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Om du har så stora funktionsned-
sättningar att du bara kan kommunicera 
med en handfull människor är du i en 
mycket utsatt situation. Du kanske också 
har en intellektuell funktionsnedsättning. 
Det kanske är svårt att tänka på sånt 
som redan hänt, eller som ska hända. Då 
är du beroende av dem som förstår dig. 

Då vet du redan att det är viktigt att få välja 
en god man som du känner riktigt väl. Någon 
som finns i ditt dagliga liv och som också 
är din personliga assistent, så att ni får vara 
ensamma ibland och kan prata om hur saker 
verkligen fungerar. En person som står nära, 
delar dina upplevelser, och som så ofta som 
möjligt kan tolka din vilja direkt i situationen.

Bland de som bestämmer i de här frågorna 
finns tyvärr många som inte kan leva sig in 
i hur du har det. De tycker ofta att det vore 
bättre för dig att ha en god man som du inte 
känner så väl. Någon som bara träffar dig 
några gånger per år. Någon som är neutral och 

inte tar strid för dig i onödan. 
Någon som också är god 

man till ett tiotal andra 
personer i samma 

situation. Eller ännu fler. Någon som ringer 
dina assistenter ibland och frågar om allting 
fungerar bra, men som inte frågar dig för 
hon eller han förstår ändå inte vad du svarar.

Vi behöver tala om för dem att de har fel.
Föreningen JAG kämpar för rätten till en 
god man som man kan kommunicera med. 

Man ska få den gode man som är 
bäst på att tolka ens vilja och föra ens 
talan – oavsett om 
det är en anhörig 
eller personlig 
assistent. 

Och vi tycker 
att man bara 
ska få vara 
god man till 
ett mycket 
begränsat 
antal 
personer.

www.jag.se 

Rätten till en god man som man kan kommunicera med är en av Föreningen JAGs 
hjärtefrågor. JAGs assistanskooperativ är rikstäckande, styrs av medlemmarna och 
drivs utan vinstsyfte. 
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För mer info: www.agrenska.se   |  tel: 031-750 91 00
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4     FÖRÄLDRAKRAFT # 1 2014

NYHETER

 10 Utvisning av Alexey ett 
brott mot barnkonventionen.

 11 Sexövergrepp på statliga 
specialskolor.

12 Fem åtgärder som kan 
rädda LSS.

13 Glada Hudik skakar om 
fördomarna igen.

INTERVJUN

14  Måns Möller väjer inte en 
tum när det gäller sonens 
bästa.

SKOLAPPAR

20 Vill du ha hjälp med 
skolarbetet? Vi tipsar om ett 
tiotal bra appar.

LIVSSTIL & HÄLSA

24 Glöm inte munnen.  
God munhälsa är en viktig 
pusselbit för välmåendet.

NPF

28  Skydda din tonåring 
genom att prata om sex. Med 
mer kunskap blir det lättare 
att sätta gränser.

IDROTT

94 Sätt inte press på barnen, 
uppmanar Rickard Stolt, 
hockeyvärstingen som blivit 
en förebild för yngre.
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Måns Möller är pappa till ”den där ungen som inte blir bjuden på kalas”. 
Om detta har han gjort en hyllad stå upp-föreställning. ”Jag tänkte köra 
en kväll och berätta vad jag kände och sedan lägga ner allt”, berättar han. 

 34 Stolta över Vincent

 38 Det första året med ditt barn

 40 (O)vanliga spädbarnsproblem 

 44  Så hanterar du beskedet om ditt barn

 48 Tid för Lisa

 52  Mor- och farföräldrar: Vi finns där men 
lägger oss inte i

 54 Så här blev vår familj

 58  Hans Forssberg: Den friska delen kan 
ta över från den skadade

I huv’et på en farsa

Missa inte:  LISTA ÖVER 
FOLKHÖGSKOLOR

Se sidan 81

Reportage:

Tema: Baby & barnspecial  34–59

LEDARE 6 • SÖREN OLSSONS 
KRÖNIKA 8  • KALENDARIET 
96 •  DEBATT 97  • 
ANNONSÖRER I DETTA 
NUMMER 98  • 
ANNONSTORGET 99

I VARJE  
NUMMER

14
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 78 ”Folkhögskolan har betytt väldigt mycket för mig”

 79 De statliga stöden hänger inte med

 80 På gång på fyra folkhögskolor 

 60  Wilmas föräldrar visste inte att de hade rätt till 
assistans

 66 Allt om barn och assistans

 68 Här blir drömmar verklighet

 74 Utbildningskrav för alla assistenter

 76 Utredning om ersättning kan bli en riktig rysare
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 84 Kommunen försökte stoppa Saras kollo

  90 Världens bästa resmål – enligt Annika
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När hjärnan har roligt  
lär vi oss bättre

TINA WIMAN  SIDAN 20 TIPS PÅ DIREKTEN!
1

        

Läppglans 
med smak är 
ett bra sätt att 
locka barn att 
utveckla sin 
munmotorik.   Sid 25

        Gå med

2 Skapa 
förutsättning-
ar för hälso- 
sam sexuali-
tet. Visa på bra 
alternativ, istället för 
att fördöma.  Sid 28

        

3 Tusentals 
appar underlät-
tar skolarbe-
tet. Vi har valt 
ut ett tiotal av 
de bästa. Med 
Mental Note kan du 
alltid anteckna med ljud 
och bild. Sid 20

60
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6     FÖRÄLDRAKRAFT # 1 2014

LEDARE Valter Bengtsson

Vi är extra stolta över detta nummer av 
Föräldrakraft. På hundra sidor möter vi 
många härliga människor som delar med sig 

av sitt engagemang och många tips som jag är säker 
på att du kan ha riktigt stor nytta av. En bra start på 
det nya året, eller hur?

För oss som jobbar med 
Föräldrakraft är det viktigt att 
tidningen handlar om stöd hela 
livet, inte bara så länge man är 
barn och ungdom. Därför skriver 
vi mycket om utbildning och 
arbetsmarknad, med inriktning 
på hur man skapar ett självstän-
digt och oberoende liv.

Den här gången har vi dock satsat extra mycket på 
barn. Vår stora barnspecial dominerar detta 
nummer med sina 24 sidor. Vår medarbetare Anna 
Pella har skapat ett unikt tema för dig som är 

nybliven förälder till ett barn 
med funktionsnedsättning, 

men också för dig som ”bara” 
har oroliga frågor om ditt 
barns utveckling. På sidorna 
33–59 möter du Vincent och 

hans familj, barnläkaren 
Katarina Lindström, 

forskaren Hans Forssberg och så får du en överblick 
över vilken hjälp du kan få av samhället.

Denna utgåva har förstås mycket annat också. Ett 
stort tema om personlig assistans handlar bland an-
nat om barnperspektivet och utbildningssatsning-

ar, två högaktuella frågor. Missa inte 
översikten över appar för skolarbete 
på sidorna 20–23. Folkhög skole temat 
har tips om utbildningar som är 
anpassade för olika behov. I andra 
sektioner får du tips om kollo, resor, 
sexualitet, munhälsa och idrott. 

Så här välfyllt kan det bli eftersom 
vi får mängder av bra tips från er 
läsare. Fortsätt att höra av er med 

förslag på reportage och nyheter. Enklast gör du 
det genom att mejla till info@faktapress.se – vi 
läser allt och noterar inför planeringen av kom-
mande nummer (även om vi inte alltid hinner svara 
på direkten).

Föräldrakraft är nu inne på årgång 9 och vi vet 
redan nu att detta kommer att bli ännu ett bra år 
för tidningen. Nästa utgåva, i mars, blir också 
välmatat som du ser av puffen nedan. Vill du vara 
med i reportage eller vill du tipsa oss om något 
inom dessa teman, hör i så fall av dig idag! l

En härlig start på 2014!

Valter Bengtsson 
chefredaktör
valter.bengtsson@faktapress.se

Så här välfyllt kan 
det bli eftersom vi 

får mängder av bra 
tips från er läsare. 
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# 1 BARNSPECIAL
Missa inte 24 sidor om 
att vara nybliven 
förälder till ett barn 
med funktionsned-
sättning.

Tänk dig möjligheterna!
Kör in i bilen utan att lämna din rullstol. 
Vi anpassar den bil du redan har eller 
den nya, oavsett bilmärke eller behov.
Boka en visning eller utprovning nära dig.

Du har väl inte missat vår kampanj på 
minivans, 2013 års modell? permobil.se

0225-774000  WWW.PERMOBIL.SE  TIMRÅ, HEDEMORA, LOMMA, BORÅS, JÖNKÖPING, STOCKHOLM SYD, STOCKHOLM NORD

Årets andra utgåva hos dig den 20 mars.
MISSA INTE: NÄSTA NUMMER!

Nu kör vi! Du får veta allt om Glada Hudik-teaterns 
nya jätteturné och varför den kommer att prägla det 
nya året. 

Nummer 2 blir en tidning fylld med nya tag och 
smarta lösningar. Några aktuella ämnen:

Hjälp, vi ska köpa bil! Hjärnforskning som du har nytta 
av. Familjen som har en egen koordinator. Måste 
bostadsanpassningar vara så fula? Hur funkar neuro-
feedback? Varifrån kommer alla fördomar?

n  Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  n  Föräldrastöd  n  Fordon och bilanpassningar  n  Boende  n  Särskolan
n Specialsidor om Hjultorget och andra aktuella mässor och konferenser  n Ny krönika av Sören Olsson

Materialdag för annonser är 27 februari 2014.

Läs allt om  
Glada Hudiks  
nya jätteturné.
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www.cjadvokat.se

 PERSONLIG 
ASSISTANS
På C J Advokatbyrå är vi specialiserade inom området 
personlig assistans. Vi har många års erfarenhet av  
biträde i rättsliga processer och rådgivning. Vi företräder 
både assistansanordnare och enskilda i frågor som rör 
allt från den enskildes rätt till insatser till frågor om  
tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans. 

Ring advokat Sofia Tedsjö eller advokat Adam Grabavac, 

på 08 411 22 52 så berättar vi gärna mer.

             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

Securanova_fk1305_86x128.indd   4 2013-09-12   12:54

Tänk dig möjligheterna!
Kör in i bilen utan att lämna din rullstol. 
Vi anpassar den bil du redan har eller 
den nya, oavsett bilmärke eller behov.
Boka en visning eller utprovning nära dig.

Du har väl inte missat vår kampanj på 
minivans, 2013 års modell? permobil.se

0225-774000  WWW.PERMOBIL.SE  TIMRÅ, HEDEMORA, LOMMA, BORÅS, JÖNKÖPING, STOCKHOLM SYD, STOCKHOLM NORD
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8     FÖRÄLDRAKRAFT # 1 2014

KRÖNIKA Sören Olsson

Jag vill bilda ett nytt politiskt parti. I år är det 
valår i Sverige. När jag tänker på hur vår värld 
har utvecklats under de senaste åren så 

tycker jag allt oftare att det saknas ett politiskt 
alternativ utanför de ordinarie partigränserna.

Ett humanistiskt alternativ.
Ett parti som i första hand har det humanistiska 

och medmänskliga som utgångspunkt för de 
politiska besluten.

Ett parti som värnar om den enskilda individens 
suveränitet och som visar empati för både de 
svagare och de starkare i samhället.

Ett parti som inte ser den nödställda människan 
som en svårighet som till varje pris ska bemästras, 
utan som en självklarhet att vilja hjälpa.

Där kommuner och försäkringskassor inte ser 
funktionshindrade människor med behov av hjälp 

som en siffra i en statistik, som 
ska attackeras som om de vore 
kriminella som vill något ont.

Där människor av olika 
etniskt ursprung ses som 
tillgångar i ett samhälle i 
förändring, snarare än en 
fiende att besegra.

Där framgångsrika entreprenörer och företag 
delar med sig av ekonomiskt överflöd för att skapa 
sysselsättning åt unga människor som står i början 
av sitt yrkesverksamma liv.

Utgångspunkten skulle med andra ord vara 
medmänsklighet.

Att kunna se varje enskild individ som något 
unikt och fantastiskt – inte som en kollektiv massa 
som ska försöka stöpas i en och samma form.

Jag förstår att detta inte är särskilt realistiskt att 
kunna genomföra. Det är min dröm.

Om än en skön dröm att drömma.

Jag tror att vi genom årens lopp har lärt oss att bli 
mer egoistiska i vårt förhållande till vilka tillgångar 
som finns i världen.

Vi har tränats i att tänka allt oftare på oss själva, 
och skita i andra.

Vi har gått från att ha ett solidariskt samhälle till 
att bli ett mer själviskt alternativ. Min personliga 

uppfattning är att inga av de nu befintliga partier-
na klarar av att vara ett helt humanistiskt parti.

Ständigt dyker det upp skandaler och uppröran-
de rapporter om politiker som använder sin status 
för eget välbefinnande och för sin egen vinnings 
skull.

Det tycks inte handla om enskilda partier. När 
jag läser om politiker som går på porrklubb för 
skattebetalarnas pengar, eller som reser till attrak- 
tiva resmål, under täckmantel att de representerar 
kommunens medborgare, så är det inte endast en 
politisk färg som gör detta. Skandalerna går över 
blockgränserna.

Fördelningen av världens resurser skulle kunna 
hanteras på ett mycket mer humant sätt än vad 
som är fallet i dag.

När jag för en tid sedan läste om ett överflöd av 
matvaror som kastas bort för att inte riskera att pri-
serna till konsumenterna skulle dumpas, så skär det 
i hjärtat på mig. 

Jag tror att om vi på individnivå kunde stanna 
upp ett ögonblick och se vilka åtgärder vi dagligen 
gör för att underlätta livet för oss själva och andra 
medmänniskor, så tror jag att många av oss kan se 
att det finns mycket kvar att göra.

Vi behöver inte förlora allt, för att vi samtidigt 
hjälper andra. 

Det behövs inte så stor förändring i vårt sätt att 
tänka, för att kunna skapa ett mer humant samhälle.

Tänk om vi kunde se på världen med samma 
blick som vi ser på de som vi älskar allra mest. 
Tänk om vi kunde se den enskilda människan som 
vi möter på gatan med samma medkännande som 
vi känner inför våra barn.

Det känns faktiskt inte helt omöjligt. Även om 
det säkert krävs en viss träning.

Kanske behöver denna träning finnas med på 
schemat i skolan. En träning på att se och uppskat-
ta människans olikheter som en tillgång och inte 
som en svårighet som vi ska försöka bli av med.

Vi är alla olika. Vi behöver få vara olika. Jag är 
unik. Det är även du. Det är först när vi kan 
acceptera detta, som vi kan uppskatta både oss 
själva och vår omvärld. l

TEXT Sören Olsson

Drömmen om en  
   human värld

Tänk om vi kunde se på 
världen med samma 
blick SOM VI SER PÅ DEM 
SOM VI ÄLSKAR ALLRA MEST. 

 Din helhetsleverantör inom socialrätt

JP Infonet Förlag
www.jpinfonet.se

Webbtjänster inom socialrätt och LSS
Med våra juridiska informationstjänster får du allt du behöver för att hålla dig uppdaterad
- lagar, förarbeten, lagkommentarer, domar, referat, omvärldsbevakning, expertanalyser m.m. 

Snabb och personlig rådgivning
Du kan även få hjälp med rättsläget av våra erfarna konsulter. Vi utför både kortare och längre uppdrag i frågor som rör 
exempelvis SoL, LSS och LVU.

Aktuella kurser 

07
feb

16
jan

21
jan

18
feb

LSS- en grundkurs om lagstiftningen
STOCKHOLM

Tvister och omprövningar av personlig assistans
MALMÖ

Barnavårdsutredningar av god kvalitet
STOCKHOLM

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn
UMEÅ
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För olika - På lika villkor

Är du assistansberät-
tigad? Anhörig eller 
assistent? Vill du veta 
vad jag kan erbjuda 
dig? Hör av dig så 
bokar vi tid för ett 
möte.
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Vi vågar påstå att vi är Sveriges 
ärligaste  assistanssamordnare. 
– Syna oss gärna i sömmarna! Vivida Assistans – Med högre kvalitet. www.vivida.se/arlighet

Vivida_Foraldrakraft_180x33.indd   1 12-09-05   16.49.56

Neuroförbundet kräver  
att Migrationsverkets chef 
Anders Danielsson river upp 
beslutet om utvisning av 
13-årige Alexey Prosvirnikov 
som har den mycket svåra 
muskelsjukdomen SMA II.

n – Beslutet om utvisning 
bryter mot barnkonventionen 
och konventionen för mänsk-
liga rättigheter, säger Lise 
Lidbäck, ordförande för 
Neuro förbundet.

Alexeys muskelsjukdom 
gör att han behöver hjälp att 
hosta upp slem och läkare 
tror att det är livsfarligt för ho-
nom att utvisas till Ryssland.

13-årige Alexey 
Prosvinikov har spinal 
muskelatrofi och kom 
till Sverige för två år 
sedan för att få hjälp. I 
december skulle han 
utvisas till sitt 
hemland Ryssland 
trots att hans läkare 
intygat att det kan 
innebära livsfara.

– Det var kritiskt för 
mig i Ryssland. Om jag 
åker tillbaka dit kommer 
jag att dö, säger Alexey i 
en intervju i Nerikes 
Allehanda.

Alexeys muskelsjukdom gör 
att han behöver hjälp att hosta 
upp slem via en så kallad 
cough assist, en maskin som 
hjälper till med hoststöten. 
Trots att denna behandling 
inte finns att få i Ryssland ska 
Alexey och hans familj utvisas 
dit.

Caroline Bräutigam, 

mamma till 
Kevin, 9,  med 

samma diagnos, 
beskriver att 
hennes egen son 
drabbas av panik 
om han inte har 
tillgång till sin 
hostmaskin.

– Kevins muskler är otroligt 
svaga och utan hostmaskinen 
är det omöjligt för honom att 
hosta upp slem. Får man inte 
hjälp med att hosta så blir det 
bakterieangrepp och lungin-
flammation som kan vara 
dödligt för de här barnen.

Caroline blev kontaktad av 
Alexeys familj innan de kom 

till Sverige för två år sedan. De 
konstaterade snart att Alexey 
och Kevin var lika i mycket. 
De hade båda samma intres-
sen. Men Alexeys liv såg helt 
annorlunda ut.

– Han gick inte i skola med 
andra barn, han var alltid 
hemma. Han hade väldigt 
långa sjukdomsperioder som 
försvagade honom mycket.

Familjen berättade också att 
Alexey hade svårt att bli av 
med slem och därför riskera-
de att dö i lunginflammation, 
och frågade Caroline om 
föräldrar får vara med på 
sjukhuset i Sverige, om Kevin 
får komma ut, och om Kevin 

träffar andra människor än 
familjen. Därefter begav de sig 
till Sverige.

– Idag har Alexey vänner, 
går i skolan och han får den 
vård han behöver. Det måste 
kännas så tungt att veta att 
livet som han hade innan 
väntar i Ryssland, det ensam-
ma livet där hans oförmåga att 
hosta troligen blir hans död. 

– I Sverige har han fått ett 
liv som liknar andra barns, 
med en trygghet om att han 
kommer att leva med de bästa 
förutsättningarna. Beslutet att 
skicka Alexey tillbaka till 
Ryssland kan knappast vara 
för hans bästa, säger Caroline 
Bräutigam. l

”ETT BROTT MOT BARNKONVENTIONEN”

Caroline 
Bräutigam blev 
kontaktad av 
Alexeys familj 
innan de kom 
till Sverige för 
två år sedan. 

Idag har Alexey vänner, 
går i skolan och han får 
den vård han behöver, 
säger Caroline 
Bräutigam som själv är 
mamma till Kevin som 
har samma diagnos.
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Sexuella övergrepp kan ha 
pågått under decennier på 
statliga specialskolor. Det 
avslöjade tidningen 
Expressen i december.

n Tidigare elever berättar att 
en lärare tvingade döva skol
flickor att klä av sig nakna. 
Läraren jobbade kvar fram 
till juni 2013.

– Det eleverna berättar om 
gör mig bedrövad, säger 
Greger Bååth, generaldirektör 
på SPSM, som styr de statliga 
specialskolorna.

Han har beordrat myndig
hetens internrevisor att gran
ska skolornas arbete utifrån 
barns rättigheter, skollagen 
och diskrimineringslagen.

Anklagelserna om sexuella 
trakasserier på Manillaskolan 
och Birgittaskolan riktas mot 
en lärare som så sent som 
2013 hoppat in som vikarie.

Läraren arbetar inte längre 
kvar, och avvisar anklagelser
na, enligt SPSM. I Expressen 
berättar dock 15 kvinnliga 
före detta elever om över
grepp som påstås ha pågått 
under lång tid. 

Skolorna har idag planer 
mot kränkningar, vilket ska 
garantera att alla elever kän
ner till sina rättigheter och 
vad de kan göra om de ut
sätts.

– Om man som förälder är 
orolig för hur vi arbetar med 
detta uppmanar jag att kon

takta sitt barns skolas rektor, 
säger Greger Bååth. 

Föräldrars  
återhämtning  
på agendan vid 
konferens
n – Jag trodde att det var en bra 
lösning att jobba natt samtidigt 
som barnen var små, men 
resultatet blev att jag inte sov 
bra alls. Då började jag fundera 
på vad sömnen har för betydelse 
för hälsan, berättar Mirjam 
Ekstedt, sjuk sköt erska och 
sömnforskare.

Den 10–11 
mars hålls 
konferensen 
”Livets 
möjligheter” 
som riktar sig 
till anhöriga, 
personal och 
beslutsfattare kring personer 
med flerfunktionsnedsättningar.

En av föreläsarna är Mirjam 
Ekstedt. Läs mer på www.
anhoriga.se

”ETT BROTT MOT BARNKONVENTIONEN”

I december 2013 avslöjades 
sexuella övergrepp på special-
skolor. Greger Bååth har 
beordrat granskning på 
skolornas arbete för lika 
behandlng.

Mirjam Ekstedt.
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GRANSKNING AV SPECIALSKOLORNA

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se
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med fokus på 
innovativa
lösningar.

MedleM i Branschföreningen svensk fordonsanpassning

TrollhÄTTan | Tel 0520-200 130

Vi utmanar inom
personlig assistans!

Vi flyttar till nytt trevligt kontor 
centralt i Stockholm i januari 2014.

Varmt välkomna!
Solweig Gejler & Jeff Carling

grundarna av Smart Assistans

www.smartassistans.se

Smart_foraldrakraft_13-12-19_v2.indd   1 13-12-19   22.52.47
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Vi värnar om det unika i varje människa. Vi främjar individuell utveckling och
erbjuder en meningsfull vardag i en vacker miljö.
Vi �nns till för människor med funktionsnedsättningar.
 

  

För mer inspiration och information besök   www.värna.nu

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

n Nu har Världshälsoorganisa-
tionen (WHO) släppt en ny 
världsrapport om funktionsned-
sättningar. Denna gång 
handlar det om 
ryggmärgsskador 
och behovet av 
satsningar i 
välfärdssamhället.

