får du möjlighet att synas och påverka i en intressant redaktionell miljö. Vår webbsajt, nyhetsbreven, ljudtidningen, mässtid ningarna och vår Almedalssatsning når många målgrupper. Vi finns 
på de viktigaste mässorna och konferenserna.Föräldrakrafts ”Baby & barn-special” har premiär i Föräldrakrafts januarinummer 2014. Vi ger dig en annorlunda föräldratidning, med extra lång livslängd och fylld med värdefull läsning för alla nyblivna föräldrar om den första tiden med barnet och med svar på många oroliga frågor.

Föräldrakraft är fack tidningen för alla som är intresserade av frågor som rör funktionsnedsättningar. Vi skriver för föräldrar, men tidningen är lika populär hos yrkesverksamma och självklart även personer med funktionsnedsättning.
2014 blir ett händelserikt år. Föräldrakraft ska bli ännu vassare, snyggare och roligare att läsa. Vi fortsätter att stärka tidningens genomslag och siktar på att slå nya rekord och ligga ännu mer i framkanten. Vi hoppas att du vill göra oss sällskap.  Välkommen till Föräldrakrafts nionde årgång!

Boka SenaSt 31 okt SÅ SlIpper du prISHöJnIngen!

missa inte ...
1. Föräldrakrafts “Baby- och barn-special” i januari 2014. kontakta oss för mer information!

2. Begär skräddarsydd offert för ditt företag – det spar tid och ger dig mest för pengarna.
3. kombinera din printannons med digital annonse-
ring, webb el. nyhetsbrev, för störst effekt!
4. Boka nu och slipp nästa års prishöjningar!

Preliminär utgivningsplan & prislista för 2014
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om barn och unga i behov av särskilt stöd

bättre skolidrott för alla   |  kollo & läger: 14 sidor tips

Tema 
Habilitering: 
barnen som 
får en andra 
chans

Tema 
Assistans: 
”jag ville 
klara allt 
själv”

npf: 
nYa fri-
 skolor för 
elever med 
autism

JonaS HelgeSSon fÅr vÄrlden att öppna ögonen

JonaS HelgeSSon fÅr vÄrlden att öppna ögonen

  ” Jag gör 
    det jag gör

  för att överleva”

sören 
olsson: 
måste man 
verkligen 
lida?
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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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ANNONSTORG

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

FÖLJ MED
I DEBATTEN 

WWW.FORALDRAKRAFT.SE

URIFORM

Timmermansgatan 38 • 118 47 Stockholm
Tel: 08-6402955 • www.uriform.se 

TUMLE
flytkudde

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  
Stockholm 18 - 22 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           personal en gedigen grund att stå på när det gäller tecken.  
Teckenalmanackan - teckenkurs på nätet!
Vår inspirerande teckenpaket - teckenkurs och kultur - för familj, 
förskola och skola. Räcker ett helt år!  www.teckenalmanackan.se

Förälder på vår Facebooksida:
”Vill tacka för otroligt effektiva och bra dagar! Har fått med mig 
massor med tecken men bäst av allt är de tankar om språk och 
kommunikation som förmedlades med mycket humor och värme. 
Kursen har verkligen väckt ett driv att lära mer.”

2013 fullbokat  

Boka för 2014 nu!
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PROTAC Bolltäcke

PR
O
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C
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en
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t PROTAC Bollväst

Möter du personer som har svårt att…
…sova? Bolltäcket hjälper!

…återhämta sig? Sensit hjälper!
…sitta still? Bolldynan hjälper!
…fokusera? Bollvästen hjälper!

komikapp.se 

 
Utbildningar/föreläsningar eller produktvisning se  komikapp.se
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Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

OAVSETT. 
Vi erbjuder 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 assistanskontor.

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

…och mycket annat. Läs mer på frosunda.se

Kontakta oss om personlig assistans
0771-FRÖSUNDA (37 67 86 32)
kundkontakt@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
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