Men hur många 
känner överhuvudta-
get till de olika världs-
rapporterna om funktionsned-

sättningar som WHO ger ut? 
För två år sedan kom en annan 
rapport från WHO som knap-

past diskuterades i Sverige. 
Låt inte den nya 

ryggmärgsrapporten gå 
samma öde till mötes, 
skriver Jörgen Lundälv, 
docent i socialt arbete 
vid Göteborgs universitet, 

i en debattartikel på 
foraldrakraft.se l

Låt inte WHO:s  
världsrapporter falla i glömska

n Handikappförbunden 
lägger fram fem åtgärder för 
att rädda LSS, lagen om stöd 
och service till vissa funk-
tionshindrade.

Rättshjälp för enskilda och 
skärpta straff för kommuner 
som inte följer lagen, är två av 
kraven.

– Kommuner har blivit en 
motpart att slåss emot, istället 
för att vara den stödjande, 
ansvarstagande part som ger 
de stödinsatser som lagstift-
ningen ska garantera, säger 
Ingrid Burman, ordförande 
för Handikappförbunden.

– Det lagtrots och det 
bristande ansvar som flera 
aktörer under en längre tid 
visat, måste få ett slut. 
Handikappförbunden kräver 
ett samlat ansvarstagande så 
att intentionerna med LSS 
återupprättas och värnas. 
Bollande av ansvar mellan 
stat och kommuner som gör 
att enskilda kommer i kläm, 
är ovärdigt, säger hon. l

FEM ÅTGÄRDER SOM KAN RÄDDA LSS
KRAVEN

1   Riksdagen måste förtydliga 
LSS § 9a, som beskriver de 
grundläggande behoven för 
personlig assistans, så att 
intentionerna i reformen 
säkerställs.

2   Regeringen måste skärpa 
sanktionerna mot kommuner 
som inte följer lagen eller 
försvårar att insatser ges.

3   Försäkringskassan måste 
säkerställa att handläggare 
har kompetens och goda 
arbetsvillkor för att göra 
korrekta bedömning.

4    En möjlighet för den enskilde 
att få rättshjälp måste införas.

5   SKL:s politiska ledning 
måste ta avstånd från de 
värderingar som återspeglas 
i Kalla Faktas program.

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se

5  REKOMMENDATIONER I WHO-RAPPORTEN

Arbeta för att  
göra hälso- och 
sjukvården samt 

serviceorganisatio-
nerna tillgängliga  

för alla.

Ge personer med  
ryggmärgsskador och 
deras närstående full 
tillgång till information  
om olika stödinsatser  

i samhället.

Stärk utbildningen på 
olika nivåer i samhället 

för att öka kunskapen om 
ryggmärgsskador.

Byggnader och transporter måste 
bli mer tillgängliga för personer 

med rörelsenedsättningar.

Stärk forsk-
ningen om 
ryggmärgs-

skador.

NYHETER
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Enskilda som tvingas 
slåss mot kommunen 

måste få rättshjälp, anser 
Ingrid Burman.
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www.lystrapersonligassistans.se

Personlig assistans som det var tänkt från början.

STOCKHOLM
FALUN
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LULEÅ

PITEÅKIRUNA

Vi vill önska alla ett 

Gott Nytt ÅR.
Vi hoppas på att 2014 blir ett minst lika spännande 
år som det förra var för oss. Under 2014 kommer vi på 
LYSTRA att fortsätta att utveckla företaget med att 
jobba för att alla ska få rätt till att leva ett liv fyllt av 
drömmar, nya mål, förhoppningar och framtidstro.

LSS-reformen kom till just för den anledningen, för att 
värna om den enskildes rättigheter till att leva ett 
sådant liv.

Därför vill vi på LYSTRA personlig assistans stå upp för 
LSS-reformen och det gör vi genom att bedriva en 
hållbar assistansverksamhet utan excesser, utan 
vinstuttag och utan fusk.

LYSTRA står på de assistansberättigades sida, för alla 
har rätt att leva. Inte bara överleva. 

GLADA HUDIK SKAKAR OM VÄRLDEN IGEN
n Föräldrakraft och Glada 
Hudik-teatern lottar ut sex 
åtråvärda biljetter till 
”Trollkarlen från Oz” till 
läsarna. Tre vinnare får två 
biljetter vardera. 

Skriv ett brev eller mejla oss 
namn och adress. Svara även 
på frågan: Vilken månad har 
musikalen premiär?
Föräldrakraft, Målargatan 7,  
111 22  Stockholm. 
Mejladress är  
info@faktapress.se

n Den förra turnén, med Elvis- 
föreställningen, sågs av fler än 
170 000 så förväntningarna är 
gigantiska på Glada Hudiks 
nytolkning av musikalen 
”Trollkarlen från Oz”.

Utvecklingssstörda och 
normalstörda delar på rol- 
lerna i ett drömland ”skapat 
av ett tvillingpar som på 50- 
talet sattes på institution för 
att de inte var som oss andra”.

– Det bästa med föreställ-
ningen är att vi får stå på scen 
och visa vad vi kan. Jag är så 
himla glad för min skull, säger 
Ida Johansson, skådespelare i 

Glada Hudik-teatern som 
spelar Alice som söker äkta 
vänskap.

Musiken är skriven av 
Salem Al Fakir och Pontus de 
Wolfe. Under januari släpps 
musiken på skiva och bland de 

som tolkar sångerna finns 
Tommy Körberg, Lisa Nilsson 
och Hasse Alfredsson.

Musikalen har premiär den 
12 februari i Hudiksvall och se-
dan följer en turné som pågår 
under nästan hela 2014.

Vinn biljetter: 

GLADA HUDIK- 

      T
EATER

N

I år tänker Glada Hudik-
teatern på nytt skaka om 
världens sätt att se på 
personer med utvecklings-
störning. Det är dags för en 
ny jätteturné!
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INTERVJUN Måns Möller

För sju år sedan blev Måns Möller 
pappa till Viggo. Det tog nio 
månader innan diagnosen 
autistiskt syndrom och en 
utvecklingsstörning fastställdes.
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Han är ekonomen som sadlade om till framgångsrik komiker. Förortskillen 
som etablerade sig i innerstaden. Måns Möller väjer inte en tum när det 
gäller att följa sitt hjärtas röst och inte heller för att kämpa för sin son. 

publiken gråter
Skämtar så att

Nära vattnet på en liten udde i Stock- 
holms innerstad har vi stämt möte 
med Måns Möller. Han har redan 
hunnit slå sig ner vid ett av kaféborden 
när vi anländer. Med ett fullspäckat 

schema är detta den enda lediga kvällen, och han 
skulle gärna vilja hinna gå på bio men säger i 
samma andetag, på utpräglad stockholmska, att 
det inte är hela världen. Nej. Vid bordet bredvid 
sitter före detta bonussonen Isaac som precis 
håller på att dra på sig jackan för att gå. 

– Ska du dra kompis? Ge mig en minut bara!
Måns beskriver Isaac som en ovärderlig store-

brorsa till sonen Viggo, springer iväg för att ta adjö 
vid entrén och slår sig sedan ner mitt emot oss med 
ett brett leende. Slänger iväg en replik från den nya 
showen. 

– ’Nu när mamma har en ny kille så är du inte 
min bonuspappa längre, du är bara en snäll gubbe 
som gillar barn’. Det får jag mycket skratt för när 
jag berättar på scen. Det är Isaac som betytt allra 
mest, när allt kommer omkring, han är den person 
som Viggo leker med. Det är verkligen en blessing 
att han finns, ur Viggos perspektiv.

Viggo är sju år och föddes med autistiskt 
syndrom och en utvecklingsstörning, något som 
tagit lång tid att fastställa. Alltför lång tid, enligt 
Måns, som beskriver tiden innan diagnos som 
något av det värsta han varit med om. 

– Från det att vi förstod att något var knas, vid 
klosstestet, tog det nio månader fastän det ju ska 
vara tre månaders vårdgaranti. Vi gick och oroade 
oss för hur allt skulle bli. 

Aktuell forskning visar att ju tidigare behand-

ling, desto större chans att barnet så småningom 
klarar sig själv. 

– I det läget gör man nästan vad som helst och 
när jag fick höra att det inte fanns någon kö till BUP 
i Farsta var jag nära att köpa ett svartkontrakt för 
att kunna stå skriven där och få komma dit. Men 
man kan ju inte bygga sitt liv på att gå runt syste-
met, det är inte där man ska lägga energin liksom, 
att springa runt med svartmäklare i Farsta för att 
få en diagnos. 

Måns Möller växte upp i Hässelby, i norra 
Stockholm, ”typ vid Johannelundstippen”. Det var 
inte så schysst (för att använda ett av hans egna 
frekventa uttryck) där, så familjen flyttade till 
Hässelby strand och levde ett för 70-talet typiskt 
medelsvenssonliv ”med hotdogs, o’boy och 
parhus”. Redan i fjärde klass började resan in mot 
innerstaden eftersom han då bytte skola till Adolf 
Fredriks musikskola. Där mötte han de bästa av 
vänner som han fortfarande efter nära 30 år 
fortfarande har tät kontakt med. 

Bakom den flamsiga fasaden skymtar ett 
disciplinerat och målinriktat kynne, ja, rent av ett 
äkta revisorsämne. Fasta rutiner, noggrannhet, 
blick för detaljer, alltid steget före i sin planering. 
Någon tillfällighet var det förmodligen inte att 
Måns Möller efter 
gymnasiet fortsatte 
plugga, gjorde ett 
uppehåll för lumpen 
och därefter tog en 
kandidatexamen i 
ekonomi. 

Men man kan ju inte 
bygga sitt liv på ATT GÅ 
RUNT SYSTEMET

Planen var 
att fullfölja med 
D-upp-satsen 
också. ”Hur 
kommer man in 
på att stå och 
larva sig när 
man nästan har 
en magisterexa-

Stå upp-komikern
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– C-uppsatsen var gjord och då skulle man träffa 
de här olika revisionsfirmorna och sitta och äta 
deras gratiskarameller och jag hade kört på och 
gjort allt på en gång, inte tagit något sabbatsår eller 
åkt utomlands, som många andra gjorde, och jag 
tänkte att innan jag blev 25 år så skulle jag ha testat 
standup. Annars såg jag framför mig hur bitter jag 
skulle bli. 

Som liten grabb var Släng dig i brunnen favorit-
programmet och Babben Larsson, Lenny Norman, 
Peter Wahlbeck och Jonas Gardell idolerna. Student- 
spex och företagsgig visade sig vara rätt inriktning. 

– Det var stort när Babben ringde hem och 
farsan svarade och hon ville ha mig som uppvär-
mare på Norra Brunn. Sedan tog Lenny Norman 
mig under sina vingar och jag fick börja vara med 
och gå upp på scen i tio minuter i hans och Claes 
Malmbergs show, de var ju med i Måndagsklubben 
på Kanal fem, de var ju stora. 

– Jag skötte lite ljud, 
min uppgift var att dra 
ner mikrofonen när Adde 
Malmberg började skrika, 
de som ägde Norra Brunn 
hade problem med 
grannarna, därför skulle 
jag sitta där och dra ner 
mikrofonen när Adde fick 
spel. Sedan var de 
schyssta och sa till 
publiken att ’till och med 
ljudkillen är rolig här på 
Norra Brunn’ och vinkade åt mig att komma och 
köra i fem minuter. Det försöker man ju betala 
tillbaka för nu, jag var exempelvis nyligen i 
Västerås och körde gratis på en liten standupklubb. 
Det är det jag gillar med standup comedy, att de 
flesta är schyssta mot varandra och gillar att ta in 
nya förmågor, det är liksom inget som sitter fast 
någonstans och det finns ingen prestige.

Med sin aktuella show ”Jävla pajas det här skojar 
du inte bort” får han publiken att ömsom skratta, 
ömsom gråta. 

– Min föreställning handlar om hur det är att 
vara farsa till den där ungen som inte blir bjuden 
på kalas, men också om att det faktiskt blir bättre. 
Till slut får man en ny klass och så blir man bjuden 
och har jättekul. I början tycker man som förälder 
att det är jättejobbigt att han inte är som de andra, 
men sett i backspegeln är det ju lite roligt eftersom 
jag har hoppat av min utbildning och gjort allt för 
att inte ha ett nio till fem-jobb och allt det där, och 
sen då när ens son inte blir som alla andra, då får 
man panik och det är ju egentligen lite paradoxalt. 
Men det jag vill förmedla är att det faktiskt inte är 
så farligt att vara annorlunda, man måste inte vara 
som alla andra. 

Han berättar att det massmediala intresset har 
varit enormt och att tidningar som förr inte velat ta 
i honom med tång nu erbjuder honom mittuppslag. 

– De handikappolitiska frågorna måste upp-
märksammas mycket mer och om man då som 
artist får utrymme i media kan man använda den 
plattformen för att ge ett ansikte till debatten. Jag 
tror att det är mycket mer intressant för allmänhe-
ten jämfört med att ha två politiker eller två 
ledarskribenter som debatterar i tv-rutan. Alltså, 
folk orkar ju inte sätta sig in i alla de här frågorna 
’tilläggsbidragen läggs ner’ och bla, bla, foten 
somnar ju när man hör det. 

– Igår när jag var inbjuden till SVT för att snacka 
om showen passade jag på att prata om resurssko-
lorna istället, som man i Stockholm håller på att 
lägga ner. Och folk har ringt mig idag och gråtit och 
det har varit mail och Loa Falkman ringde och sa 
att ’ja, jag tycker att det är bra att du ger ett alibi till 
oss artister att du ställer upp på det här, det är 

viktiga saker, det du gör 
för pojken’. Och jag 
känner ju inte Loa 
Falkman liksom. 

Måns Möller vet vad 
han talar om och har, i 
egenskap av att vara 
förälder och ekonom, 
åsikter i frågan som skulle 
räcka till en timmes radio-
program. Gånger tio. 

– När artister pratar 
blir det lätt lite vänster-

uppror liksom och ’vi vill ha mer pengar till allt’. 
Men det är inte vad det handlar om utan jag tycker 
bara det är så kortsiktigt, det blir ju väldigt dyrt för 
samhället i längden att strunta i de här barnen. På 
papperet kanske det låter ganska bra men sedan 
när man kommit in i det här så ser man att det blir 
katastrof. Samhällsekonomiskt är det vansinne, 
helt enkelt. Om jag måste lägga ner alla mina 
företag för att träna min son själv 30 timmar i 
veckan, vad kostar inte det samhället? Jag betalar 
ju mycket skatt. Eller de barn som inte kommer att 
klara av att gå i skolan alls, det blir ju följdeffekter 
av det, tänk på de som hamnar på institution eller i 
kriminalvården. Min poäng är att man måste anslå 
statliga pengar till det här. 

Efter föreställningarna får Måns Möller ofta höra 
från andra föräldrar i samma situation hur det går 
till i deras hemkommuner.

– Jag kan gnälla över att ’å, vi fick inte den där 
skolan vi ville och nu går vi i Sollentuna istället’. 
Bor du i Säffle finns det ingen skola på 20 mil och 
då blir mina problem ganska små, helt plötsligt. 

Han vill med sin föreställning vara ett alternativ 
till den gängse bilden av habiliteringen och BUP. 

– Varför måste det vara på ett visst sätt bara för 
att man har en funktionsnedsättning? Nu drar vi 

MÅNS MÖLLER

Bakgrund: Debu-
terade som komiker 
1999 i ”Släng dig i 
brunnen”. Vann 2002 
priset för årets 
manliga komiker på 
Svenska Standup-
galan. Har medverkat 
i Time Out (TV4) och 
även varit programle-
dare för Extra Extra 
(TV3) och Cirkus 
Möller (TV4).

Aktuell med: Före- 
ställningen ”Jävla 
pajas – det här skojar 
du inte bort”.

Född: Januari 1975.

Familj: Min flickvän 
Olivia, min son Viggo 
7 år och ibland hans 
storebrorsa Isaac 13 
år.

Senast lästa bok: 
Eurokrisen av Stefan 
de Vylder.

Senast sedda film: 
Flygplan.

Längtar efter: En 
vettig idrottsföre ning 
till Viggo.

Skrattade senast: 
När jag såg David 
Letterman i New York.

Grät senast: När jag 
medverkade i TV4:s 
nyhetsmorgon.

Äter helst middag 
med: Skaldjur.

Lyssnar på: Run-
DMC.

Men jag tackar gud för alla 
de människor som jobbar 

ideellt med sådana här  
ungdomar i föreningsform, 
det borde JU VARA NOBELPRIS  

TILL ALLA DEM ALLTSÅ.
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exempelvis snart till Borneo. Jag och Viggo ska åka 
linbana i djungeln och det är en helt ny miljö och 
han har ju inga rutiner för att vara i djungeln och 
hur ska det gå, han har ju inget schema för det. Jag 
är ju artist och det blir ganska korta puckar ibland, 
så jag kände att det kommer inte att gå att vi har 
fasta rutiner för Viggo, då får jag sluta jobba och då 
kommer jag att bli olycklig till slut. 

– De flesta autistföräldrar som jag träffat går all 
in och har en tendens att glömma bort sig själva. I 
början sprang jag också på alla bollar men att lägga 
ner sitt eget liv blir inte hållbart i längden, inga barn 
mår ju bra av att ha föräldrar som inte har några 
jobb kvar, och inga vänner eller bekanta, det blir ju 
konstigt det också. 

Det dåliga samvetet och funderingar på om han 
kunde ha gjort mer eller gjort annorlunda, finns 
alltid närvarande.

– Man funderar på varför det blev så här, om det 
är fel på arvsmassan, om man kan träna lite till 
liksom, om den där tryckkammarbehandlingen 
som jag aldrig provade kunde ha hjälpt. I början 
gick man också och funderade på om det var den 
där mässlingssprutan, nu har man kommit fram till 
att det inte var det men man undrar ju, man 
undrar ju vad fan varför det blev så här liksom.

Något brister, Måns Möller är för ett ögonblick 
tillbaka i sorgen, rösten bär inte riktigt när han 
fortsätter.

– Folk säger ’släpp det där’ men det är lättare 
sagt än gjort. Mitt sätt att hantera det var att skriva 
den här föreställningen. Det fanns egentligen ingen 
plan, från början hade jag tänkt hyra Cirkus och 
köra en kväll och berätta vad jag kände och sedan 
lägga ner allt. Men så gick det så bra och jag kände 
innan premiären att jag hade sådant flyt. 

– Sedan gick ju Jonas Gardell in och regisserade, 
man ska ha lite tur liksom. Jag har gjort turnéer av 
alla de slag, har hållit på i 15 år och har gjort 
Sveriges största föreställning med Björn Gustafsson 
men jag är säkert den som dragit minst folk också 
vid något tillfälle, jag har hållit på så länge att jag 
känner när det är något bra på gång. 

Viggo bor varannan vecka hos sin mamma och 
varannan hos Måns och hans nya flickvän. Det 
största intresset är bilar.

– Vi kollar bilar på youtube som godnattsaga. Nu 
försöker vi lära oss läsa genom att kolla på registre-
ringsskyltar, vilka bokstäver det är och siffror och 
så där. Man får ju utnyttja specialintresset till sin 
fördel liksom. Vi har tränat intensivt sedan Viggo 
var tre år och bilar har alltid varit belöningen. 

Träningen går ut på att Viggo ska klara en 
övning fem gånger, samtidigt som en bild med en 
bil stegvis åker upp i en speciell målstege tills man 
gjort alla övningar och gått i mål. 

– Han har svårigheter med kommunikation och 

med det sociala men har väldigt bra grovmotorik 
och lärde sig tidigt att cykla, mycket fortare än 
hans kompisar på dagis. Det var ju en jättegrej då 
att kunna åka runt och stajla och cykla och få upp 
självförtroendet. Att springa hinderbana i plugget 
och sådana grejer går också bra, han är totalt orädd 
och hoppade från sjuan innan han kunde simma. 
Sedan när det blir lagspel 
funkar det inte. Ofta ligger 
fokus på saker som inte går bra 
men när han gör framsteg är 
det ju superkul. Du vet han var 
fyra bast när han en dag sa ”när 
är lasagnen klar”, en klockren 
fyraordsmening, och då 
började jag ringa till folk ’vet ni vad Viggo har sagt 
– han sa när är lasagnen klar’ och folk bara ’men 
när är lasagnen klar då?’, ’nej det är inte det, det är 
att han har börjat prata’. Man framstår som lite 
galen när man ringer och berättar att ens son har 
frågat när är lasagnen klar, men då blir det ju 
julafton alltså.

– Jag vill att han ska få lyckas med något och då 
måste man komma igång och träna, då kan det inte 
vara en uppstartssträcka på fyra år innan man kan 

Man funderar på varför 
det blev så här, om det 
ÄR FEL PÅ ARVSMASSAN.

Måns står upp för de 
handikappolitiska 
frågorna och använder 
gärna sitt ansikte i 
debatten för att göra 
skillnad.
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börja med en aktivitet. Men jag tackar gud för alla 
de människor som jobbar ideellt med sådana här 
ungdomar i föreningsform, det borde ju vara 

nobelpris till alla dem alltså. Jag 
har själv jobbat ideellt i scouter-
na och haft ungdomar på glid i 
basket. Det tycker jag är unikt 
för Sverige, föreningslivet. Man 
skulle bara vilja att han skulle 
ha lite kompisar och ha lite 
aktiviteter, det vore så himla 
roligt, så det är målet just nu. 

I väntan på att få börja i en idrottsförening åker 
Måns iväg med Viggo själv på olika aktiviteter.

– Ja, vad fan, vi drar till Långholmen och hyr 
kajak och paddlar runt Kungsholmen och sen så 
åker han ju fyrhjuling med brorsan Isaac i skogen 
och så kör vi bilsimulator på O’Learys, det tycker 
han är jättekul. Dataspel som funkar bäst är ju 
bilspel så klart. Viggo älskar vatten också så vi åker 
till olika vattenland, jag har nog sett de flesta av 
Stockholms badhus, favoriten är Mörbybadet, där 

är det inte så stojigt och det finns en rutschkana. 
Det är så litet så den personalen vet ju läget liksom, 
de är schyssta där. Sedan åker vi och kör gocart 
med dubbelkommando i Hammarby så att han får 
styra och jag gasar och bromsar.

Det Måns värnar allra mest om när det gäller 
Viggo, är kompisar. 

– Jag tror ju på det att om man har riktiga polare 
så löser det mesta sig, vad man än har för diagnos. 
Jag är ju inte kvar för alltid liksom, jag är ju snart 
40 bast och är ju säkert minst halvvägs så att man 
vill ju bara hinna vara med och fixa till saker och 
ting. Ett tag var jag besatt av tanken att försöka få 
ihop pengar och skapa en fond för Viggo, men så sa 
någon till mig att varför ska du jobba dygnet runt 
för att lägga undan en massa pengar, han behöver 
ju inte en massa pengar, han blir inte gladare av 
det, se till att han får kompisar och ett nätverk 
istället. 

Det är lätt hänt, menar han, att man som 
förälder prioriterar fel grejer för att man vill så 

Det som Måns värnar 
allra mest om, NÄR DET 
GÄLLER SONEN, ÄR KOMPISAR.

Sedan sonen Viggo fick 
sin diagos har det blivit 
full fart för Måns inom 
allt från skoldebatt till  
föreningsliv.
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mycket och han försöker eftersträva lite sunt 
förnuft istället. 

– Jag jobbar ju så in i helvete, men jag har alltid 
tagit ledigt för att resa med Viggo. Tre veckor i 
Asien i januari och sedan sportlovet. Jag har 
exempelvis velat att han ska kunna åka skidor 
innan han är sju. Det svåra med honom har ju varit 
att han kanske inte alltid fattar hur farligt det är 
med saker och ting och därför är det lite läskigt att 
släppa selen när man åker slalom för det kan gå 
galet, och han har ju åkt in i staketet både en och 
två gånger innan han till slut har fattat att han 
måste bromsa själv. 

– Det är så lätt att man curlar lite för mycket för 
att man tycker att det är så synd att han har den 
här diagnosen och ack-ack-ack och oj-oj-oj. Så 
tycker i alla fall min nya tjej, hon säger att vi måste 
ha tydliga regler och det får inte vara en massa 
dalt, inte ’så här gäller för Viggo för han är så 
speciell och han är så unik och det är så synd om 
honom’, utan han får ju lära sig att inte kasta mat i 
taket han också liksom 
och att man dukar av och 
att man tvättar händerna. 

 
Det Måns vill tipsa andra 
om är att börja leta skola i 
god tid, eftersom habilite-
ringen inte får berätta 
vilken skola de tycker är 
bra för då åsidosätter de 
konkurrensen inom 
kommunen. 

– Man går till habilite-
ringen för att man behöver hjälp men istället får 
man en telefonkatalog över alla skolor inom 
Stockholms stad med kommentaren ’du får börja 
ringa runt’. Jag var lite sen med att sätta mig in i vad 
allt innebär, som TEACCH, TBA och vanlig särsko-
la. Det är ju inte svårt för den som är expert men 
bara att komma in i den här världen har varit en 
stor omställning. 

– Problemet är ju att man inte vet vad som hade 
hänt om man inte hade gjort det här, hur vet man 
att man har hittat det bästa, om fem år kanske det 
har svängt så att det är något helt annat som gäller. 
Men det är i alla fall vetenskapligt bevisat att 
beteendeträning är bra för de här barnen. 

För närvarande står Viggo i kö för att få börja på 
Lunaskolan i Bromma men som många andra 
resursskolor hotas den av nedläggning om man 
beslutar att ta bort tilläggsbidragen. 

– Där skulle Viggo kunna gå till och med årskurs 
sex, sedan vet jag inte vad som händer. Jag ligger 
ofta och grubblar på hur det ska bli när han blir 
äldre, hur ska han klara sig, får han en försörjning 
och så vidare, men det gör väl alla föräldrar som är 
i den här sitsen antar jag. Men sedan har jag försökt 
att intala mig själv att inte ligga och grubbla över 

hur det ska bli när han är 18 år. Ta nu en sak i taget 
kan jag tänka, jag har ju också bara ett liv så det är 
inte bra att jag går och mår dåligt nu till dess att jag 
dör för att jag är orolig för hur det ska bli för honom 
när han blir gammal, det blir ju dubbelt så dåligt. 
Så jag låser på en grej i taget liksom.

Just nu är grejen att hitta en aktivitet till Viggo, 
och Måns Möller har legat på både handikappsim-
ningen i Beckomberga samt GIH:s handikappi-
drottsförening utan att få ett tydligt besked. 

– Man mailar någon som sedan slutar och så tar 
’Barbro’ över och så skulle det ha varit möte i 
september som inte blev av och så skjuts allt på 
framtiden. Man blir ju helt galen över alla vänteti-
der överallt, men jag är väl lite hetsig av mig också. 

– Fast jag har hållit på sedan i maj för att få reda 
på om vi kan börja på gympa eller inte och har 
varken fått ett nej eller ett ja, jag har fått ’kanske’. 
Hade de sagt i maj att det inte går, då hade jag letat 
upp något annat, nu har vi missat hela hösten bara 
för att de inte kan ge besked. Det hade varit ett 

sådant bra alternativ 
bara, där det går barn 
från hans skola och då 
hade man kunnat hjälpas 
åt med hämtning och 
lämning.

I sin egen tioårsplan 
ingår ett filmprojekt, en 
musikal och att få tillbaka 
Petra Mede på stå 
upp-scenen. 

– Jag älskar Petra 
Mede, det har jag alltid gjort. Hon har varit lite 
omtvistad innan men jag tycker att hon är magisk 
alltså, det behövs fler kvinnliga roliga ståuppare. 
Hon har ju för tillfället lagt ner sin standup och det 
är så jävla synd. 

Hur han ska toppa höstens föreställning är han 
redan på det klara med. Genom att testa något helt 
nytt. En musikal. 

– Ett jättemusikalprojekt. Mer kan jag inte säga. 
Innan jag dör vill jag ha gjort en långfilm också.  

Det som dock ligger närmast på agendan är en tur 
ut till Lövsta tillsammans med Viggo. 

– Vi tar bilen och åker ut dit och promenerar, 
mina föräldrar bor i närheten.

Måns Möller lever som han lär. Andemeningen i 
hans föreställning verkar gälla även i hans egen 
vardag. Inget blir bättre av att gå omkring och 
deppa. l

Det är lätt hänt, menar 
Måns, att man som förälder 
prioriterar fel grejer för att 
man vill så mycket OCH HAN  
FÖRSÖKER EFTERSTRÄVA LITE 

SUNT FÖRNUFT ISTÄLLET. 

TEXT: STINA JOHANSSON     
FOTO: LINNEA BENGTSSON 
info@faktapress.se

I mars gör Måns sin 
sista föreställning av 
succéturnén ”Jävla 
pajas – det här skojar 
du inte bort”.
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För sju år sedan blev Måns Möller 
pappa till Viggo. Det tog nio 
månader innan diagnosen 
autistiskt syndrom och en 
utvecklingsstörning fastställdes.

Vill du använda mer appar i undervisningen? Grattis, då har 
du en spännande resa framför dig. Det finns många appar som 
är riktigt bra, och dina behov kan styra utvecklingen. 

Det har pratats om 
appar i skolan i fler år, 
men på många håll är 

osäkerheten fortfarande stor. 
Det är synd, för appar kan 
vara utmärkta komplement 
till annan undervisning. 

För generella ändamål som 
matte, läsning, glosor och 
faktainlärning finns förstås 
appar i massor, och många är 
gratis. Det svåra är att skilja ut 
agnarna från vetet, och här 
gör webbsidan Skolappar.nu 
ett fantastiskt jobb. Svenska 
pedagoger och specialpeda-
goger testar och recenserar 
skolappar, med avstamp i 
läroplanen. 

Vill du enbart ha en app för 
subtraktions-
uppställningar? 
Då är det antag-
ligen ganska lätt 
att googla fram 
några alternativ. 
Men om du vill 
ha förslag på 
appar att använ-
da för att 
”Använda och 
analysera” ma-
tematiska be-
grepp eller någon annan av de 
förmågor som nämns i läro-
planen, då är sökfunktionen 
på Skolappar.nu ensam i sitt 
slag. Utöver att söka på förmå-
gor kan du söka på ämnen, 
nivå, pris och mycket annat 
för att hitta appen just din 
elev behöver.

För elever i behov av särskilt 
stöd kan apparna göra stor 
skillnad i inlärningen. Med en 
app kan även eleven som har 
svårt att skriva trycka sig 
fram till rätt svar, utan att 
trötta ut sig med moment som 

egentligen inte hör till ämnet. 
Appar kan också vara mer 
eller mindre ”spelifierade”, 
och när hjärnan har roligt lär 
vi oss bättre.

Det finns förstås också ota- 
liga appar som fokuserar på 
speciella ämnen. Vill du ha en 
forskningsbas för andra världs- 
kriget, se hjärnan i genom-
skärning eller introducera det 
periodiska systemet? Det 
finns en app för det. 

Utbudet av ämnesappar är 
större för iOS än för Android, 
antagligen för att Apple tid  igt 
gick ut med sin ambition att få 
in iPad i skolorna. Det betyder 
inte att det inte finns appar 
för Android, bara att chansen 

att hitta en app 
om ett visst 
område är större 
för iOS, och då i 
synnerhet för 
iPad. Många 
appar går nämli-
gen inte ens att 
använda på 
mobil, utan är 
enbart tänkta 
för surfplatta.

Digitala läro-
medel är något vi kommer att 
få se mer och mer av de när-
maste åren. Parama Matte 1 är 
en app för både iOS och 
Android som motsvarar hela 
ettans mattebok, men i form 
av ett speläventyr. Parama 
Matte har fått ett varmt mot-
tagande både på svenska och 
engelska, och de invändning-
ar som lärare haft, som att det 
inte går att hoppa över upp-
gifter för en elev som redan 
kan, kan vi nog för   vänta oss 
lösningar på vartefter tekni-
ken mognar. Och apropå det, 
om du som lärare har en syn-

punkt på en app du använder i 
undervisningen, då vänder du 
dig till utvecklaren och berät-
tar om det, eller hur?

Många lärare använder 
tankekartor och filmer i sin 
undervisning. Om du är en av 
dem är steget till apparnas 
värld kort. Prova att låta elev-
erna filma en redovisning och 
lägg sedan in den i Aura s  ma, 
så att presentationen s yns i de 
andra elevernas mobiler när 
de håller upp dem framför en 
viss bild. 

Använd Popplet eller andra 
appar för tankekartor, för att 
göra arbetet mer visuellt. 
Tankekartorna hjälper många 
elever att fokusera bättre och 
gör det lättare att upptäcka 
sammanhang. Att resultatet 
ser snyggt ut med bilder, 
färger och ljud gör förstås 
arbetet roligare, och under-
lättar också inlärningen. 

Vill du ha mer tips om peda- 
gogiska appar? På webbsidan 
Skolappar.nu finns många bra 
tips på appar i skola och för- 
skola. Letar du efter special-
pedagogiska appar kan jag 
varmt rekommendera blog- 
garna Logopeden i skolan 
(logopedeniskolan.blogspot.
se) och iPad-appar i skolans 
värld (anneliesappar. 
 blogspot.se). 

På facebook finns flera 
diskussionsgrupper om appar 
för olika ändamål, och 
SärNät, Särskolans nätverk i 
Sverige, har en omfattande 
lista över bra appar för sär-
skolan (www.sarnat.educ.
goteborg.se). Lycka till! l

TEXT: TINA WIMAN  
info@faktapress.se

APPAR FÖR UNDERVISNING

LADDA NED
Så här laddar du ner iOS- 
appar från ditt konto till 
elevens iPad eller iPhone

n Apparna du köpt är inte 
kopplade till en viss surf
platta, de är kopplade till ett 
inköpskonto. När du köper 
en app får du använda den 
på alla dina enheter. Det 
be tyder att för att ladda ner 
eller uppdatera en app på 
en viss elevs enhet måste du 
alltid logga in på det konto 
du köpt appen från. Eleven 
behöver inte vara inloggad 
för att använda appen när 
den väl är installerad. 

SÅ HÄR GÖR DU:

 Gå in i App Store på 
elevens enhet

 Välj ”I blickfånget” och 
gå allra längst ner på 
sidan.

 Om du är inloggad som 
en annan användare 
loggar du ut genom att 
trycka på knappen 
”Apple-ID”

 Logga in med det konto 
du köper undervis-
ningsapparna på. 

 Välj ”Köpt”, leta reda på 
din app och tryck på 
knappen med molnet.

 Om elevens iPad inte 
ska vara inloggad i App 
Store går du tillbaka till 
”I blickfånget” och 
loggar ut.

Appar kan 
också vara mer 

eller mindre 
”spelifierade”, 

och när HJÄRNAN 
HAR ROLIGT LÄR VI 

OSS BÄTTRE.

1

2

3

4

5

6
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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.

  
Vår verksamhet är IfA-godkänd.  

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

PEDAGOGISKA APPAR
n Det finns tusentals appar som kan användas för  
undervisning, och många av dem är gratis. Föräldrakraft  
har valt ut några exempel på bra och prisvärda appar.

NALLEMIX 1
SORTERA OCH  
KATEGORISERA  
MED NALLEN
För: iOS, Android
Pris: 15 kr
Länk: laramera.se

I Nallemix 1 ska du sortera 
saker i olika miljöer. Lägg 
fåglar, leksaker, svampar och 
blommor i rätt korgar. Nallen 
kommer med glada tillrop och 
bilderna är intressanta och 
detaljrika. Leripa som gjort 
Nallemix har också flera andra 
pedagogiska appar för iOS, 
Android, Windows phone och 
dator, alla uppskattade av 
både barn och vuxna.

EDUCREATIONS 
INTERACTIVE 
WHITEBOARD
SPELA IN  
GENOMGÅNGEN
För: iOS
Pris: Gratis
Länk: educreations.com

Educreations fungerar som en 
whiteboard. Medan du ritar, 
skriver och lägger in foton 
spelar appen in både ljudet 
och allt som sker. Använd 
Educreations till att göra 
genomgångar som kan ses 
många gånger, gör en snabb 
social berättelse eller visa hur 
man löser ett tal. Möjligheterna 
är oändliga. Educreations är 
verkligt lätt att komma igång 
med, men kräver ett gratis 
konto. Maila den färdiga filmen 
eller lägg ut den på nätet.
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Sommarläger 2014

På den � na och natursköna anläggningen 
Herrfallet i Arboga håller vi årets sommarläger.

Boka in dig redan nu!
Vi erbjuder också: 

daglig verksamhet • personlig assistans • ledsagning • arbetscoachning
www.funkisgruppen.se

www.facebook.com/funkisgruppendaglig verksamhet • personlig assistans • ledsagning • arbetscoachning

AURASMA
SPELA UPP FILM  
FRÅN ETT FOTO
För: iOS, Android
Pris: Gratis
Länk: aurasma.com

Koppla en bild till en film, 
presentation eller animationer. 
När kopplingen är färdig kommer 
den som är inne i appen och 
håller mobilens kamera riktad 
mot din bild att se filmen du lagt 
in spelas direkt över bilden. Ett 
roligt och enkelt sätt att låta en 
utställning eller presentation 
komma till liv. Redovisa gruppar-
betet med en film, lägg in 
videoinstruktioner eller ha kul i 
klassrummet helt enkelt.

LEGIMUS
LYSSNA PÅ TALBÖCKER
För: iOS, Android
Pris: Gratis
Länk: legimus.se

Med appen Legimus kan du låna 
och lyssna på talböcker. Prata 
med ditt bibliotek så hjälper de 
dig som har ett läshinder att 
skapa ett gratis användarkonto. 
Sedan kan du låna och lyssna på 
talböcker. Talboksbiblioteket 
innehåller massor av skönlittera-
tur, men även en del läromedel 
finns intalade.

PARAMA MATTE 1
SPEL ELLER LÄROBOK?
För: iOS, Android
Pris: ca 50 kr
Länk: parama.se

Ett interaktivt äventyr som 
innehåller matematik för hela 
årskurs 1. Hjälp till att återställa 
nöjesparken genom att lösa 
matteuppgifter och spela logiska 
spel. Parama Matte är en ny 
sorts läromedel, med syftet att 
inte bara omvandla matteboken 
till en app utan också göra den 
så intressant att den blir ett spel. 
Ett koncept som vi nog kommer 
att få se mer av de närmaste 
åren.

ALGEBRA TOUCH
ALGEBRA PÅ NYTT SÄTT
För: iOS
Pris: 22 kr
Länk: algebratouch.com

Algebra Touch förklarar algebran 
genom exempel och övningar. 
Flytta termer, förenkla, lär in 
regler och lös ekvationer, allt 
genom att peka, trycka och dra. 
När du känner dig redo att gå 
vidare kan du fortsätta genom-
gången. Det går även att skriva in 
egna tal och använda Algebra 
Touch för att lösa dem. Det rena 
och visuella gränssnittet bidrar 
till en djupare förståelse av ett 
annars abstrakt ämne.

PEDAGOGISKA APPAR
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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

MATH BINGO
TRÄNA MATTE OCH 
SAMLA SMÅKRYP
För: iOS, Webversion
Pris: 7 kr
Länk: abcya.com

Välj räknesätt och svårighetsnivå 
och sätt igång att spela 
mattebingo i detta charmiga 
spel. När du får bingo får du söta 
småkryp i belöning, och de kan 
användas i andra små mattespel. 
En app som gör automatisering 
av de fyra räknesätten till något 
riktigt roligt! Math bingo finns 
också att spela gratis på nätet 
hos tillverkaren.

SPELLO
STAVNING PÅ FLERA 
SPRÅK
För: iOS
Pris: 7 kr
Länk: spelloapp.com

Se en bild och stava ordet. Med 
vackra bilder och en trevlig 
spelkänsla blir skrivträningen 
rolig. Spello visar en bild och 
ordet som ska stavas innan man 
får försöka själv. Det finns olika 
språk i appen, bland annat 
svenska, engelska och spanska.

MENTAL NOTE
ANTECKNINGAR MED 
LJUD OCH BILD
För: iOS, gratisversion finns
Pris: ca 40 kr
Länk: zymbiotic.com

Med Mental Note har du alltid ett 
anteckningsblock nära till hands. 
Men utöver att du kan skriva kan 
du också spela in ljud, klistra in 
foton, rita och kladda. Många 
använder Mental Note som 
kontaktbok mellan hem och 
skola, andra som dagbok eller 
för att samla information om 
olika ämnen. Oavsett hur du 
använder appen är den en av de 
mest inuitiva i sitt slag.

SIMPLEMIND 
Tydlig och avskalad app med  
enbart text och färger. 
Länk: simpleapps.eu

MINDOMO 
Strikt och elegant. Finns för 
alla plattformar. Testa gratis. 
Länk: mindomo.com

POPPLET 
Absolut enklaste appen. Lägg 
in bilder, planera, samarbeta, 
presentera. Bilder och punkter 
måste inte sitta ihop. 
Länk: popplet.com

iMINDMAP
Originalet. Snyggaste 
resultatet med organiskt 
utseende, bilder, bakgrunder 
med mera. 
Länk: thinkbuzan.com

4 APPAR FÖR  
TANKEKARTOR
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Xxxxxx XxxxxxxVINJETT MunnenLIVSSTIL & HÄLSA

Munnen är så intim och
därför undviker man den 
av respekt för personens 
integritet, men det är 
missriktad välvilja, menar 
Isabella Dohlwitz.
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God munhälsa är en viktig pusselbit för hela välmåendet. Om barnet  
har svårt att utveckla sin munmotorik behöver föräldrar och omgivning 
vara extra uppmärksamma, säger tandläkare Isabella Dohlwitz, som 
också är mamma till en tonåring med flerfunktionsnedsättning. 

”Glöm inte  
 munnen!”

1 
VILKEN FUNKTION

HAR MUNNEN?
Munnen är gjord för att arbeta. Vi an- 
vänder den bland annat till att äta, pus- 
sas och kommunicera med. När vi är små 
upptäcker vi världen med munnen, ge- 
nom att stoppa in och känna på saker 
med den. Smak, lukt och känsel är tätt 
sammankopplade, och munnen och tun- 
gan står för stora delar av den sensoriska 
tillförseln till hjärnan. Tänk att du har ett 
ludd någonstans på kroppen. Om du har 
det i munnen känner du det direkt, men 
kanske inte om du har det på ryggen. 

2
VARFÖR ÄR GOD  

MUNHÄLSA SÅ VIKTIG?
Mår inte munnen bra är det som att stän- 
digt ha skoskav. Dessutom är munnen 
den första försvarsbarriären mot bak- 
terier och virus. En god munhygien ökar 
förutsättningarna för att må bra i övrigt. 
För mig är det självklart att det är en hel- 
het, att allt hänger ihop.

3
VILKA PROBLEM  

KAN UPPSTÅ?
Om man till exempel äter nästan allt via 
peg kan man bli överkänslig i munnen 
vilket gör att man kräks lättare. Om man 
har svårt att stänga munnen och/eller 
bara andas med munnen, torkar slem-
hinnan och det finns risk att man får 
beläggningar och smärtsamma svamp-
infektioner. Om man inte använder mun- 
nen som ”vanligt” så växer heller inte 
käkarna, vilket ökar risken för bettfel. 
Vissa mediciner kan också bidra till 
svamp eller svullet tandkött, och då är 
det extra viktigt att rengöra ordentligt. 

4
VARFÖR GLÖMS  
MUNNEN BORT?

Jag tror att det beror på flera saker. Alla 
professionella runt barnet fokuserar på 
sin sak, så det hänger oftast på att man 
träffar en erfaren logoped som har intres- 
se för helheten. Bland assistenter och 
vårdpersonal tror jag att det ibland kan 
kännas svårare att sköta om munnen än 
att byta blöja. Munnen är så intim och 
därför undviker man den av respekt för 
personens integritet, men det är missrik-
tad välvilja.

5
MÅSTE MITT BARN GÅ  

TILL SPECIALISTTANDLÄKARE?
Nej, man kan gå till en vanlig tandläkare 
om man går regelbundet. Tänderna 

måste dock undersökas ordentligt, med 
röntgen också då och då, även om det 
kan vara svårt. Om vissa undersökningar 
skjuts upp bör man söka specialisttand-
vård. Kanske krävs avslappnande medi- 
cin eller narkos. Det finns också oralmo-
toriska center som är specialiserade på 
munmotoriska problem. Be om remiss 
dit av barnets logoped.

6
VILKA HJÄLPMEDEL FINNS?

Det finns en mängd hjälpmedel för att 
stimulera motoriken i munnen och 
tungan. En vanlig eltandborste kan an- 
vändas på flera olika sätt både inne i och 
utanför munnen. Program för detta och 
annan typ av munmassage kan du få av 
barnets logoped. Sen finns till exempel 
en mängd olika tuggstimulerande 

Läppglans med smak är 
ett bra sätt att locka 

barnet att utveckla sin 
munmotorik, tycker 

Isabella Dohlwitz.
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hjälpmedel, bettskenor och gomplattor. 
För att kunna tugga och svälja optimalt 
krävs också att man kan sitta upprätt, och 
då behöver kanske arbetsterapeuten 
kopplas in för att hitta hjälpmedel för en 
bra sittposition.

7 
VAD KAN VI GÖRA  

SOM FÖRÄLDRAR?
Munnen är en del av kroppen, om man 
till exempel inte kan upptäcka världen 
med sina händer blir munnen ännu vik- 
tigare. Hjälp barnet att upptäcka genom 
att känna på saker med munnen. Sen är 
det förstås viktigt att borsta tänderna, 
gärna tre gånger om dagen, gärna med 
eltandborste, be barnets tandläkare visa 
hur. Daglig munmassage och stimu- 
lans är också bra. Ju tidigare man börjar, 
ju bättre resultat får man.

8
HUR SKA VI FÅ TID  
TILL DET OCKSÅ? 

Det behöver inte vara schemalagt. Tänk 
att det ska vara träning som är lätt att 
göra då och då. När ni sitter i soffan 

tillsammans på kvällen eller när barnet 
sitter i famnen. Massera försiktigt och 
hjälp barnet att stänga munnen. Jobba 
med det som barnet tycker om och bygg 
vidare. Det finns inga lätta lösningar, 
men man får igen så mycket. 

9
VAD SKA VI TÄNKA  
PÅ KRING MATEN?

Om ditt barn inte kan äta själv, prova  
själv hur det är att bli matad och torkad 
runt munnen. Det är obehagligt att inte 
ha kontroll över det som kommer in, 
vilken temperatur och konsistens maten 
har. För många barn med oralmotoriska 
svårigheter kan vätska vara extra svårt 
att svälja, och det är lätt att sätta i halsen, 
vilket kan medföra stort obehag. Försök 
göra matsituationen så behaglig som 

möjligt för ditt barn, och prova er fram.

10
HUR SKA VI  

RENGÖRA MUNNEN?
Om man inte dricker eller sköljer munnen 
efter maten, är det bra att borsta tänder-
na. Flour stärker tänderna och finns i 
olika former om det är svårt med tand-
kräm. Be att få själva tandborstningen 
visad ordentligt av tandläkaren, och var 
inte rädd för att ställa frågor när ni är där. 
Beläggningar på tungan kan försiktigt 
skrapas bort med sked eller tandborste.

11
OM MITT BARN  

KRÄKS MYCKET?
Sura uppstötningar och kräkningar kan 
orsaka frätskador på tänderna. När PH- 

 MHC-app är Mun-H-Centers app 
med information om hur munhälsan kan 
påverkas av en specifik diagnos.  

APP-TIPS!

MunnenLIVSSTIL & HÄLSA

Vi hjälper dig som handläggare på kommunen eller inom den 
psykiatriska vården. Vi fungerar som ett komplement eller det stöd 
ni behöver för att på sikt kunna hjälpa unga vuxna tillbaka till ett 
fungerande liv i samhället.
Hur är det möjligt?
Här ser vi till människor som samhället helst vill blunda för och 
hjälper dem till en framtid utan kaos. Vårt arbete visar att utveck-
ling kan ske mot alla odds.

inagårdsmodellen®
• Daglig aktivitet
• Relationer & social träning
• Utveckling av intressen & fortbildning
• Tydlig struktur, dygnsrytm & hälsa
• Hög personaltäthet & adekvat medicinering
• Specialistkompetens
• Löpande kontakt med hemkommun & anhöriga

Unga vuxna – en bortglömd grupp...
Att vara ung men ändå räknas som vuxen kan vara nog så svårt
– även för den som är frisk och normalbegåvad. Lider man av
psykiska problem och svåra beteendestörningar blir det inte
lättare. Alldeles för ofta placeras unga vuxna tillsammans med
gamla och demenssjuka i brist på lämpliga vård- och boendeformer. 
På inagården har vi stora möjligheter att utveckla unga
vuxna på deras egna villkor.

Den 29-30 januari deltar vi vid Psykisk O-hälsa i Stockholm. 
Besök vår monter där eller kontakta oss på www.inagarden.se eller 
telefon: 0292-508 76

Framtid utan kaos?
för människor som ingen vill se
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LÄS MER

Titel: Muntips – Råd 
för barn med behov av 
särskild munomsorg
Författare: Eva 
Leksell
Tryckår: 2000
Pris: 20 kr + moms 
och porto

 En broschyr med praktiska råd till 
föräldrar och vårdpersonal när det gäller 
vård och stimulans i munområdet.
Beställs från Eva Leksell, e-post:  
eva.leksell@ltblekinge.se

värdet i munnen blir surare släpper tan- 
demaljen ifrån sig joner och dessa behö- 
ver vara kvar i munnen för att sedan tas 
upp igen. Man ska inte borsta tänderna 
efter att man har kräkts. Skölj med vatten 
och använd någon god sockerfri spray för 
att få bort den sura smaken. Detta prob- 
lem kan även uppstå med till exempel 
juice, gröna äpplen, vinäger och läsk.

12
VARFÖR ÄR DET SÅ  

VIKTIGT ATT SMAKA PÅ MAT?
Att smaka på saker är en viktig del av 

det goda livet. När maten kommer in i 
munnen startar salivutsöndring och 
matsmältning, och mag-tarmreflexen 
stimuleras. Många glömmer att det är 
viktigt att barn med sond eller peg också 
bör äta så mycket de kan via munnen. 

Samarbete med förskola/skola är viktigt, 
gör detaljerade beskrivningar om hur 
barnet äter och vad som är viktigt att 
tänka på, till exempel genom att filma 
matsituationen hemma.

13
NÄR TÄNDERNA ÄR LÖSA?

Om ni är oroliga för att barnet inte kan 
spotta ut tanden när den lossnar bör ni 
vara uppmärksamma på om någon tand 
börjar bli lös. Det kan vara farligt om man 
sätter tanden i halsen eller om den åker 
ned i lungorna. När tanden går att vicka 
fram och tillbaka kan du försöka vicka 
loss den helt. Men var försiktig och gå till 
tandläkaren om du vill ha hjälp. 

 Mun-H-Center är ett nationellt resurscenter för orofaciala hjälp medel  
för personer med funktionsnedsättning. 
Läs mer på www.mun-h-center.se  

MUN-H-CENTER

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

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
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VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT 
ATT PRATA OM SEX?
Det är ofta en ”het potatis” för 
professionella och föräldrar. 
Alla kastar den ifrån sig. 
”Det är föräldrarnas ansvar 
att prata om!” 
”Nej, det är de professionellas 
ansvar!” 
Det finns väldigt lite informa
tion om hur man kan gå till 
väga, och det saknas ofta 
vägledning kring detta. 
Dessutom saknas ofta rikt
linjer i olika verksamheter om 
hur man ska agera när en 
situation av sexuell karaktär 
uppstår.

VARFÖR ÄR DET SÅ 
VIKTIGT ATT PRATA OM?
Om man har en diagnos som 
gör att man har svårt att läsa 
av signaler behöver man få 
konkret hjälp kring relationer 
och sex. 
Dessutom har man kanske 
sociala svårigheter som 
innebär att man har få eller 
inga vänner att prata om sex 
med, vilket de flesta ungdo
mar gör i puberteten. Istället 
kanske man söker på nätet, 
och riskerar att få porr som 
enda informationskanal. 

VAD KAN HÄNDA OM MAN 
BARA TITTAR PÅ PORR?
Om porr blir den enda 
referensen kan det få stora 
negativa konsekvenser för 

personen i fråga. Om man inte 
har någon annan erfarenhet 
kanske hon eller han bokstav
ligen tror att det är så sex går 
till, och imiterar det man 
hittar på nätet ute i verklighe
ten. 
I värsta fall kan det leda till 
olämpliga beteenden på grund 
av negativa förebilder, brist på 
gränser och missförstånd om 
samtycke. 

SexualitetNPF

”Du skyddar 
din tonåring om

du pratar om sex”
Isabelle Hénault är sexologen som vigt sitt liv åt att hjälpa ungdomar 

inom autismspektrum att hitta en hälsosam sexualitet. Nyligen besökte 
hon Sverige för att uppmuntra föräldrar och professionella att våga 

prata om sex, både i skyddande och självstärkande syfte. 

ISABELLE HENAULT

Gör: Är psykolog, 
sexolog och forskare 
som har utvecklat ett 
relations- och sexual-
undervisningsprogram 
för ungdomar inom 
autismspektrat.

Var: Quebec, Canada

Tycker: Att sex är en 
naturlig del av vår 
utveckling och vår 
livskvalitet. 

Vill: Att alla unga inom 
autismspektrum ska få 
tillgång till särskild 
sexualundervisning. 

Aktuell: Medförfattare 
till nya boken ”Asper-
ger’s Syndrome, 
Sexuality and the Law”. 
”Boken handlar om att 
förebygga brott och att 
utbilda rättsväsendet. 
Vi tror att vi släpper en 
liten bomb här!”

Det kan leda till olämpliga beteenden 
på grund av negativa förebilder, BRIST PÅ 
GRÄNSER OCH MISSFÖRSTÅND OM SAMTYCKE. 

Sexologen Isabelle 
Hénault föreläste 
för professionella 
och föräldrar på 
Enigmas tvådagars-
konferens i 
Stockholm.
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Boktips på NÄSTA UPPSLAG

HUR BÖRJAR JAG PRATA 
OM SEX?
Tänk att det handlar om att du 
ska informera, då kan du hålla 
lite distans, och det blir inte 
lika obekvämt. Starta med 
enkla förklaringar eller 
ämnen, var konkret, enkel 
och tydlig. Ha ett positivt 
förhållningssätt, undvik 
stereotyper och fördomar. 
Och undvik att vara överbe
skyddande. Om ni är flera 
vuxna kan ni dela upp det och 
prata om det ämne ni känner 
er mest bekväma med. 
Använd bilder för att göra det 
praktiskt och lätt att förstå. 

MEN MIN TONÅRING 
FRÅGAR INGET?
Det händer ofta att föräldrar 
kommer till mig och säger ”Vi 
tror inte att vår tonåring är 
intresserad av sex”, men så 
fort de gått ut ur rummet så 
får jag tusen frågor av ton
åringen. Den överbeskyddan
de egenskapen hos föräldrar
na kan leda till brist på 
information vilket ger en ökad 
sårbarhet och risk för att bli 
utsatt för övergrepp, sexuellt 
överförbara sjukdomar och 
oönskade graviditeter. 
Tonåringar tycker ofta att det 
är mer bekvämt att ställa 
frågor och lära sig om sex ur 
en neutral och informativ 
synvinkel, och ett socialt 
gruppsammanhang kan också 
vara positivt. 

HUR SKYDDAR  
VI PÅ BÄSTA SÄTT?
Börja prata tidigt. Många barn 
inom autismspektrat har svårt 
att förstå skillnaden mellan 
vad man kan göra hemma och 
på skolan. Hemma kanske 
man klär av sig på väg till 
toaletten och låter dörren 
vara öppen. Redan i 6–7årsål
dern brukar jag prata om och 
titta på bilder av kroppsdelar 
tillsammans med barnen. Vi 
pratar om ”Vad är privat, vad 
är inte privat?” och ”Vad kan 
man göra hemma, som man 
inte kan göra i skolan?”

VILKA POSITIVA  
EFFEKTER KAN KUNSKAP 
LEDA TILL?
Information gör inte ungdo
marna mer sexfixerade, vilket 
ibland oroar föräldrar och 
personal. Kunskap leder 
istället till utveckling av egna 
gränser och omdö
me, samt möjlighet 
att avkoda situatio
ner och att utveckla 
sociala och sexuella 
färdigheter. Kunskap 
kan också minska 
problembeteenden, 
förbättrad självkäns
la och självständighet 
samt öka den sociala 
integrationen. 

VILKA KUNSKAPSBRIS-
TER HAR DU STÖTT PÅ?
Jag har träffat många ungdo
mar som inte vet vad en 
kondom är eftersom deras 
enda sexuella referens är 
porr. Jag har också träffat 
ungdomar som tror att de är 
felskapta för att de har 
hårväxt och mindre könsor
gan än porrskådespelare. Det 
är jätteviktigt att ha tillgång 
till bra material, bilder, filmer 
och föremål när man förkla
rar, annars blir det för 
abstrakt. Många tonåringar 
jag möter vill också lära sig 
och veta mer om de olika 
stegen i en relation eftersom 
de sällan har denna kunskap 
eller erfarenhet.

VAD ÄR SVÅRAST  
ATT LÄRA UT?
Det handlar om det sociala 
samspelet, att många ungdo
mar inom autismspektrat har 
svårt att läsa av signaler. Detta 
påverkar intima relationer i 
allra högsta grad. Om man 

inte kan tyda sin partners 
signaler är det därför jättevik
tigt att man alltid frågar om 
samtycke, till exempel ”Får 
jag kyssa dig?”, även om det 
känns konstigt. Annars är det 
lätt hänt att man gör att den 
andra känner sig obekväm, 
eller att man själv känner så 
för den delen.

VAD FINNS DET  
FÖR FÖRDOMAR?
En vanlig fördom är att 
tonåringar inom autismspek
trat antingen är helt asexuella 
eller helt besatta av sex. För 
majoriteten är det dock 
samma lust, nyfikenhet och 
behov som för vilken tonåring 
som helst. Många tror också 
att ungdomar inom autism
spektrat onanerar mer än 
andra, men det beror på att de 
är lättare att upptäcka än 
andra. Därför måste vi lära ut 
vad som är privat, vad är inte 
privat. När vi pratar om var 
man får onanera så händer 
det att jag använder gröna och 
röda lappar. Grönt är hemma 
ensam i sitt eget rum eller på 
sin toalett, alltså okej. Rött är 
skolans toalett, klassrummet, 
restaurang och så vidare. 
Alltså inte okej. 

VAD ÄR VIKTIGT  
ATT KÄNNA TILL?
Vissa mediciner har en 
negativ inverkan på sexualite
ten. Fråga läkaren hur 

medicinen påverkar sexualite
ten och rådgör noga kring 
lägsta möjliga dos. Att 
kombinera två olika anti
depressiva medel kan också 
ha stora negativa effekter. 
Biverkningar kan bland annat 
vara att man får en svagare 

eller starkare sexualdrift, 
svårt att få erektion, eller 
fördröjd ejakulation. 

HUR TAR MAN UPP  
KÄNSLIGA SAKER?
Om jag frågar en tonåring om 
han eller hon tittar på porr på 
nätet, så nekar hon eller han 
troligtvis. Jag säger istället 
”Jag vill att du visar mig vad 
du tittar på, så att jag kan ge 
dig fler alternativ”. Jag har 
också träffat unga vuxna som 
använt vassa föremål på sig 
själva utan att förstå att det 
kan vara farligt. Jag föreslår då 
att vi ska gå till en sexshop 
och köpa säkra och hygienis
ka sexleksaker istället. 

VAD ÄR DITT  
ALLRA BÄSTA TIPS?
Mitt bästa tips är att visa på 
alternativ istället för att 
fördöma. Genom att acceptera 
att även tonåringar inom 
autismspektrum har sexuella 
behov, och ge dem informa
tion om gränser och olämpliga 
sexuella beteenden, stärker vi 
deras omdöme kring sex och 
skapar förutsättningar för en 
hälsosam sexualitet. Sex är 
trots allt en stor del av vår 
livskvalitet.

Det handlar om det sociala samspelet, att många  
ungdomar inom autismspektrat har svårt att läsa  
av signaler. DETTA PÅVERKAR INTIMA RELATIONER 
I ALLRA HÖGSTA GRAD.

KUNSKAP LEDER 
ISTÄLLET TILL 
UTVECKLING AV 
EGNA GRÄNSER OCH 
OMDÖME, samt 
möjlighet att 
avkoda situatio-
ner och att 
utveckla sociala 
och sexuella 
färdigheter. 

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se
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SexualitetNPF

Isabelles bästa
boktips!

Kom- 
mer  
snart

THE ASPERGER  
LOVE GUIDE 
Författare: Dean Worton
Utgivare: Paul Chapman 
Publishing, 2005

PREVENTING AIDS AND 
OTHER STD’S THROUGH 
SEXUALITY EDUCATION 
for students with intellec-
tual impairments 
Laddas ned gratis från:  
www.msss.gouv.qc.ca

ASPERGER’S SYNDROME AND SEXUALITY
Författare: Isabelle Hénault
Utgivare: Jessica Kingsley Publishers, 2006

ASPERGER’S SYNDROME, SEXUALITY AND THE LAW
Författare: Isabelle Hénault, Tony Attwood, Nick Dubin
Utgivare: Jessica Kingsley Publishers, 2014

THE GUIDE TO DATING 
FOR TEENAGERS WITH 
ASPERGER SYNDROME
Författare: Jeannie 
Uhlenkamp
Utgivare: Autism Asperger 
Pub. Co., 2009

MAKING SENSE OF SEX: 
A Forthright Guide to 
Puberty, Sex and 
Relationships for People with 
Asperger’s Syndrome 
Författare: Sarah Attwood
Utgivare: Jessica Kingsley 
Publishers, 2008

LOVE, SEX AND LONG-
TERM RELATIONSHIPS: 
What People with Asperger 
Syndrome Really Really Want 
Författare: Sarah Hendrickx 
Utgivare: Jessica Kingsley 
Publishers, 2008

– 8 läsvärda böcker om sexualitet 

SEX, KÄRLEK &  
ASPERGERS SYNDROM
Författare: Inger Jalakas
Utgivare: Alfabeta, 2010

    +en på  
svenska

www.permobil.se

Du har kontrollen
MagicDrive Touch™
Vi vill ge dig möjlighet att enkelt och aktivt kunna 
kontrollera rullstolen samtidigt som du har en direkt 
kontroll över din omgivning. MagicDrive Touch ger  
dig möjlighet att kommunicera genom telefoni, 
digitala medier eller modern talteknologi.

Allt detta får du i en och samma enhet.

•	 Integrerat operativsystem - Manövrera och kommunicera. 

•	 Styrsystem - Koppla till alternativa styrsätt. 

•	 Plug & play - Snabb justering/ändring av styrsystem.

•	 Grafisk	skärm	-	Kan	också	användas	separat.

•	 Enkel användning - Tydlig display med text, ikoner eller tal.

•	 Standard IR - Styr din miljö direkt med 200 infraröda koder.

•	 Flexibel - Tillgänglig på vuxen- och barnrullstolar.

•	 Skräddarsytt - Anpassa till dina behov.

•	 Valmöjlighet - Brett utbudet av valbara moduler.

•	 Enkel installation - Kan enkelt anpassas.
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Höghammarskolan
Gymnasiesärskolan i Bollnäs

Höghammarskolan erbjuder ett brett utbud av nationella och indivi- 
duella program. Alla blivande elever erbjuds kostnadsfri praktik- 

period samt att bo på ett av våra elevboenden. Läs mer om Utökat 
program på www.idrottsgymnasiet.com Boka ett besök redan nu! 

www.hoghammar.se    I    tfn 0278-25800

höghammarskolan fk 1306_86x60.indd   4 2013-10-20   16:43

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Vi vänder oss till personer 
med funktionsnedsättning. 

Vi anordnar även yrkes-
utbildningar inom området.

Öppet hus 12 april

www.fellingsbro.fhsk.se
tel: 0581-89 100

              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.

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

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

www.permobil.se

Du har kontrollen
MagicDrive Touch™
Vi vill ge dig möjlighet att enkelt och aktivt kunna 
kontrollera rullstolen samtidigt som du har en direkt 
kontroll över din omgivning. MagicDrive Touch ger  
dig möjlighet att kommunicera genom telefoni, 
digitala medier eller modern talteknologi.

Allt detta får du i en och samma enhet.

•	 Integrerat operativsystem - Manövrera och kommunicera. 

•	 Styrsystem - Koppla till alternativa styrsätt. 

•	 Plug & play - Snabb justering/ändring av styrsystem.

•	 Grafisk	skärm	-	Kan	också	användas	separat.

•	 Enkel användning - Tydlig display med text, ikoner eller tal.

•	 Standard IR - Styr din miljö direkt med 200 infraröda koder.

•	 Flexibel - Tillgänglig på vuxen- och barnrullstolar.

•	 Skräddarsytt - Anpassa till dina behov.

•	 Valmöjlighet - Brett utbudet av valbara moduler.

•	 Enkel installation - Kan enkelt anpassas.
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Atelje Lilla Frans – konstnärligt arbete 
med stöd och hjälp på Gärdet

Vem kan arbeta här?
Personer med stort intresse och förmåga att 
uttrycka sig i bild, färg och form. Personer 
med lindrig till måttlig intellektuell 
funktionsnedsättning, som behöver extra 
stöd och ett lugnare tempo. 

Hur arbetar vi?
•  Uppmuntra och tillvarata individens 

speciella förmåga. Alla får en egen 
arbetsplats och individuellt anpassat 
stöd.

•  Öka kunskapen om olika tekniker, 
material och komposition.

•  Utveckla och öka bildseendet genom 
studiebesök,  då vi skissar och 
fotograferar samt lånar böcker i aktuella 
ämnen.

Nacka dagliga verksamhet – 
självständigt arbete med stöd och hjälp 
i Saltsjöbaden

Vem kan arbeta här?
Personer med lindrig till måttlig individuell 
funktionsnedsättning, som uppskattar ett 
riktigt och viktigt arbete där man är behövd 
och efterfrågad.

Hur arbetar vi?
•  Deltagarna arbetar sida vid sida med 

ordinarie personal och ingår i den 
dagliga driften av Saltsjöbadens sjukhus.

•  Individanpassat stöd för att utföra 
arbetsuppgifterna.

Stora Blå Kultur – En kreativ och 
uttrycksfull miljö i Solna

Vem kan arbeta här?
Personer med brinnande intresse och 
förmåga att uttrycka sig i musik

Hur arbetar vi?
• Kulturinriktat.

•  Utveckla deltagarnas konstnärliga 
begåvning i lokaler anpassade för  
kreativt arbete – till exempel med 
musikstudio, replokal, mediarum  
och bildateljé.

•  Målet är att skapa, producera och  
sprida musik, bild och film.

Da Capo – ett riktigt och viktigt  
arbete i Enskededalen

Vem kan arbeta här?
Personer med lindrig till måttlig individuell 
funktionsnedsättning, som uppskattar ett 
riktigt och viktigt arbete där man är behövd 
och efterfrågad.

Hur arbetar vi?
•  Deltagarna arbetar sida vid sida med 

ordinarie personal och driver ett café  
med tillhörande fritidsgård för de äldre.

•  Ligger i ”Hemmet för gamla” i 
Enskededalen.

•  Arbetsuppgifterna anpassas utifrån  
dina styrkor, förmågor och intresse.

• Individanpassat stöd.

Söker du nytt arbete inom 
dagligverksamheten?

Anna Wallentin 
mobil 0733-77 53 00 
anna.wallentin@nytida.se

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller stöd till människor med medicinsk 
eller social funktionsnedsättning. På våra 250 verksamheter börjar en ny tid för våra 
kunder vars livskvalitet ytterst garanteras av 4 700 experter på stöd och omsorg. 
Tillsammans med vårt systerföretag Vardaga ingår vi i Ambea.

Vi söker dig som vill få möjlighet att utvecklas och lära dig nya arbets-
uppgifter på det sätt som passar just dig, i din egen takt. För oss är det 
viktigt att du trivs och är stolt över ditt arbete. Vi fokuserar på dina 
styrkor, förmågor och din talang. Ingen kan allt, men alla kan något!

Under  hösten 2013, har vi även startat en ny musikverk-samhet i Lund

Atelje Lilla Frans – konstnärligt arbete 
med stöd och hjälp på Gärdet

Vem kan arbeta här?
Personer med stort intresse och förmåga att 
uttrycka sig i bild, färg och form. Personer 
med lindrig till måttlig intellektuell 
funktionsnedsättning, som behöver extra 
stöd och ett lugnare tempo. 

Hur arbetar vi?
•  Uppmuntra och tillvarata individens 

speciella förmåga. Alla får en egen 
arbetsplats och individuellt anpassat 
stöd.

•  Öka kunskapen om olika tekniker, 
material och komposition.

•  Utveckla och öka bildseendet genom 
studiebesök,  då vi skissar och 
fotograferar samt lånar böcker i aktuella 
ämnen.

Nacka dagliga verksamhet – 
självständigt arbete med stöd och hjälp 
i Saltsjöbaden

Vem kan arbeta här?
Personer med lindrig till måttlig individuell 
funktionsnedsättning, som uppskattar ett 
riktigt och viktigt arbete där man är behövd 
och efterfrågad.

Hur arbetar vi?
•  Deltagarna arbetar sida vid sida med 

ordinarie personal och ingår i den 
dagliga driften av Saltsjöbadens sjukhus.

•  Individanpassat stöd för att utföra 
arbetsuppgifterna.

Stora Blå Kultur – En kreativ och 
uttrycksfull miljö i Solna

Vem kan arbeta här?
Personer med brinnande intresse och 
förmåga att uttrycka sig i musik

Hur arbetar vi?
• Kulturinriktat.

•  Utveckla deltagarnas konstnärliga 
begåvning i lokaler anpassade för  
kreativt arbete – till exempel med 
musikstudio, replokal, mediarum  
och bildateljé.

•  Målet är att skapa, producera och  
sprida musik, bild och film.

Da Capo – ett riktigt och viktigt  
arbete i Enskededalen

Vem kan arbeta här?
Personer med lindrig till måttlig individuell 
funktionsnedsättning, som uppskattar ett 
riktigt och viktigt arbete där man är behövd 
och efterfrågad.

Hur arbetar vi?
•  Deltagarna arbetar sida vid sida med 

ordinarie personal och driver ett café  
med tillhörande fritidsgård för de äldre.

•  Ligger i ”Hemmet för gamla” i 
Enskededalen.

•  Arbetsuppgifterna anpassas utifrån  
dina styrkor, förmågor och intresse.

• Individanpassat stöd.

Söker du nytt arbete inom 
dagligverksamheten?

Anna Wallentin 
mobil 0733-77 53 00 
anna.wallentin@nytida.se

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller stöd till människor med medicinsk 
eller social funktionsnedsättning. På våra 250 verksamheter börjar en ny tid för våra 
kunder vars livskvalitet ytterst garanteras av 4 700 experter på stöd och omsorg. 
Tillsammans med vårt systerföretag Vardaga ingår vi i Ambea.

Vi söker dig som vill få möjlighet att utvecklas och lära dig nya arbets-
uppgifter på det sätt som passar just dig, i din egen takt. För oss är det 
viktigt att du trivs och är stolt över ditt arbete. Vi fokuserar på dina 
styrkor, förmågor och din talang. Ingen kan allt, men alla kan något!

Under  hösten 2013, har vi även startat en ny musikverk-samhet i Lund

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS
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Atelje Lilla Frans – konstnärligt arbete 
med stöd och hjälp på Gärdet

Vem kan arbeta här?
Personer med stort intresse och förmåga att 
uttrycka sig i bild, färg och form. Personer 
med lindrig till måttlig intellektuell 
funktionsnedsättning, som behöver extra 
stöd och ett lugnare tempo. 

Hur arbetar vi?
•  Uppmuntra och tillvarata individens 

speciella förmåga. Alla får en egen 
arbetsplats och individuellt anpassat 
stöd.

•  Öka kunskapen om olika tekniker, 
material och komposition.

•  Utveckla och öka bildseendet genom 
studiebesök,  då vi skissar och 
fotograferar samt lånar böcker i aktuella 
ämnen.

Nacka dagliga verksamhet – 
självständigt arbete med stöd och hjälp 
i Saltsjöbaden

Vem kan arbeta här?
Personer med lindrig till måttlig individuell 
funktionsnedsättning, som uppskattar ett 
riktigt och viktigt arbete där man är behövd 
och efterfrågad.

Hur arbetar vi?
•  Deltagarna arbetar sida vid sida med 

ordinarie personal och ingår i den 
dagliga driften av Saltsjöbadens sjukhus.

•  Individanpassat stöd för att utföra 
arbetsuppgifterna.

Stora Blå Kultur – En kreativ och 
uttrycksfull miljö i Solna

Vem kan arbeta här?
Personer med brinnande intresse och 
förmåga att uttrycka sig i musik

Hur arbetar vi?
• Kulturinriktat.

•  Utveckla deltagarnas konstnärliga 
begåvning i lokaler anpassade för  
kreativt arbete – till exempel med 
musikstudio, replokal, mediarum  
och bildateljé.

•  Målet är att skapa, producera och  
sprida musik, bild och film.

Da Capo – ett riktigt och viktigt  
arbete i Enskededalen

Vem kan arbeta här?
Personer med lindrig till måttlig individuell 
funktionsnedsättning, som uppskattar ett 
riktigt och viktigt arbete där man är behövd 
och efterfrågad.

Hur arbetar vi?
•  Deltagarna arbetar sida vid sida med 

ordinarie personal och driver ett café  
med tillhörande fritidsgård för de äldre.

•  Ligger i ”Hemmet för gamla” i 
Enskededalen.

•  Arbetsuppgifterna anpassas utifrån  
dina styrkor, förmågor och intresse.

• Individanpassat stöd.

Söker du nytt arbete inom 
dagligverksamheten?

Anna Wallentin 
mobil 0733-77 53 00 
anna.wallentin@nytida.se

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller stöd till människor med medicinsk 
eller social funktionsnedsättning. På våra 250 verksamheter börjar en ny tid för våra 
kunder vars livskvalitet ytterst garanteras av 4 700 experter på stöd och omsorg. 
Tillsammans med vårt systerföretag Vardaga ingår vi i Ambea.

Vi söker dig som vill få möjlighet att utvecklas och lära dig nya arbets-
uppgifter på det sätt som passar just dig, i din egen takt. För oss är det 
viktigt att du trivs och är stolt över ditt arbete. Vi fokuserar på dina 
styrkor, förmågor och din talang. Ingen kan allt, men alla kan något!

Under  hösten 2013, har vi även startat en ny musikverk-samhet i Lund

Atelje Lilla Frans – konstnärligt arbete 
med stöd och hjälp på Gärdet

Vem kan arbeta här?
Personer med stort intresse och förmåga att 
uttrycka sig i bild, färg och form. Personer 
med lindrig till måttlig intellektuell 
funktionsnedsättning, som behöver extra 
stöd och ett lugnare tempo. 

Hur arbetar vi?
•  Uppmuntra och tillvarata individens 

speciella förmåga. Alla får en egen 
arbetsplats och individuellt anpassat 
stöd.

•  Öka kunskapen om olika tekniker, 
material och komposition.

•  Utveckla och öka bildseendet genom 
studiebesök,  då vi skissar och 
fotograferar samt lånar böcker i aktuella 
ämnen.

Nacka dagliga verksamhet – 
självständigt arbete med stöd och hjälp 
i Saltsjöbaden

Vem kan arbeta här?
Personer med lindrig till måttlig individuell 
funktionsnedsättning, som uppskattar ett 
riktigt och viktigt arbete där man är behövd 
och efterfrågad.

Hur arbetar vi?
•  Deltagarna arbetar sida vid sida med 

ordinarie personal och ingår i den 
dagliga driften av Saltsjöbadens sjukhus.

•  Individanpassat stöd för att utföra 
arbetsuppgifterna.

Stora Blå Kultur – En kreativ och 
uttrycksfull miljö i Solna

Vem kan arbeta här?
Personer med brinnande intresse och 
förmåga att uttrycka sig i musik

Hur arbetar vi?
• Kulturinriktat.

•  Utveckla deltagarnas konstnärliga 
begåvning i lokaler anpassade för  
kreativt arbete – till exempel med 
musikstudio, replokal, mediarum  
och bildateljé.

•  Målet är att skapa, producera och  
sprida musik, bild och film.

Da Capo – ett riktigt och viktigt  
arbete i Enskededalen

Vem kan arbeta här?
Personer med lindrig till måttlig individuell 
funktionsnedsättning, som uppskattar ett 
riktigt och viktigt arbete där man är behövd 
och efterfrågad.

Hur arbetar vi?
•  Deltagarna arbetar sida vid sida med 

ordinarie personal och driver ett café  
med tillhörande fritidsgård för de äldre.

•  Ligger i ”Hemmet för gamla” i 
Enskededalen.

•  Arbetsuppgifterna anpassas utifrån  
dina styrkor, förmågor och intresse.

• Individanpassat stöd.

Söker du nytt arbete inom 
dagligverksamheten?

Anna Wallentin 
mobil 0733-77 53 00 
anna.wallentin@nytida.se

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller stöd till människor med medicinsk 
eller social funktionsnedsättning. På våra 250 verksamheter börjar en ny tid för våra 
kunder vars livskvalitet ytterst garanteras av 4 700 experter på stöd och omsorg. 
Tillsammans med vårt systerföretag Vardaga ingår vi i Ambea.

Vi söker dig som vill få möjlighet att utvecklas och lära dig nya arbets-
uppgifter på det sätt som passar just dig, i din egen takt. För oss är det 
viktigt att du trivs och är stolt över ditt arbete. Vi fokuserar på dina 
styrkor, förmågor och din talang. Ingen kan allt, men alla kan något!

Under  hösten 2013, har vi även startat en ny musikverk-samhet i Lund

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

n ”Vi är stolta över Vincent!” 

n  Det första året med barnet. En guide till  
dig som är nybliven förälder till ett barn  
med funktionsnedsättning. 

n   Annorlunda spädbarnsproblem, intervju  
med barnläkare. 

n Så hanterar du beskedet om ditt barn. 

n  Lisa berättar hur det är att vara syskon till  
barn med funktionsnedsättning. 

n  Vi finns där men lägger oss inte i.  
Mor- och farföräldrar har sitt eget nätverk. 

n  Så här blev vår familj. Hur får man hjälp  
av andra och perspektiv på saker och ting?

n Forskaren Hans Forssberg om framtiden. 

n Wilma, 3 år, har en ovanlig 
diagnos som innebär att hon 
behöver ständig hjälp. Ändå fick 
föräldrarna inte information om att 
de kunde söka personlig assis-
tans. Inte förrän en kompis till en 
kompis tipsade.

n De statliga stöden hänger 
inte med utvecklingen. 

n Tre högaktuella reportage om 
kampen om kollo, resor till fjärran 
länder och Linnéas drömresa till 
delfinernas värld.

24 sidor som ger svar  
på många angelägna frågor 
om små barn. 

Baby- & Barnspecial 

48

60

84

78

Personlig assistans Kollo och resor Folkhögskola

”Konsekvenserna kan BLI 
KATASTROFALA.”
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TEMA Baby- & barnspecial

”Vi är stolta över 
Vincent precis som han är”

Löven faller och lämnar ut - 
rymme åt solen att nå ner 
genom de glesnande trädkro-
norna i bokskogen bakom 
familjen Johanssons hem i 

Sölvesborg. 
Det är i slutet av september, och det 

har gått nästan två år sen den dagen 
Vincent föddes, tio veckor innan beräk-
nad förlossning. När mamma Linda 
tänker tillbaka beskriver hon hur allting 
var ”som en dimma”, där hon inte förstod 
vad som var på väg att hända. Hon var 
mitt i en hektisk jobbperiod och hon och 
Viktor höll på att ordna inför deras 
stundande bröllop. När hon blev inlagd 
förstod hon inte riktigt varför, hon låg 
mest i sängen och väntade på att få åka 
hem för att ta itu med allt som behövde 
fixas. Först efter en hel vecka på sjukhu-
set fick hon träffa en läkare som klart och 
tydligt sa ”Du kan föda när som helst, ni 
måste ställa in bröllopet.” 

Dagen efter kom Vincent. Efter en kort 
stund på Lindas bröst fördes han till neo - 
natalavdelningen. Trots att pappa Viktor 
på förhand visats runt och förberetts av 
personalen beskriver han händelsen som 
om han var med i en film från framtiden, 
med alla blinkande och pipande appara-
ter, och läkare och sjuksköterskor som 
samlades runt hans son. 

Vincent andades fint och de fick snart 
veta att ”läget var stabilt”, och gick upp 
till BB och lade sig för att sova. På natten 
väcktes de av en sköterska som berättade 
att Vincent plötsligt slutat andas, och att 

han lagts i respirator och blivit flyttad till 
intensiven.

Linda minns promenaden dit i detalj. 
Hur hon såg en äldre dam kämpa för sitt 
liv i rummet intill och hur hon tänkte att 
en början och ett slut på ett liv kan vara 
så nära sammanlänkat. Inombords var 
hon känslomässigt avtrubbad, tom, i 
chock. ”Skulle han dö nu? Var det så här 
det skulle bli?”

Men Vincent repade sig efter den där 
natten och kunde snart andas på egen 
hand igen. Viktor pendlade till Malmö 
och fortsatte sina studier 
till musiklärare, och 
Linda var på sjukhuset 
hos Vincent. På deras 
frågor om vad det kunde 
innebära att bli för tidigt 
född sa läkarna att man 
eventuellt kunde bli lite 
sen i utvecklingen, men 
att allt såg normalt ut för 
Vincent. 

Men deras magkänsla 
sa ändå att något inte var 
som det skulle. 

Och så en dag några veckor senare hände 
det igen. Linda och Vincent var ensamma 
på rummet när apparaterna plötsligt 
började larma, och på bara några 
sekunder blev Vincent alldeles blå. Hon 
var säker på att han dog där och då. 
Personalen kom inrusande och slet 
honom ur hennes famn och hon sprang 
efter med hans tomma lilla sjuk säng, 

genom korridoren, förbi rummet där de 
andra familjerna satt och fikade, in till 
intensivrummet på neonatalavdelningen.

Även denna gång repade han sig, men nu 
ville läkarna att Vincent skulle genomgå 
en hjärnröntgen.

Och ja, det ”fanns något” i den vita 
hjärnsubstansen. Något som inte skulle 
vara där. Linda tog emot beskedet själv 
och hon minns att det strömmade latin- 
ska ord ur läkarens mun. Ord som hon 
inte förstod men som hon och Viktor 
senare googlade upp. Och någonstans 

där kunde de läsa ordet 
CP.

”Kommer han att 
kunna gå? Kommer han 
att prata?”

Återigen var läkarna 
överslätande. ”Förvänta 
er inte det värsta. Han är 
prematur och därför är 
han sen i utvecklingen. 
Det är för tidigt att säga 
något annat.” 

Viktor tycker så här i 
efterhand att deras svar var både på gott 
och ont.

– De förskönade situationen och vi 
fortsatte tänka att problemet bara var att 
han var för tidigt född. De ville att vi 
skulle knyta an till Vincent oavsett. Men 
jag önskar att de hade berättat lite mer 
konkret om vad en cp-skada kan innebä-
ra. Istället har vi hittat den mesta 
informationen på nätet och via andra 
föräldrar. 

”Ingen kan säga vad som händer. Aldrig vet vi vad som kommer ske.”  
Så sjunger Viktor Johansson om sin son Vincent, 2, som har en cp-skada.  
Att öppet berätta om sin situation har varit ett sätt att bearbeta det som hänt,  
och med låten ”Ända sen den dagen” hoppas han och hans fru Linda att  
andra ska få mod att göra detsamma.

Personalen kom 
inrusande och 
slet honom ur 

hennes famn och 
hon sprang EFTER 

MED HANS TOMMA 
LILLA SJUK SÄNG.
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Sången om Vincent 
och pappa Viktors 
fortsatta sångkarriär 
går att följa på www. 
viktorjohansson.com
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TEMA Baby- & barnspecial

Familjen blev utskriven i januari, den 
dagen Vincent varit beräknad att födas.

– Vi åkte hem med ”för tidigt född” i 
huvudet,  och levde ett halvår i en skön 
bubbla, säger Linda.

De skrev på Facebook att de fått barn 
”som om allt var som det skulle” och i 
april blev bröllopet äntligen av.

Vincent gjorde framsteg, men inte alls i 
samma takt som hans jämnåriga. Via 
läkaren på neonatalen fick de träffa en 
sjukgymnast.

– Efter att hon känt på 
Vincent i bara tio minuter, 
kom domen. ”Vincent har 
en cp-skada”. 

När Linda ska beskriva 
sorgen över Vincents 
diagnos säger hon att den 
kommer och går, och att 
hon ännu inte hunnit få distans till det 
som hänt. 

– Jag sörjer varje dag. Jag är jätteledsen 
över det som har hänt och ovissheten om 
vad Vincent kommer att klara av. Sam-
tidigt försöker jag att inte dra iväg, utan 

ta en dag i sänder. Det är och förblir 
jobbigt, men det är okej ändå. På något 
sätt lär man sig leva med det, och jag tror 
att allt som händer har en mening, även 
om vi har svårt att förstå vad meningen 
med detta är. 

Viktor nickar och fortsätter:
– Jag hade en bild av att Vincent skulle 

komma springande till mig på högskolan 
och säga ”pappa”. Det kanske blir senare 
eller på ett annat sätt. Man får anpassa 

drömmarna och istället 
glädjas åt små framsteg, 
som när han slänger en 
korv på golvet, eller att 
han lärt sig att stänga en 
dörr. 

Som artister till yrket har 
de rest runt till många 
olika platser i landet, dit 

musiken har fört dem. Tanken när de 
bildade familj var att fortsätta mer eller 
mindre som vanligt, men just nu får den 
drömmen vänta. Att fortsätta med musik 
i någon form är dock viktigt för dem 
båda.

TIPS TILL NYBLIVNA FÖRÄLDRAR

   Lita på magkänslan, och våga ifråga-
sätta och säga ifrån. Det ni ”känner” är 
oftast rätt. 

  Prata med andra i samma situation som 
vet hur det är (ni får stöd och ovärderli-
ga tips).

   Sätt en ”spotlight på elefanten i 
rummet” och ta kontrollen över er 
berättelse (då blir den inte så kul att 
skvallra om). Prata ihop er och skriv 
ned vad ni vill ha sagt innan och ha 
lappen framför er om det känns svårt.

  Våga säga att ni har sorg.

  Försök att bara vara en familj emellanåt 
(utan alla måsten).

  Ge varandra egen tid.

  Försök att bara förmedla positiva 
tankar när barnet är med, prata inte 
över huvudet på henne eller honom.

  Bjud hem folk till er om ni tycker att det 
känns svårt att komma hemifrån.

Det är och förblir 
jobbigt, men det 
är okej ändå. PÅ 

NÅGOT SÄTT LÄR MAN 
SIG LEVA MED DET.

Den 9 november 2011 föddes Vincent, 10 veckor för tidigt. Det dröjde till sommaren 2012 innan 
han fick diagnosen spastisk diplegi, en cp-skada som påverkar motoriken i hela kroppen. 
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Med musikens hjälp har Linda och Viktor satt ord på sin berättelse och delar med sig av den till 
andra. ”Musik är viktigt för oss. Det är terapi.”

En dag förra vintern hörde Linda på 
radion att de sökte bidrag till tävlingen 
”Svensktoppen nästa”, och hon frågade 
sin storebror som är musiker och låtskri-
vare, om han ville skriva en låt till Viktor. 
Det ville han. 

Och första gången de hörde låten 
”Ända sen den dagen” blev de mycket 
överraskade. Den sammanfattade deras 
tankar och känslor kring Vincent som om 
det var deras egna ord. När bidraget 
sedan kom med i tävlingen insåg Viktor 
att de satt igång något stort.

– Musiken har en stor del i vårt liv och 
låten har också betytt mycket för oss. Med 
den har vi inte bara hamnat i offentligt 
ljus här i Blekinge och Sölvesborg, utan i 
hela Sverige. Jag har fått chansen att 
prata om oss och upplysa om vad CP är i 
rikstäckande radio vilket känns jättestort 
för mig, dessutom spelas min låt fortfa-
rande på radio och sprider vårt budskap. 
Låten hade aldrig blivit av om det inte 
varit som det är. 

De tycker att det är viktigt att inte vara 
rädd för att ”gå ut” med att ens barn har 
en funktionsnedsättning. Redan ett par 
månader efter att Vincents cp-skada 
konstaterats gick de ut på Facebook och 
berättade.

– Vi har ett stort kompisnätverk över 
hela Sverige. Vi visste inte riktigt vad vi 
skulle säga i början, och det var jobbigt 
att dra hela historien om och om igen. 
När vi skrivit om Vincent fick vi en 
otroligt positiv respons och det hjälpte 
oss mycket i det läget att berätta om det 
för vår omgivning. Genom att sätta en 
“spotlight på elefanten i rummet” blev 
den inte så kul att ”skvallra” om, och 
många blev inte lika obekväma inför oss 
och allt vad cp-skadan innebär, säger 
Viktor, och fortsätter:

– Vi kände också att vi vågade stå för 
det på annat sätt, inte för att vi skämdes 
innan, men det var svårt att veta hur man 
skulle prata om det, särskilt när det kom 
frågor från folk man träffade på stan som 
inte visste, förväntade sig, eller kanske 
ens ville höra ett svar som inte var en 
solskenshistoria.

Linda tror att kunskap är en viktig del i 
detta. 

– Vet man inte vad en funktionsned-
sättning innebär är det lätt att man 
”skräms” eller backar undan på olika 
sätt. När vi pratar om det, letar informa-
tion och pratar med andra föräldrar i 
liknande situation känner vi oss starkare 
och säkrare, både i vår situation och i oss 
själva, vilket gör att den där jobbiga 
känslan som fanns i början om hur andra 

människor skulle reagera har försvunnit. 
Vi är stolta över vår son precis som han är 
och ingen ska få ta det ifrån oss, eller från 
Vincent för den delen.

Att prata med andra i samma situation 
har varit ett stort stöd, och Viktor och 

Linda har kommit i kontakt med många 
familjer via Svenska CP-föreningens 
forum på nätet. 

De vill gärna att Vincent ska få syskon 
någon gång i framtiden, men är rädda för 
att samma sak ska hända igen. Det 
kommer dock inte hindra dem från att 
försöka säger Linda. 

– Men det får vänta några år till, i alla 
fall tills Viktor blir klar musiklärare. Just 
nu är det fullt fokus på Vincent och på 
musiken som äntligen börjar ta en större 
del i vårt liv igen. Musiken är så viktig för 
oss, den är vår räddning.

Låten ”Ända sen den dagen” har 
släppts som singel och finns på Spotify 
och Viktor har även planer på att fortsät-
ta spela in låtar tillsammans med Lindas 
bror. 

Och precis som i låten försöker de ta en 
dag i sänder.

– Jag förstår att vi inte kommer ha ett 
”vanligt” liv, men jag vet att det går att 
leva ett bra liv ändå, säger Viktor, och 
Linda fortsätter:

– Det kunde varit värre. Vincent kunde 
faktiskt ha lämnat oss där på neonatalen. 
Jag är jätteglad att han är här. l

När de första ackorden strömmar ut i hörlu-
rarna i studion spricker Vincent upp i ett stort 
leende. 

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se
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Första
året

ditt barn
med

FÖRÄLDRAGUIDE: 

Vi på Föräldrakraft har skapat en guide för  
dig som är nybliven förälder till ett barn med  

funktionsnedsättning. Vad är viktigast att  
tänka på under det första året och vilken  

hjälp och stöd kan du få? 

2–4  
månaderDen första tiden är omtumlande. 

Kanske har ni redan fått besked om 
att barnet har en funktionsnedsätt-
ning eller så börjar ni misstänka 
något. Kanske är ni kvar på 
sjukhuset eller så har ni 
kommit hem. Innan ni åker 
hem har ni förhoppningsvis 
fått träffa den läkare som 
kommer att bli ert barns PAL, 
patientansvariga läkare, och fått 
veta mer om vad funktionsnedsätt-
ningen innebär, samt var ni kan få 
mer information. 

Om ni kämpar med barnets mat 
och sömn, tveka inte att vända er till 
BVC eller barnets PAL. 

När funktionsnedsättning 
konsta teras skickas oftast en remiss 
till habiliteringen, som har sjukgym-
nast, arbetsterapeut, logoped, 
kurator, psykolog och andra 
specialister som kan minska de 
problem som barnets funktionsned-
sättning medför i det dagliga livet.

Kuratorn och psykologen kan 
erbjuda stödsamtal till er och er 
närmaste omgivning. Vissa lands-

ting har också en kris- och 
samtalsmottagning. Kuratorn 

på sjukhuset eller habilite-
ringen kan hjälpa er att se 
vilken ekonomisk ersättning 
som kan vara aktuell för er 

föräldrar. Ska ni vara sjuk-
skrivna, föräldralediga eller 

ansöka om vård av allvarligt sjukt 
barn? Om barnet har större behov 
än ett friskt barn i samma ålder vad 
gäller omvårdnad och tillsyn, 
merarbete och merkostnader, kan 
det också vara aktuellt att redan nu 
skicka in en ansökan om vårdbidrag. 

Om barnet har behov av livsuppe-
hållande tillsyn och vård kan det 
vara aktuellt att redan nu ansöka om 
personlig assistans. Be anhöriga och 
vänner om hjälp med matlagning, 
tvätt och annat praktiskt den första 
tiden.

Brevlådan fylls av 
kallelser till diverse 
kompletterande medicin-

ska undersökningar och 
provtagningar, och ni träffar 

specialisterna på habiliteringen regel-
bundet. En del familjer har cirka 3–4 
möten i veckan det första året. Beroende 
på barnets funktionsnedsättning får ni 
kanske remisser till specialister inom 
öron, näsa, hals, gastrologi, ortopedi, 
lung- och andning, nutrition, smärta 
eller spasticitet. 

Resor till och från sjukhus och habili- 
tering, eller p-avgifter i samband med 
dessa besök kan bli kostsamt. Ansök om 
sjukresekort och merkostnadsvårdbi-
drag som täcker sjukreseavgiften upp till 
högkostnadsskyddet. Om ni åker egen 
bil kan ni ansöka om parkeringstillstånd 
eller, om det är aktuellt, befrielse från 
trängselskatt.

Många familjer vittnar om att det ger 
energi att träffa andra föräldrar i 
liknande situation. Vissa habiliteringar 
har spädbarnsgrupper, men det finns 
också en rad organisationer eller föräld-
raforum som ni hittar på nätet. 

TEXT: ANNA PELLA  ILLUSTRATION: ELIN B HEDBERG 
info@faktapress.se

0–2  
månader
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4–6  
månader

6–9  
månader

9–12  
månader

Är barnet redo att börja 
förskolan när föräldradagar-
na är slut? Kommer barnet 
behöva särskild tillsyn delar 

av den övriga tiden i form av 
personlig assistans? 

Kan en av er förlänga föräldraledigheten 
eller gå ned i arbetstid genom att vara 
tjänstledig från jobbet och istället jobba 
deltid som personlig assistent? 

När assistans har beviljats ska ni som 
vårdnadshavare välja assistansanordnare, 
som hjälper er med rekrytering och plane-
ring av assistansen.

Andra praktiska saker som nu blir aktuella 
att fundera på är om barnet behöver en 
specialvagn och bilstol med extra stöd, 
höj- och sänkbar säng eller  skötbord. Kanske 
behöver bostaden eller bilen anpassas för att 
få plats med eller lättare komma in och ut 

med olika hjälpmedel. Kontakta arbets-
terapeuten om detta. Ni kommer att 

prova ut hjälpmedel på hjälpmedels-
centralen, samt lämna in ansökan 

om anpassningsbidrag för bosta-
den hos kommunen och bilen hos 
Försäkringskassan. 

Habiliteringen kan ge 
många tips på stimu-
lans och smarta hjälp-

medel, och om ni vill kan 
en habiliteringsplan upprät-

tas, som beskriver vilket målet är 
med alla insatser, och hur det ska 
utvärderas.

Logopeden tittar på hur barnet 
äter och kommunicerar, sjukgym-
nasten tittar på den motoriska 
utvecklingen, och specialpedagogen 
kan hitta alternativa vägar för 
samspel och komma med många tips 
på sinnesstimulerande leksaker. En 
del av dessa leksaker är väldigt dyra, 
det finns dock många fonder att 
söka. 

För att minska förälderns arbete 
kring samordningen av alla barnets 
insatser kan ni kräva att de viktigas-
te kontakterna inom kommun, 
försäkringskassa och landsting 
träffas och upprättar en så kallad 
samordnad individuell plan där det 
framgår vilka insatser ert barn 
behöver och vem som ska göra vad. 
Begär också att den som ansvarar 
för en insats informerar alla runt 
omkring, ta inte på er att vara 
informationskanal. Er roll är att 
vara föräldrar i första hand.

Håll fast vid och vårda de bästa 
kontakterna, de som följer upp 
insatserna utan att ni behöver  
ligga på och tjata.

Det är lätt att isolera sig och bara 
fokusera på barnets funktionsnedsätt-
ning den första tiden. Men ju längre tid 
ni gör det, ju större är risken att 
drabbas av depression. Ni har nu 
hunnit få både magkänsla och skinn 
på näsan och kanske vågar ni säga 
nej till undersökningar och 
möten som inte måste ske 
precis här och nu. 

Försök, om möjligt, göra 
sådant som andra föräldrale-
diga gör. Träffa vänner och 
familj. Njut av det som är bra, 
och ta vara på de fina ögonblicken 
mitt i allt annat. 

Om barnet av någon anledning inte 
kan åka kommunalt kan ni ansöka om 
Färdtjänstkort. 

Kanske börjar tankar om förskola 

komma upp. Ska ert barn gå på en 
vanlig avdelning, specialavdelning 
eller specialförskola? Med eller utan 
resurs eller personlig assistent? Prata 
och rådgör med personalen på 
habiliteringen och kontakta kommu-

nens handläggare.
Vissa kommuner beviljar 

skolskjuts till och från special-
förskola om den ligger långt 
från hemmet. 

Om ditt barn behöver 
sittstöd utöver en vanlig 

barnstol kan arbetsterapeuten 
bland annat förskriva en matstol 

med bra stöd för bål, nacke och panna. 
Sjukgymnasten ser också över barnets 
behov av räta ut fot- och handled eller 
stödja kroppen med en så kallad ortos, 
korsett och ståskal.

©
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n Kanske börjar vardagen att ge 
sig till känna så smått, med rutiner 
som hela familjen mår bra av. 
Kanske känns också framtiden 
mindre skrämmande nu när 
tillvaron faller mer och mer på plats.

L ycka till framöver!

HABILITERING
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spädbarnsproblem
Att få besked om att ens nyfödda barn har en hjärnskada leder ofta till att man  

som förälder hamnar i chock och kan ha svårt att se hur saker hänger ihop. Här svarar 
barnläkaren Katarina Lindström på Astrid Lindgrens barnsjukhus på frågor  

om ovanliga spädbarnsproblem.

OVANLIGA   
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VILKA ”OVANLIGA”  
SPÄDBARNSPROBLEM  
ÄR VANLIGA?
Många barn med hjärnskada 
visar tidigt svårigheter med 
basala funktioner som att äta 
och sova. Vanliga symptom 
under nyföddhetsperioden är 
svårigheter att amma och 
suga på flaska, eller en 
avvikande motorik med för 
hög eller låg muskelspänning. 
Det kan också vara ett 
asymmetriskt rörelsemönster, 
kanske med ryckningar, 
kramper och avvikande 
nyföddhetsreflexer. Även 
mag- och tarmsymptom som 
reflux, kräkningar och 
förstoppning kan förekomma. 

HUR UPPTÄCKS DE 
FLESTA PROBLEM?
Om man inte upptäckt något i 
samband med förlossningen 
så är det BVCs roll att fånga 
upp dessa barn. Det handlar 
om att följa upp hur det går 
med mat, sömn och tillväxt. 
Man följer spädbarnets 
utveckling i vikt, längd, 
huvudomfång och motorik. 
Sköterskorna och läkarna gör 
utvecklingsbedömningar 
enligt ett fastställt program. 

VAD ÄR BVC OCKSÅ 
UPPMÄRKSAMMA PÅ?
BVC tittar också på syn och 
hörsel. När det gäller samspel 
och kommunikation är det 
svårt och subtilt att avläsa i 
början. Ger barnet ögonkon-
takt? Hur är barnets förmåga 
att tänka, lösa problem? Hur 
är talet och kommunikations-
förmågan? Förmågan till 
socialt samspel? Hur är 
barnets förmåga att tolka 
sinnesintryck? Är barnet 
känsligt eller okänsligt för till 
exempel ljud, smärta, kyla, 
värme, beröring och doft? Så 
småningom försöker man 
också bilda sig en uppfattning 
om koncentrationsförmågan.

VARFÖR ÄR DET SÅ 
SVÅRT ATT VETA VAD  
SOM ÄR NORMALT?  
Den så kallade normalvaria-
tionen är jättestor. En del barn 
börjar gå när de är åtta 
månader och andra när de är 
18 månader. Om ett barn till 
exempel inte kan säga 8-10 
ord vid 18 månaders ålder 
men allt annat är normalt 
behöver det inte betyda så 
mycket, men om flera andra 
förmågor är sena också 
kanske vi börjar fundera. Det 
är kombinationen av flera 
avvikelser samt erfarenheten 
som gör att man får finger-
toppskänsla för det här. Det är 
hela bilden, det handlar 
nästan alltid om flera tecken 
eller symptom som hänger 
ihop. 

VARFÖR KAN DET VARA 
SÅ SVÅRT ATT SE SOM 
FÖRÄLDER?
Om det är första barnet kan 
det vara extra svårt att 
upptäcka problemen. För ett 
litet spädbarn handlar det 
mesta om mat och sömn, och 
om det inte fungerar blir det 
jättejobbigt. Kanske tror 
föräldrarna att ”det ska vara 
så här i början”, och vet inte 
att de bör söka hjälp. Men förr 
eller senare visar det sig på 
barnets viktkurva, barnets 
utveckling och kanske även 
på föräldrarnas oro. 

VILKA ÄR DE VANLIGASTE 
ORSAKERNA TILL  
HJÄRNSKADOR  
HOS BARN?
De flesta hjärnskador är 
medfödda. De kan ha en 
genetisk orsak, det vill säga 
att det finns avvikelser i vår 
arvsmassa, antingen nedärv-
da eller nytillkomna. Vissa 
medfödda hjärnskador beror 
på yttre faktorer som mam-
man utsatts för, till exempel 
infektioner, vissa läkemedel 

CEREBRAL PARES (CP)
… är en hjärnskada som påverkar 
förmågan att styra kroppens musk-
ler. Pares betyder förlamning och cere-
bral att det beror på hjärnan. Lindrig CP 
kan vara nästan omärkbar för omgivning-
en, svår CP kan innebära kraftig eller låg 
muskelspänning, samt ingen eller mycket 
liten förmåga att styra sina muskler.

KOGNITIV FUNKTIONS-
NEDSÄTTNING
… handlar om svårigheter med förmågan 
att minnas, orientera sig i tid och rum, lösa 
problem och/eller numerisk och språklig 
förmåga. En kognitiv funktionsnedsättning 
är inte detsamma som att ha nedsatt 
begåvning, men kan förekomma i 
samband med utvecklingsstörning.

 
UTVECKLINGSSTÖRNING
… kallas också utvecklingsförsening eller 
intellektuell funktionsnedsättning 
och innebär att man har svårt att förstå 
och lära sig vissa saker. Man kan ha en 
lindrig, måttlig eller svår utvecklingsstör-
ning, där en lindrig utvecklingsstörning 
kan märkas först i skolådern, medan en 
måttlig eller svår utvecklingsstörning 
påverkar barnets hela utveckling.

NEUROPSYKIATRISK  
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
… innebär bland annat svårigheter med 
det sociala samspelet, men kan också 
innebära problem koncentration och 
hyperaktivitet, samt begränsade intressen 
och beteenden. Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar förkortas ofta 
NPF. Ibland används även begreppet 
psykisk funktionsnedsättning.

FLERFUNKTIONSNEDSÄTTNING
... är en kombination av utvecklingsstör-
ning, kommunikationssvårigheter, 
rörelsehinder, hörselnedsättning eller 
synskada samt medicinska behov, som 
påverkar hela livet. Ofta förekommer även 
problem med andning, muskelspänning, 
epilepsi, mat och dryck, mage och tarm, 
skolios och sömn.

NÅGRA BEGREPP
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eller alkohol. Dessa faktorer 
kan störa hjärnans utveckling.

VILKEN ÄR DEN  
VANLIGASTE  
MISSUPPFATTNINGEN?
En vanlig missuppfattning är 
att de flesta hjärnskador är 
förlossningsskador. Förr 
trodde även vi läkare ofta det, 
men idag vet vi mer. De ny - 
födda barn som fått en hjärn- 
skada orsakad av syrebrist, 
har ofta haft andra uttalade 
medfödda neurologiska sym- 
tom i nyföddhetsperioden.

HUR GÅR EN  
UTREDNING TILL?
Det beror på vilka symptom 
man hittat, men vi börjar 
alltid med att fråga om 
sjukhistorien, ”finns någon 
ärftlighet, hur var gravidite-
ten och förlossningen, hur har 
barnets utveckling sett ut 
fram till idag”? Sen undersö-
ker vi barnet och bedömer 
motorik, tal/kommunikation, 
generell utvecklingsnivå och 
socialt samspel. Om vi hittar 
något avvikande går vi even- 
tuellt vidare med provtag-
ning, bland annat avbildning 
av hjärnan med magnetkame-
ra eller datortomografi. 

VAD SÄGER  
EN RÖNTGENBILD?
Avbildningen av hjärnan 

hjälper oss många gånger att 
förstå orsaken till barnets 
svårigheter. Många tror dock 
att röntgenbilden/magnetka-
merabilden av hjärnan säger 
hur den fungerar, men vi ser 
bara hur hjärnan ser ut. Visst 
kan bilden hjälpa oss att förstå, 
men verkligheten yttrar sig 
olika för varje barn. Våra meto- 
der är inte tillräckligt bra. 
Ibland ser jag en bild där stora 
avvikelser finns men barnet 
fungerar ganska bra ändå. 
Och ibland ser vi ingenting 
konstigt trots att barnet har 
mycket stora problem. 

HUR MÖTER NI  
FÖRÄLDRARS ORO?
Föräldrars oro ska tas på 
allvar. Det är inte bra att gå 
omkring och vara orolig. Om 
man känner oro ska man 
definitivt ta kontakt med 
BVC-sköterskan som själv eller 
tillsammans med BVC-läkaren 
ska kunna svara på frågor 
kring vad som är normalt eller 
i annat fall skriva en remiss till 
någon som vet. Om inte annat 
för att slippa vara orolig.

HUR GER NI  
SVÅRA BESKED?
Vi försöker fånga upp familjen 
och svara på alla frågor, med 
täta besök där föräldrarna får 
fråga samma sak om och om 
igen. Vi kopplar också in 

habiliteringen så fort som 
möjligt. Kontinuiteten är 
viktig. Många föräldrar vill 
veta orsaken till skadan och 
undrar om den beror det på 
att de ätit eller gjort något de 
inte borde. Då försöker vi 
avfärda det och ta bort 
skuldkänslorna. Om föräldrar-
na vill, kan de få gå igenom 
hur förlossningen gick till för 
att reda ut alla frågetecken.

OM NI INTE KAN  
FÖRKLARA VARFÖR?
Ny forskning gör att vi lättare 
kan hitta orsaken till skadan 
idag, eftersom vi har finare 
metoder än för bara några år 
sedan. Om vi inte hittar något 
specifikt men misstänker ett 
syndrom, eller om familjen 
planerar att skaffa syskon, kan 
vi remittera till en genetiker 
för rådgivning. Det är alltid 
lättare att acceptera om man 
hittar en orsak, även om det 
inte innebär någon skillnad  
i barnets behandling. 

VARFÖR KAN NI  
INTE SÄGA HUR  
DET KOMMER BLI?
Alla barn är olika, och vi kan 
inte förutsäga hur det kom-
mer bli för barnet i framtiden. 
Vilken så kallad Apgarpoäng 
man har vid 1 minut säger 
ingenting om hur framtiden 
ska bli. Om man är medtagen 

när man kommer ut ur mam- 
mas mage, men hämtar sig 
fort, behöver det inte vara 
allvarligt. Vår roll är att följa 
barnen och att hjälpa till att 
bära ovissheten tillsammans 
med föräldrarna. Vi kan heller 
inte bota, men lindra och hjälpa.

HUR JOBBAR NI?
Vi jobbar i team med många 
yrkeskategorier med olika 
kompetens. Vi bedömer flera 
delar av barnens utveckling. 
Och alla bitar är viktiga. 
Habiliteringen har en viktig 
roll. Vi är generella experter, 
men inte på det enskilda 
barnet. Därför är det viktigt 
att familjen är en del av 
teamet. Du som förälder är 
expert på ditt barn. Du vet hur 
det brukar vara och märker 
när något inte stämmer. 

VILKA VANLIGA PROBLEM 
UPPTÄCKS SENARE?
Förr trodde man att barn som 
fått syrebrist antingen fick en 
cp-skada eller blev helt friska. 
Nu ser vi att man också kan få 
kognitiva problem, som upp- 
täcks senare. En kognitiv funk- 
tionsnedsättning kan vara nog 
så svår och i vissa fall påverka 
vardagen mer än en lindrig mo- 
torisk funktionsnedsättning. l

Termen utvecklingsförsening 
är missvisande eftersom gapet 
till jämnåriga kan öka ytter
ligare ju äldre man blir. Om 
man är på en TVÅÅRINGS NIVÅ NÄR 
MAN ÄR FYRA SÅ HAR DET JU TAGIT 
FYRA ÅR ATT KOMMA DIT.

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

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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VARFÖR REAGERAR JAG 
SÅ STARKT PÅ BESKEDET 
OM MITT BARNS FUNK-
TIONSNEDSÄTTNING?
Jag tror att det beror på att 
förväntan på föräldraskapet 
är att det ska innebära mycket 
lycka. Man har förberett sin 
hemmamiljö, kanske fått 
kommentarer under gravidite-
ten, gått föräldrautbildning. 
Plötsligt känner man att man 
står utanför detta samman-
hang, hör till en annan grupp, 
eftersom vi lever i en illusion 
om att det normala är att ha 

barn utan funktionsnedsätt-
ning. Stunden då man förstod 
eller fick veta etsar in sig i en 
som starka plågsamma 
minnesbilder. 

VAD HÄNDER NÄR JAG 
FÅR ETT SVÅRT BESKED?
Ovissheten kring vad beskedet 
innebär triggar vår rädsla som 
i sin tur väcker ångest. ”Hur 
ska det gå? Vad innebär 
detta?”  Ångesten är smärt-
sam att bära och inte lätt att 
vara i. Vi ältar och grubblar, 
försöker bli kvitt vår ångest. 

Kanske blir vi arga istället, 
som en del av krisreaktionen, 
och ilskan går kanske ut över 
den som lämnar beskedet. Det 

är också vanligt att känna 
skam. Den känslan handlar 
om utanförskapet. Att inte 
längre höra till gruppen.

VARFÖR KÄNNS  
DET SÅ OVERKLIGT?
Känslan av overklighet, ”Detta 
händer inte mig” är kroppens 
försvar för att vinna tid. I 
dessa dagar när man tror att 
man kan kontrollera allt så 
blir det ett bryskt uppvaknan-
de över att man inte kan styra 
världen. En vanlig reaktion i 
samband med känslan av 

  Så hanterar du
beskedet om ditt barn

Psykoterapeuten Jakob Carlander har mött många människor  
som tvingats ta emot svåra besked i livet, bland annat föräldrar till  
barn med funktionsnedsättningar. Här förklarar han varför det är  

så smärtsamt samt ger några goda råd på vägen.

Jakob Carlander har stor 
erfarenhet av hur människor 
reagerar vid svåra besked.
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”  Tillfället blir för 
  alltid inristat i minnet”

Berit Rausch, författare till rappor-
ten Föräldraröster, beskriver att 
tillfället då föräldrarna konfronteras 
med att deras barn har någon form 
av skada eller sjukdom, för alltid 
blir inristat i minnet. Här är några 
citat från hennes intervjuer:

”Jag kunde inte hitta ut från sjukhuset, och jag 
märkte inte att jag gått vilse. Jag bara grät och 
grät och kunde inte äta på tre dagar och flera 
gånger gick jag över vägen, jag bara gick över 
vägen mitt bland bilarna och jag kunde inte 
känna att jag var i verkligheten.”

”Då (efter beskedet från läkaren) tänkte jag när vi 
åkte i bilen, att om det var jag som kört jag vet inte 
hur länge… men jag kan inte dö ensam, för jag kan 

inte lämna barnet, så vi måste dö alla fyra.  
Det är som en tunnel som är stängd.”

”Jag fick en gul post-it lapp där han skrev namnet 
på diagnosen och jag förbjöds att söka på internet 

för den informationen var gammal.”

”Jag kommer ihåg att jag gick på promenad med 
vagnen och det var så märkligt; bilarna åkte, 
människorna fanns där och livet gick vidare 
medan jag hade funnits i ett litet rum inne på det 
där sjukhuset. Jag stod på perrongen och tåget gick 
bara förbi och jag är inte med, och det är en 
obehaglig känsla, och den vill man faktiskt ur. Man 
vill vara med på tåget även om det går i krypfart.”

”Och så sa läkaren: ’Det här blir ingenting!’ till mig 
och jag frågade: ’Vad menar du?’ ’Det ser du väl 
själv. Det blir ingenting, hon har ingen muskel-
spänning i kroppen, det syns ju redan’…” 

”Det tog 2–3 veckor innan vi fick ett möte på 
sjukhuset. Jag kan tycka så här efteråt att vi skulle 
ha fått det tidigare, att det skulle ha varit förberett 

på något sätt ungefär så här; När vi ger den här 
diagnosen så har vi en tid avsatt. Jag tror att man 

som förälder behöver kontakt med en läkare så 
fort som möjligt.”

”Jag har skämts ända tills jag fick veta orsaken, 
jag skämdes för att jag trodde att det var mitt fel. 

Men när jag fick veta orsaken, så tror jag att det 
tog bort ansvaret från mig på något sätt.”

Citat 

Kontakta för bokning av föreläsningar 
www.hkan.nu  info@hkan.nu  0705-717583Hkan!

Lär av Håkans unika 
erfarenheter

”Håkan Svensson är killen 
som vet att det går. Född 
med en funktionsnedsättning 
har han visat att inget stoppar 
en människa med inre glöd” 
Olof Röhlander, Årets talare

Hkan! Sjukgym 8-dels 86x60 fk1401.indd   1 2013-12-01   16:33

Gryning Vård ägs gemensamt av 
 kommunerna i Västra Götalands län och 
är ett av Sveriges största vårdföretag.

GRYNING VÅRDS LSS-ENHET CLAESBORG I 
SKÖVDE tar emot pojkar 11-16 år med neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar inom autismspektrum, 
till exempel Aspergers syndrom och högfungerande 
autism. Det pedagogiska arbetet utgår från att ge 
pojkarna en daglig struktur och verktyg till att klara 
av vardagen utifrån sin förmåga. Vi har ett samarbete 
med en friskola på grundskolenivå i Skövde, med 
många års erfarenhet av ungdomar inom vår mål-
grupp.

FÖR MER INFORMATION kontakta Claesborgs enhets chef, 
0500–48 78 50. För övriga frågor: Gryning Vårds placeringsråd-
givning, 031-703 73 48 eller placeringsfunktion@gryning.se

STOCKHOLMS 
HABILITERINGSENHETER

Har du ett barn som 
 behöver lite mer?
I en lekfull och inspirerande miljö utvecklas ditt barn tillsammans 
med jämnåriga kompisar till ökad självständighet och delaktighet 
i vardagen.

Stockholms Habiliteringsenheter är en träningsintensiv verksam-
het för barn i åldern 2–6 år med motorisk funktionsnedsättning. 
Vi finns på Kungsholmen och i Skarpnäck och vänder oss till er 
som bor i Stockholms län.

Ring gärna Karin, tel. 076 825 40 27

www.stockholm.se/habiliteringsenheterna

I en lekfull och inspirerande miljö utvecklas ditt barn till 
ökad självständighet och delaktighet i vardagen. 

Stockholms Habiliteringsenheter erbjuder intensivträning 
till barn i åldern 2-6 år två dagar i veckan. 

Är du intresserad, kontakta ditt barns habiliteringscenter.

Har du ett barn med en 
motorisk funktionsnedsättning? 

stadshagens fk 1401_v02.indd   4 2013-12-10   15:28
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misslyckande är att isolera  
sig, och om man är kvar på 
sjukhuset med barnet så har 
man ingen möjlighet att vara 
social i samma utsträckning. 
Kanske blir de enda man 
träffar föräldrar i samma 
situation.

VAD HANDLAR  
SORGEN OM?
Man sörjer förlusten av det 
friska barnet man inte fick. 
Detta kan ta vägen till bilder 
om framtiden, där man målar 
upp allt det som nu inte kom- 
mer hända. Man sörjer den 
framtid man inte fick. Men 
man sörjer kanske också 
barnet som en förlängning av 
en själv, vår förväntan på att 
hon eller han ska göra allt vi 
inte har gjort. Det är en brysk 
uppgörelse att inse att man 
inte äger sina barn.

VAD KAN JAG KRÄVA  
AV DEN SOM GER  
BESKEDET?
Ett bra besked är tydligt, rakt 
och tufft. Att säga som det är 
och kunna svara på frågor är 
jätteviktigt. Men att ge ett 
svårt besked är också en 
process, och det är viktigt att 
träffas flera gånger. Ju mer tre-
vande och hjälplösa föräldrar-
na är, ju mer järv kan den som 
lämnar beskedet vara. Den 
som lämnar besked får gärna 
visa att hon eller han är en 
person som kan ge fortsatt 
vägledning och stöd.

VARFÖR REAGERAR  
JAG OCH MIN PARTNER  
SÅ OLIKA?
Det är ganska vanligt att 
föräldrarna bemöter situatio-
nen olika, kanske den ena 
hanterar den emotionellt och 
den andra pragmatiskt. Då är 
det lätt hänt att man känner 
sig ensam och utanför, att den 
andre sviker. Berätta för 
varandra hur det känns och 
hur ni upplever allt som 
händer, så att ni påminner 
varandra om att ni sitter i 
samma verklighet.

VAD KAN BLI FEL?
Det får inte vara för inlindat 
och sliskigt. Sjukvårdens 
uppgift är att tala om hur det 
är, inte att hålla oss vid gott 
humör. Många läkare är rädda 
för att ge denna typ av besked 
och kanske hittar sin trygghet i 
att ”föreläsa” om diagnosen. 
Det blir inte heller bra.

VARFÖR BLIR  
JAG SÅ ARG?
Man måste få bli arg när livet 
tar en annan vändning än 
man tänkt sig. Det är situatio-
nen man är arg på, även om 
det ofta tar sig uttryck i ilska 
mot personalen inom vården. 
Det är viktigt att personalen 
förstår detta och inte går i 
försvar. Ilskan kan hoppa från 
den som lämnat beskedet till 
barnmorskan på mödravår-
den eller förlossningen. Med 
tiden går det över. Om ilskan 

stannar kvar står den för 
något annat, kanske som ett 
sätt att slippa ta tag i sin sorg.

VILKET ÄR VÄRST – ATT  
FÅ BESKED ELLER INTE?
Att inte få besked är värst. 
Ovisshet skapar utrymme för 
fantasi, med destruktivt 
ältande och grubblande. Om 
vi vet att något är fel men inte 
vad, går vi ut på nätet och där 
drunknar vi i information, 
både i mera skrämmande och 
mer hoppfulla exempel än 
verkligheten. Att få en diagnos 
kan göra att oron kan sätta 
klorna i något, något som kan 
skapa förståelse och acceptans. 

VAD SKA MAN VARA 
EXTRA UPPMÄRKSAM PÅ? 
Läkare spekulerar ibland i 
barnets framtid på ett sätt 
som inte blir bra; antingen ger 
man för mycket hopp, vilket 
leder till att man sedan lägger 
skulden på sig själv att man 
inte tränat barnet tillräckligt 
med mera. Eller så tar de bort 
allt hopp med sin egen bild av 
vad som är god livskvalitet. 
Om någon uttrycker sig ned- 
värderande om barnets fram- 
tid kan det bli en kränkning som 
stannar kvar lång tid framöver.
behöver tid.

HUR MYCKET  
KLARAR JAG?
På ett sätt klarar man mer än 
vad man tror. Vi orienterar oss 
alltid från den punkt vi är i. 

Det gör att omvärlden, släkt 
och vänner, ofta är mer vilsna 
än vad vi själva är. Det finns ju 
ingen annan tillvaro att vara i 
än denna. Andras kommenta-
rer, om än välmenande, vill 
dra oss bort från det. Men det 
är alltid bättre att försöka vara 
i den verklighet som är, låta 
känslorna finnas och ändå 
tänka ”Här är jag, det här kan 
jag göra och detta måste jag 
bära som det är.” 

HUR LÄNGE PÅGÅR 
SORGEN?
Sorgen kommer tillbaka när 

TIPS TILL NYBLIVNA 
FÖRÄLDRAR

  Prata, prata, prata med 
varandra.

  Berätta för varandra hur det 
känns och hur ni upplever 
allt som händer.

  Om ni i relationen bemöter 
situationen olika, den ena 
emotionellt och den andra 
pragmatiskt, kan man 
känna sig ensam. Ni sitter  
i samma båt.

  Låt känslorna komma som 
de kommer, och strunta  
i omgivningen.

  Gör tvärtom mot vad er 
skamkänsla säger. Isolera 
er inte!

Livets möjligheter
- för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning

Nationell konferens 
10-11 mars 2014

Anmäl dig senast  
21 januari 2014

Information, program och anmälan finns på 
www.anhoriga.se/flerfunktionsnedsattning
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BOKTIPS

det förlorade livet ger sig till 
känna, som i andra familjers 
berättelser om vad som 
händer deras barn och om 
den kommersiella värld som 
skickar ut reklam utan 
kännedom om våra existen-
tiella villkor, till exempel 
reklam om sportaktiviteter 
och skolval. En förälder 
liknade det hela vid att sitta 
vid vävstolen och väva ett tyg, 
och så fort hon kommit ett 
stycke med väven var det 
någon som var där och rev 
upp allt hon gjort. På så sätt är 
det ju en sorg som aldrig blir 
riktigt färdig. 

ÄR DET FEL ATT  
FORT SÄTTA HOPPAS  
PÅ DET BÄSTA?
En del människor behöver få 
leva med extra hopp, utifrån 
sina erfarenheter och rädslor i 
livet. Man ska inte ta ifrån 
någon hoppet om man inte 
har något bättre att säga. Men 
hoppet behöver vara konkret 
och modifieras vartefter. 
”Han kanske inte kommer 
kunna springa omkring och 
spela fotboll men han kanske 
kommer kunna gå. Men 
hoppet kan också skjuta upp 
sorgen. Vi är rädda för sorgen 
eftersom den handlar om 
något som inte finns. Den 

HUR KOMMER  
JAG VIDARE?
Freud säger att sorg är att 
känna att världen har blivit 
fattig och tom, medan 
depression är att känna att det 
är fattigt och tomt inne i mig. 
Det kan hända om vi isolerar 
oss. Gör därför tvärtom. Jag 
har mött många föräldrar som 
har nått acceptans kring sin 
och barnets situation och som 
säger ”Vi vet ju ändå ingenting 
om hur livet blir. Livet är som 
det är, här och nu.” Det tror 
jag är den bästa överlevnads-
strategin.  l

ÄLSKADE BARN,  
SÄRSKILDA BARN
Författare: Annika Rehn,  
Pia Molin 
Förlag: Wahlström & 
Widstrand, 2002

DEN FÖRBJUDNA 
SORGEN
Författare: Gurli Fyhr 
Förlag: SFPH, 2002

ATT LÄMNA  
SVÅRA BESKED
Författare: Jakob Carlander
Förlag: Gothia Förlag, 2010

FÖRÄLDRARÖSTER
Författare: Berit Rausch 
Förlag: Habilitering  
& Hälsa, 2012

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

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

IfA godkänd 
assistansanordnare

A

E

NI
TR

ES
S GRUPPE EN

FÖ
R

S
SISTANSBERÄT

IG

A
D

T

Bygga lego

VI ÄR SKAPADE 

FÖR RÖRELSE!
Vi erbjuder möjligheten till rörelse  
för dem som inte kan röra sig själva.

För att använda Innowalk och NF-Walker krävs ingen 
självständig stå eller gå-funktion. Innowalk och NF-Walker 
finns i 2 modeller och används av barn och vuxna.

madeformovement.com 
     facebook.com/madeformovementgroup
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Lisa Dal, 9 år, är storasyster till 
Mimmi som har en grav utveck- 
lingsstörning och autism. När 
Lisa var liten fick hon syssel-
sätta sig mycket själv, men 

varje kväll när Mimmi somnat turades 
mamma och pappa om att ge Lisa en 
alldeles egen stund. 

Lisa var två och ett halvt år när Mimmi 
föddes. Den första tiden utvecklades 
Mimmi som vilket spädbarn som helst, 
men så småningom gick hennes färdighe-
ter tillbaka. Mamma Helena och pappa 
Jocke började förstå att något inte stämde. 
Mimmi började gå bärsärkargång hemma, 
hon klev över eller rev ner allt som kom i 
hennes väg. Även Lisa fick hålla sig undan 
för att inte Mimmi skulle få tag i hennes 

hår eller hennes saker. Situationen blev 
mer och mer ohållbar och föräldrarna 
var tvungna att ha ständig uppsikt och 
handgripligen stoppa Mimmi från att 
göra sig själv och sin syster illa.

Helena och Jocke beskriver att Lisa syssel- 
satte sig själv medan de tog hand om 
Mimmi. Hon satte sig ofta med pennor 
och papper och ritade, timme ut och 
timme in. När Mimmi till slut somnade 
fick mamma eller pappa tid för bara 
henne en liten stund. 

Helena och Jocke minns hur de, trots 
att de var helt slut, satte sig med Lisa 
varje kväll när Mimmi somnat, och lekte 
eller ritade. Hur de fick den där lilla extra 
orken vet de inte. Men nu i efterhand är 
de så glada för det. 

De beskriver också hur Lisa fick hänga 
med på många möten och sjukhusbesök. 
Att hon kanske fick höra och se saker som 
inte var anpassade för henne, och i vissa 
fall axla vuxenrollen och vara den som 
tröstade. Samtidigt skulle hennes vardag 
fortgå, hon skulle orka med skola och 
fritidsaktiviteter.

Lisa ville ofta gå hem till kompisar efter 
fritids under den här perioden. Mimmi 
blev mer och mer aktiv, och varken 
avlösare eller korttids fungerade. De 
beskriver familjens situation som ett 
skepp som havererade. Jocke och Helena 
orkade inte hålla ihop relationen längre.

Att vara med Mimmi var att ständigt 
vara beredd och på helspänn. 

– Man var som en spänd pilbåge. Man 
kunde inte ens gå på toaletten, vad som 
helst kunde hända, säger Helena.

Och det gjorde det. En gång gick Jocke 
ut med soporna. När han kom tillbaka 
hade Mimmi ryckt hår från Lisas huvud.  

Helena beskriver att hon under den 
här perioden kunde springa fem kilome-
ter utan att bli andfådd, så mycket 
adrenalin hade hon. När hon tänkte på 
framtiden så visste hon att resten av 
familjen, och i synnerhet Lisa, skulle få 
stå åt sidan, om det inte gick att hitta en 
lösning på situationen. 

– Man kan göra hur mycket som helst 
för barnet med funktionsnedsättning. 
Men man glömmer lätt att det finns 
syskon som också har behov, säger 
Helena.

Och så kom det sig att Mimmi fick flytta 

 Syskon till barn med funktionsnedsättning löper större risk att drabbas  
av psykisk ohälsa än andra. Att få egen tid med sina föräldrar när man  

är liten är ett viktigt råd från tonåringar som växt upp med  
en syster eller bror med funktionsnedsättning.

Tid för Lisa

Hon ritade, 
timme ut och 
timme in. När 
Mimmi till 
slut somnade 
FICK MAMMA 
ELLER PAPPA 
TID FÖR BARA 
HENNE EN 
LITEN STUND. 

Lisa, mamma Helena,  
Mimmi och pappa Jocke.
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Lisa var under hösten 
med i programmet  
”Se till mig som syskon 
är” i URs serie Liv med 
autism. Avsnittet går att 
se på UR PLAY.
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•  Föräldrar berättar om syskonets 
sjukdom/funktionsnedsättning.

•  Föräldrar pratar om annorlun-
da beteenden om syskonet har 
det. Om varför syskonet gör 
annorlunda saker och vad man 
själv kan göra vid utbrott, för att 
få ha sina saker ifred eller när 
man blir rädd.

•  Föräldrar pratar om varför 
andra regler ibland gäller för syskonet.

•  Föräldrar ger råd om vad man kan säga 
till andra barn.

•  Föräldrar pratar både om nuet och 
framtiden. Redan som liten har man 
många funderingar om sin egen och sitt 
syskons framtid.

•  Få ärlig information och förklaringar 
som man kan förstå.

•  Få veta att det inte är någons fel att 
syskonet fick en sjukdom, skada eller 
funktionsnedsättning.

•  Få veta att man själv inte kommer att få 
sjukdomen, skadan eller funktionsned-
sättningen. Att det inte smittar, att man 
inte är konstig.

•  Få veta vad man ska göra när andra 
stirrar eller frågar.

•  Få egen tid med mamma och pappa. 
Även om det bara är 15 minuter på en 
dag så är det viktigt. Att veta att tiden är 
ostörd, att man får komma i första hand.

•  Få prata redan när man är liten och 
sedan vid olika tillfällen under 
uppväxten.
•  Få prata om alla känslor och få 

veta att det är okej att vara arg, 
avundsjuk, rädd eller känna sig 
åsidosatt. Att sådana känslor 
inte betyder att man är dum.

•  Få följa med och se var 
syskonet är om hen är mycket på 
sjukhus, på behandlingar eller 
på korttidshem.

•  Få träffa andra syskon och få veta att 
det finns andra i samma situation. 

TIPS TILL NYBLIVNA FÖRÄLDRAR

  Be mor- och farföräldrar om hjälp med 
syskonet, men glöm inte att fråga 
syskonet först.

  Fråga psykolog/kurator på habilitering-
en vilket stöd syskonet kan få i form av 
enskilda möten eller syskongrupper.

  Ge syskonet egen tid, om så bara en 
kort stund på kvällen.

  Be förskolan och skolan prata med 
syskonets kamrater och deras föräldrar, 
avdramatisera situationen om det går. 

till ett boende för autistiska barn. 
– Vi valde mellan två dåliga saker. Men 

vi tror att detta är det bästa för Lisa, och 
för hela familjen. Och vi vet att Mimmi 
har det bra där hon är. Och vem vet hur 
det blir i framtiden, kanske kan vi bo 
tillsammans igen, säger Jocke.

De märker att Lisa vågar ”ta mer plats” 
nu, men att hon har många tankar om 
hur det har varit och varför det blev som 
det blev. Hon behöver mycket stöd.

En sak de har märkt är att Lisa är väl- 
digt känslig för att inte veta vad som ska 
hända. 

– Vi behöver förbereda henne. Det har 
varit så pass många oberäkneliga situa- 
tioner med Mimmi där vi inte vetat vad 
som ska hända, säger Helena.

Nyligen fick Lisa en katt. 
– Katten påminde oss om hur det var. 

Hon rev ner saker och väckte oss på 
natten. Vi kände att vi nästan inte 
klarade det. Men det gjorde vi. 

Genom att träffa en psykolog på Habili- 
teringen har Lisa fått sätta ord på sina 
tankar i en bok om Mimmi. Hon har 
också uttryckt att hon känner sig ensam i 
sin situation och Jocke och Helena tror 
att hon skulle må bra av att träffa syskon 
med liknande erfarenheter.

Hemma pratar de mycket. Helena 
berättar:

– Lisa funderar mycket kring allt som 
har hänt och hur Mimmi har det på 
boendet. Vi har varit öppna och pratat 
mycket om det. Ibland när hon säger 
saker är det som om det är min egen röst, 
hon uttrycker det jag känner. Jag försö-
ker prata om att det finns andra som 
också har det jobbigt, och hitta saker 
som trots allt är bra, här och nu. l

Man kan göra hur mycket som helst för barnet med 
funktionsnedsättning. MEN MAN GLÖMMER LÄTT ATT DET 
FINNS SYSKON SOM OCKSÅ HAR BEHOV

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

FÖR SYSKON
Se: Animerade filmer om syskon på  
www.syskonkompetens.se
Gör: Boken om mig och mitt syskon.  
En ritpratbok för syskon. Eva Cim von 
Greyers, Nypon Förlag 2012.

FÖR FÖRÄLDRAR OCH 
OMGIVNING
Se: UR PLAY. ”Se till mig som syskon är” 
i serien Liv med autism.
Läs: LITET SYSKON, Christina Renlund, 
Gothia Förlag 2009. 

FÖR PROFESSIONELLA
Sök: www.syskonkompetens.se

SYSKON TIPSAR I BOKEN ”LITET SYSKON”
Råd till föräldrar från tonåringar som växt upp med en syster eller bror med 
funktionsnedsättning. Det är som liten viktigt att:
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Att Föräldrakraft är en innehållsrik tidning 
känner du säkert till. Men som prenumerant 
på papperstidningen får Du mycket mer!

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

Allt detta får du  
som prenumerant!

Beställ genom att mejla till pren@faktapress.se

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

PER ÅR
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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.
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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?

society
M

-1
0

7
-H

U
M

A
S

HUM_Barnpool_Föräldrakr_210x297utf_Layout 1  2011-11-17  09.58  Sida 1

anno
ns

Se Sid 7

offICIell 
mÄSStIdnIng

mässkarta sidan 56

FK_1302_s001_omslag_v05.indd   69

2013-03-11   12:25

•  VÄLYLLD PAPPERSUTGÅVA 6 GÅNGER PER ÅR
•  HELA TIDNINGEN I DIGITALT FORMAT FÖR IPAD ETC.

•  LJUDTIDNING I MP3-FORMAT
•  ARKIV MED ALLA ÄLDRE UTGÅVOR SEDAN STARTEN 

”Jättebra tidning, den 
stärker och v ärmer när 
det är som tuffast.”
   – Förälder

PRENUMERERA PÅ

FK_1401_s32-59_TEMA-Baby_v08.indd   51 2013-12-17   08:16



52     FÖRÄLDRAKRAFT # 1 2014

TEMA Baby- & barnspecial

Det var några år sedan det hände. 
För någon var det sju, för någon 
annan nästan tjugo. För någon 

var det första barnbarnet, för någon 
annan inte. Men alla minns förväntning-
arna kring att ett litet efterlängtat 
barnbarn var på väg. Och förtvivlan när 
det visade sig att barnbarnet hade en 
funktionsnedsättning.

Att få barnbarn är för många en länk 
in i framtiden och en försäkring om släk - 
tens fortlevnad. Som mor- eller farföräld-
er slipper man dessutom föräldraansva-
ret och kan koncentrera sig på lustfylld 
samvaro. Detta beskrivs ofta som ”livets 
efterrätt”. Om man får ett barnbarn med 
funktionsnedsättning kan detta sättas ur 
spel, åtminstone i början. Istället fylls 
man av sorg över att både barnbarnet 
och det egna barnet drabbats, och en 
osäkerhet kring hur man ska stötta 
familjen på bästa sätt. 

Fyra gånger om året träffas mor- och 
farföräldrar från hela Stockholm i RBUs 
lokaler vid Fridhemsplan för att prata om 
sin situation. För några här i kväll har 
insikten om barnbarnets svårigheter 
vuxit fram med tiden, för andra har den 
funnits där från början. 

Josiane Mattisson, farmor till Filippa, 
anade att något var fel innan föräldrarna 
själva gjorde det, vilket hon beskriver 
som en svår situation.  

– Jag var mer ledsen än min son, 
eftersom jag visste mer än honom om 
vad funktionsnedsättningen skulle 
innebära för mitt barnbarn. Jag kunde 
lite för mycket, och det var oerhört 
frustrerande. Jag sörjde mest att min son 
och hans fru fick det jobbigt, inte att mitt 
barnbarn hade en skada.

Sally Lundin, mormor till Andreas, 
blev ledsen när hon fick veta att han hade 
en funktionsnedsättning, men att hon 
inte visste vad det innebar, och att hon 
mest såg en ”gullig liten bebis”.

            ”Vi finns där  
– men vi lägger oss inte i”

Skratt blandas med en och annan tår den här sista kvällen i 
september när nio mor- och farföräldrar samlats runt ett fikabord 

för att prata om hur det är att få ett annorlunda barnbarn. 

MOR- OCH FAR-
FÖRÄLDRATRÄFF  
I STOCKHOLM

n RBU, Riksförbundet 
för Rörelsehindrade 
Barn och Ungdomar, 
anordnar mor- och 
farföräldraträffar. 

Kontakta Sally Lundin 
070-588 74 05 eller 
sos.lundin@telia.com 
eller Anita Gustafsson 
08-560 321 53 om du 
vill veta mer.

FK_1401_s32-59_TEMA-Baby_v08.indd   52 2013-12-17   08:16



2014 # 1  FÖRÄLDRAKRAFT     53

TIPS TILL NYBLIVNA  
MOR- OCH FARFÖRÄLDRAR

  Var mycket hos familjen om du får.

  Lyssna, lyssna, lyssna.

  Ge inga råd, finns där, men lägg dig 
inte i.

  Du sörjer också, glöm inte dina egna 
behov.

  Hjälp till att handla, tvätta, laga mat.

  Var barnvakt så att föräldrarna kan få 
avlastning.

  Ta hand om syskonen.

  Träffa andra i samma situation, som 
förstår.

  Be om samtalsstöd via barnbarnets 
habilitering.

  Sök dig till, eller starta, en mor- och 
farföräldragrupp där du bor.

BOKTIPS

Titel: Annorlunda barnbarn
Författare: Monica Klasén McGrath
Förlag: Cura Bokförlag 2008

– Det var svårt att förstå att Andreas 
hade en funktionsnedsättning. Vi fick 
veta hur allvarlig funktionsnedsättningen 
var men vi visste inte vad det skulle 
kunna innebära längre fram. För oss var 
han ju samma lilla glada goa Andreas. På 
ett sätt kanske det var bra att inte genast 
inse alla problem som vi skulle möta 
senare.

Hennes dotter med familj bodde 
utomlands när Andreas 
föddes och Sally säger att 
det var jobbigt att inte 
kunna vara nära hela 
tiden. Hon reste dit så 
ofta hon kunde och hade 
tät telefonkontakt, men 
hon känner att hon hade 
kunnat stötta mer om 
familjen bott i Sverige. 

När Andreas var runt 
ett år flyttade familjen 
tillbaka till Sverige och 
bosatte sig i närheten, och Sally säger att 
det är skönt att kunna ”rycka in när som 
helst”. De pratar också mycket med 
varandra. 

– Det har inte varit svårt att prata om 
det som är jobbigt. Alla har behövt det 
och det har vi gjort mycket genom åren. 
Och sorgen klingar av med tiden. Den 
finns där hela tiden men gör sig inte 
påmind lika ofta som i början. Men nu 
när jag tänker tillbaka kommer tårarna. 

Hon minns hur hon ogillade att få 
frågor om Andreas utveckling. 

– När någon sa ”Hur går det med 
Andreas, utvecklas han?” blev jag lite 
irriterad.  

Alla barn utvecklas men på olika sätt 
och i olika takt. Frågan var ju ställd av 
äkta intresse, men omöjlig att besvara. 

Det bästa stöd hon kunnat ge under 
åren är att finnas till hands. 

– Vi har försökt vara nära familjen, 
lyssna när de behöver prata och ventile-
ra, både själsliga och praktiska tankar, 
och hjälpa till så att föräldrarna kan 
koppla av ibland. Kanske genom att ta 

hand om barnbarnet 
medan övriga familjen 
reser bort någon gång.

Hur man sörjer, och om 
man pratar om sorgen 
med sitt barn eller inte, är 
individuellt. Samtalet runt 
fikabordet kommer in på 
huruvida man måste visa 
sig stark inför sitt barn. 
Någon säger det sista stället 
man gråter på är inför sitt 

barn. Någon annan säger emot, man måste 
inte vara stark inför sitt barn, det viktigaste 
är att ha en öppen och ärlig dialog. 

Och ibland kan det uppstå konflikter. 
Speciellt om barnet upplever att man 
lägger sig i för mycket.

Anita Gustafsson, mormor till Viktor, 
sätter ord på det:

– Jag fick höra ”Du fattar ju inte ett 
skit”. Då svarade jag ”Nej, men jag är bra 
på att laga mat!”.

Anders Dohlwitz, farfar till Petronella, 
nickar:

 – Att försöka ge goda råd mottas inte 
alltid bra. Vi mor- och farföräldrar har 
ofta råd men de är inte alltid goda, säger 
han och alla skrattar igenkännande. 

Och så enas de om att det bästa är att 
finnas där om familjen behöver dem, 
men att inte lägga sig i. Och att lyssna.

Flera av dem som är här ikväll säger att 
det är skönt att kunna hjälpa till med 
praktiska saker. Första tiden handlade 

det mycket om att hjälpa till med syskon, 
handla, laga mat och ta hand om tvätt.

Anita har hjälpt till med det praktiska 
så mycket som möjligt ända sen Viktor 
föddes, men egen sjukdom har gjort det 
svårare på senare tid. För egen del har de 
här kvällarna med andra i liknande 
situation varit ett stort stöd för henne 
under åren.

– Mor- och farföräldragruppen har 
varit det bästa stödet för mig. Här vet alla 
precis hur min situation är. Att Viktor 
inte är som andra och att min dotters liv 
tog en annan vändning när han föddes, 
är inte bara nödvändigtvis till det sämre. 
Min dotter kom ganska snabbt fram till 
att det är bara att ”gilla läget”, och då 
bestämde jag mig för att göra det också, 
även om jag var väldigt ledsen i början. 

Något som flera i gruppen går och tän - 
ker på, är vad som ska hända med barn- 
barnet när deras eget barn dör.

– Mitt barnbarn är ju alltid beroende 
av hjälp. Jag vet inte hur föräldrarna 
tänker, men jag vill inte att han ska 
behöva bo ensam. Jag vill inte heller bo 
ensam när jag blir gammal. Jag vill bo i 
gruppboende, säger Anita som får 
medhåll och nya skratt bryter ut. 

Samtalet glider in på historier om vad 
barnbarnen hittat på, med eller utan sina 
”fantastiska” assistenter. Göran Mattisson, 
Filippas farfar, säger att hans grundin-
ställning till livet är att alltid utgå från 
det positiva, att se möjligheterna. Och 
det gör han hos Filippa. Hon är fantas-
tisk. l

Min dotter kom 
snabbt fram till 

att det är bara att 
”gilla läget”, OCH DÅ 
BESTÄMDE JAG MIG 
FÖR ATT GÖRA DET 

OCKSÅ.

Sally Lundin och Anita Gustafsson anordnar mor- och farföräldraträff två gånger per termin.

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se
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Viktor lever väldigt mycket  
i nuet och hjälper familjen att 

göra det samma. Pappa Martin, 
Viktor, mamma Amalia och 

storebror Tom skrattar mycket 
tillsammans.

FK_1401_s32-59_TEMA-Baby_v08.indd   54 2013-12-17   08:17



2014 # 1  FÖRÄLDRAKRAFT     55

Vi har delat en resa, och din 
erfarenhet av den gör att jag 
litar på dig, så beskriver 
mamma Amalia mötet med 
en annan förälder i sin 

blogg. Att dela tankar och känslor med 
andra i liknande situation har varit 
viktigt för henne och pappa Martin ända 
sen de blev föräldrar till Viktor. 

Spånga i november. I ett gult hus med 
stor trädgård bor Martin, Amalia, Tom 
och Viktor. 

Det är snart sju år sedan den där dagen 
i januari som förändrade 
livet för alltid.

Martin och Amalias andra 
barn skulle förlösas med 
planerat kejsarsnitt, efter- 
som bebisen låg på tvären. 
Trots noggranna förberedel-
ser blev det en dramatisk 
förlossning, och Viktor var 
alldeles blå när han kom ut.

Så här i efterhand tror de, 
att just eftersom det blev så dramatiskt, 
misstänkte de heller ingenting annat när 
läkaren gång på gång undersökte Viktor 
de närmaste dygnen.  Men inombords 
kände Amalia att något inte stämde. 

Och ögonblicket som förändrade allt 
har etsat sig fast. Dagen de skulle skrivas 
ut kom läkaren in igen och kände länge 
och väl på Viktor, testade hans reflexer. 

Martin var i badrummet och packade 
ihop deras saker när läkaren vände sig 
om. ”Jag skulle vilja prata med er. Sätt er 
ner. Jag kan inte frigöra mig från tanken 
på att ert barn har Downs syndrom”.

Martin beskriver det som att det 
kändes som att någon drog undan mattan 
under fötterna på honom.

– Han kunde lika gärna ha gett mig en 
rak höger. Så kändes det. Och när jag 

frågade ”Vad innebär det?” 
sa han bara ”Jag är ingen 
expert”. 

I efterhand tycker de att 
någon som var expert borde 
varit med då. Det tog lång tid 
att bearbeta hur beskedet 
lämnades. 

Efter en hjärtundersökning 
blev de hemskickade för att 

vänta på definitivt besked.
Dagarna som följde läste de allt de kom 

åt på nätet. Kunde läkaren trots allt ha fel? 
Martin sökte för att till varje pris hitta 
något som kunde motbevisa misstanken 

Han kunde 
lika gärna ha 
gett mig en 

rak höger. SÅ 
KÄNDES DET. 

”Så här blev
vår familj”

SÅ TRÄFFAR DU ANDRA  
I SAMMA SITUATION

  Fråga ditt barns läkare eller kurator hur 
du ska göra för att komma i kontakt 
med andra föräldrar. 

  Googla. På nätet finns flera forum, 
Facebookgrupper och nätverk för 
föräldrar.

  Många organisationer anordnar 
föräldraträffar.

  Flera habiliteringar anordnar föräldra-
grupper för små barn. I Stockholm 
finns Spädbarnsverksamheten Tittut 
www.habilitering.nu/tittut för barn 0-2 
år och deras föräldrar.

Att få ett annorlunda barn är för många en livskris.  
Livet stannar av och ingenting blir mer som förut. Men hur  
ser det ut efter några år, när man fått perspektiv på saker  

och ting? Vad har varit till störst hjälp på vägen?
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och vänner började hälsningar och paket 
strömma in, och dessa ömhetsbevis höll 
dem uppe när det var som allra tyngst.

När Viktor var ett par månader 
gammal började Amalia blogga. 

– Jag hade redan skrivit de första 20 
inläggen i huvudet. Det kändes som att 
jag skulle explodera om jag inte fick ur 
mig detta. 

I samma veva kom de i kontakt med 
Tittut, en spädbarnsgrupp i Stockholm, 
där de träffade andra familjer som hade 
barn med Downs Syndrom. 

– Tittut har ”räddat livet” på många. 
Att träffa människor i liknande situation 
och dela erfarenheter, att någon vet vad 
man pratar om, hur vi har det, det är 
svårt att förklara, säger Martin, och 
Amalia sammanfattar: 

– Man känner samhörighet.
Och någonstans där på vägen vände 

det. De sorgsna tankarna byttes mot fler 
och fler glada.  

Martin minns en speciell händelse när 
Viktor var två och ett halvt år. Han fick 
ett samtal från förskolan mitt under 

om att hans barn inte var som alla andra.
– Rädslan över att få ett barn som var 

annorlunda var väldigt skrämmande. Allt 
faller. Man hamnar i chock.

Tre dagar senare var de tillbaka på sjuk- 
huset. Läkaren bekräftade att misstan-
karna stämde. Det fanns inte längre 
något tvivel.

I rummet intill väntade en 
kurator. Hon skulle visa sig 
bli en viktig person för 
Amalia och Martin. De 
träffade henne flera gånger, 
och Amalia säger att hon 
”bäddade med bomull” och 
löste praktiska problem. 

– Det kändes som att hela 
vårt liv förändrades i och 
med beskedet. Inget skulle 
bli som vi tänkt oss. Vi var 
två vrak. Men kuratorn fångade upp oss. 
Hon var empatisk. 

Kuratorn satte också ord på att de var i 
chock och på frågan om hur länge de 
skulle må ”så här dåligt” lugnade hon 

dem med att det akuta stadiet bara skulle 
vara en kortare tid.

Många tårar föll hemma i huset den 
vårvintern. Det var som att alla naturla-
gar upphört att gälla. Nuet och framtiden 
försvann. Det intuitiva föräldraskapet 
som funnits där med storebror Tom var 

som bortblåst. 
Amalia minns att hon till 

exempel funderade över om 
Viktor kunde använda napp, 
som andra barn. Men också 
att hon slogs av att han inte 
skulle ge henne några 
barnbarn. Eller bli civilin-
genjör.

– Jag blev bestulen på 
drömmen om framtiden. Jag 
kände mig lurad.

Men det fanns en som var glad. Det var 
Tom. Han hade ju fått en lillebror och 
förstod inte varför alla andra var så 
ledsna. 

Och när de skickade ut mejl till släkt 

Jag blev 
bestulen på 
drömmen 

om framtiden. 
JAG KÄNDE MIG 

LURAD.

Viktor och Tom gör segertecknet tillsammans innan Viktor ska iväg till simskolan och Tom till fotbollsträningen.
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semestern på Legoland, med ett positivt 
besked om att Viktor skulle få den mest 
erfarna pedagogen som sin egen resurs 
den kommande hösten. 

Amalia säger att varje litet framsteg 
Viktor har gjort, har varit tillfällen när 
hon känt sorgen släppa taget om henne. 
Men också när de som familj gjort saker, 
som från början tyckts omöjliga. Till 
exempel den första längre resan utom-
lands. 

Idag kan Amalia inte riktigt förstå att 
hon drog iväg i tanken om vilka begräns-
ningar Viktors funktionsnedsättning 
skulle bära med sig i framtiden. 

– Jag vet ju inget om Tom och hans 
vägval heller. Han kanske inte heller 
får några barn eller blir civilin-
genjör när han blir stor?

Hon säger också att hon 
har tvingats göra upp med 
vissa fördomar och 
värderingar, både sina 
egna och andras. Bland 
annat trodde hon själv att 
det var en ”viss typ” av 
människor som fick barn 
med funktionsnedsättningar.

En annan sak hon omvär-
derat är sin syn på hur viktigt 
det är att prestera.

– Många pratar omedvetet 
om sina barn utifrån deras 
prestation. Det är ju helt 
ointressant när det kommer 
till Viktor. Vi har även 
försökt ändra vår inställning 
mot Tom kring detta, och 
istället till exempel bekräfta 
att han är en bra kompis. 

På så sätt har Viktor berikat dem, säger 
hon. Att han har tvingat dem att se vad 
som egentligen är viktigt i livet.

En sak som är väldigt viktig är att 
familjen är harmonisk. 

– Vi har insett att vi måste leva ett 
lugnare liv, dra ned på tempot. För att få 
till harmoni krävs logistik och planering, 
så att vi får utrymme och inte bokar upp 
all tid. För att må bra måste vi våga välja 
bort och våga säga nej. Till exempel avstå 
från en del social samvaro och bara vara 
hemma. 

Några av familjerna som träffades på 
Tittut håller fortfarande kontakten, och 
de märker att Tom mår väldigt bra av att 
träffa andra syskon, där han inte behöver 
förklara något om sin bror.

Tillsammans med andra föräldrar 
ventilerar de sådant som är jobbigt. För 
visst tar livet med Viktor mycket tid, 
energi och kraft emellanåt. 

– Vi måste föra Viktors talan och slåss 
för hans rättigheter. Det är svårt och tar 
tid och energi. Så kommer det alltid att 
vara. 

Familj och vänners stöd betyder fort- 
farande mycket. 

– Stödet från familj och nära vänner 
har varit fantastiskt. Båda mina systrar 

har varit väldigt fina med Viktor, vi har 
kommit lite närmare varandra 

faktiskt. Viktor har öppnat 
dörrar i mångas hjärtan.

Det bästa råd de kan ge 
andra föräldrar är att ge 
sig själva egen tid, att fylla 
på batterierna. För Martin 

är det att ta en öl med 
vänner eller gå på bio. För 
Amalia är det att fixa i 
trädgården.

– Det är svårt att priorite-
ra sig själv, men om man ska 
orka i det långa loppet, 
måste man göra det.

Under lång tid blev hon 
ledsen när hon såg jämnåri-
ga till Viktor och deras 
utveckling. Men det är inte 
lika starkt längre.

– Jag känner ingen sorg 
längre för att Viktor har 
Downs Syndrom. Visst har 

hela livet förändrats, men vissa föränd-
ringar har faktiskt varit bra. Jag är inte 
heller lika bekymrad för vad andra 
tycker längre, vare sig om mig eller 
Viktor. Jag har landat i att ”så här blev vår 
familj”. Viktor är nöjd med sitt liv, och så 
länge han är det, är jag det också. Livet 
blir inte som man tänkt sig, men det går 
inte under. l

AMALIAS BLOGG
www.masarinmamman. 
wordpress.com

Valda delar ur de allra första 
inläggen i bloggen våren 2007:

”Han såg ut som Masarin i 
Barbro Lindgrens böcker om 
Loranga, Masarin och Dartan- 
jang. Lite sneda ögon och bull-
kinder. Efteråt har jag ofta tänkt 
att allt jag varit med om innan 
den 10 januari 2007 tillhör ett 
annat liv. Jag har levt det livet 
men det hör på ett sätt liksom 
inte riktigt till mig.

När jag tänker tillbaka var jag 
nog nästan medvetslös under 
den första tiden. Det tog så lång 
tid för mig att ta in att lillebror 
verkligen hade fötts med en extra 
kromosom. Hur var det möjligt. 
Hur hamnade jag i den här 
filmen. Vi hade ju redan plane-
rat ut vårt framtida liv. Två barn 
i vårt lilla radhus. Sommarnöje i 
skärgården. Inga extravaganser 
men ett fint och gott liv. Ett liv 
där vi klarade oss från det 
värsta. Nu var jag en av dem. En 
av dem som det värsta hade 
hänt. Jag hade blivit en masarin-
mamma.

Hur kunde det hända att en 
masarin skulle landa i just vår 
familj? Alla sa, om några klarar 
det här är det ni. Jag vet inte om 
vi är bättre rustade än några 
andra. Man klarar nog det man 
måste klara. Men deras ord bar 
oss. De trodde på oss och då 
kunde vi också göra det.

Det finns kraft och tröst också  
i sorg. Sorgen ändrar också 
skepnad. Så tung och förlaman-
de i mitt blod. Så lätt som ett flor 
på mina axlar. Sorg förenade 
oss, våra vänner och familjer. 
Ibland kände jag bara att kom du 
bara din jävla sorg, jag ska nog 
brotta ner dig till slut.”

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

Jag är inte 
heller lika 

bekymrad för 
vad andra 

tycker längre, 
VARE SIG OM MIG 
ELLER VIKTOR.
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VAD ÄR DET VIKTIGASTE 
SOM HÄNT INOM  
HJÄRNFORSKNINGEN, 
SEDAN DU BÖRJADE 
FORSKA PÅ 70-TALET? 
Det som har fört forskningen 
framåt är framför allt två 
saker. Det ena är möjligheten 
att titta in i den levande hjär-
nan med hjälp av nya avbild-
ningsmetoder, vilket är oer- 
hört kraftfulla tekniker för oss 
forskare att studera hjärnan 
med. Det andra är gentekni-
kens utveckling, där vi mer 
och mer börjar förstå vilka 
gener som styr hjärnans ut- 
veckling, och mekanismerna 
som förorsakar olika neurolo-
giska utvecklingstillstånd.

VAD VET VI IDAG OM  
HJÄRNANS EGEN  
FÖRMÅGA ATT REPARERA 
OCH KOMPENSERA  
EN SKADA? 
Hjärnskador är permanenta. 
Men vi vet också att hjärnan är 
plastisk, omformbar. Och om 
10 procent av hjärnan är 
skadad har vi ju 90 procent 
frisk hjärnvävnad. Om vi då 
tränar den friska delen kan 
den ta över några funktioner 
från den skadade, och på så 
sätt får vi några procent till. 
Det vi vet generellt om 
hjärnans plasticitet, omform-
barhet, oavsett om skadan 
skett under fostertiden eller 
senare, är att träning möjlig-
gör att nya nervkopplingar 
sker. Vi kan träna upp nya så 

kallade neuronala nätverk. Vi 
kallar det kompensationsme-
kanismer. 

VILKA BEVIS FINNS 
FÖR ATT TRÄNING OCH 
STIMULANS FUNGERAR?
Vi kan se förändringar i 
hjärnan när vi tränar en 

funktion. Ett av vår forskar-
grupps stora genombrott är att 
vi sett att kognitiv träning ger 
en förbättring av arbetsmin-
net och mildrar symtom vid 
till exempel adhd. Ju mer vi 
vet om orsakerna till vad som 
förorsakat tillståndet, ju mer 
kan vi utveckla metoder att 

   

”Den friska delen av hjärnan
 kan ta över funktioner

 från den skadade”
Vilka möjligheter har hjärnan egentligen att kompensera och reparera  
skadade delar? Vi frågade Hans Forssberg, professor i neurovetenskap  

och överläkare i barnneuro logi, som forskar på hur träning  
möjliggör att nya nervkopplingar sker.

HANS FORSSBERG

Började sitt liv: 1949 i 
Skallsjö, Västergötland. 
Studerade medicin vid 
Göteborgs universitet 
och disputerade 1979 
vid Karolinska Institutet.

Gör idag: Professor i 
neurovetenskap på 
Karolinska Institutet 
och neuropedriatisk 
konsult på Astrid 
Lindgrens Barnsjukhus 
i Stockholm. Är medlem 
i Nobelkommittén för 
fysiologi eller medicin 
vid Karolinska Institu-
tet och ordförande för 
EACD (European 
Academy of Childhood 
Disability).

Forskar kring: Hur 
hjärnans kontroll av 
motoriska och kogniti-
va funktioner utveck-
las. Bedriver kliniska 
studier kring cerebral 
pares, ADHD, autism 
och språkstörningar. 
Forskningen går dels 
ut på att förstå de 
mekanismer som ger 
upphov till olika 
tillstånd, dels på att 
utveckla och testa nya 
behandlingsprinciper 
som baseras på så 
kallad ”learning 
induced plasticity”, att 
genom träning 
kompensera och 
reparera hjärnans 
funktioner.

Hans Forssberg, 
forskare och 
professor i 
neurovetenskap.
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 från den skadade”

påverka detta, och optimera 
möjligheterna till exempel 
med träning och inlärning. 

SKA MAN KÄNNA 
STRESS KRING DETTA 
SOM FÖRÄLDER?
Vi vet att tidig träning är bra 
men vi vet fortfarande inte 
vilken träning, hur ofta och 
hur länge som är det bästa för 
barnet. Vi ser att det är vanligt 
att man når den möjliga 
effekten ganska snabbt. Jag 
tycker inte att man ska känna 
stress som förälder, det är 
viktigt att vara förälder i 
första hand, inte tränare.

VILKEN KUNSKAP FINNS 
IDAG KRING ATT FÖRE
BYGGA HJÄRNSKADOR?
Vi vet mycket idag om hur vi 
kan förebygga hjärnskador 
genom att vi vet mer om vilka 
hälsorisker som finns, och vi 
har också identifierat friskfak-
torer. Just nu pågår också 
forskning om hur stress på- 
verkar fosterutvecklingen. Vi 
ligger också långt fram i Sve- 
rige när det gäller barnöver-
levnad, och har kommit långt 
när det gäller att minska om- 
fattningen av till exempel 
syrebristskador. 

VAD TROR DU OM FRAM
TIDENS MÖJLIGHETER  
ATT KUNNA KOMPENSERA 
EN HJÄRNSKADA MED 

INOPERERAD TEKNIK?
Vi har ju sett en otrolig fram- 
gång med så kallade cochle-
aimplantat, som genom elekt- 
risk stimulering av hörselner-
ven ger hörselskadade och 
döva personer möjligheter att 
uppfatta ljud, och nu är ju ock-
så ett chip för synen på gång. 
Att kunna styra proteser är 
också projekt som just nu 
pågår. Man har också hittat 
material och metoder för att 
kunna stoppa in främmande 
föremål i kroppen. 

SER DU NÅGRA ETISKA 
DILEMMAN KRING  
FOSTERDIAGNOSTIK?
Nej. Jag ser inga dilemman 
med att avbryta en graviditet 
där man konstaterat att fostret 
har en allvarlig hjärnskada 
som kommer att innebära 
svåra funktionsnedsättningar. 
Vi avbryter ju 30 000 gravidi-
teter utan denna orsak. Man 
väljer ju utifrån helheten, från 
sin egen och sin familjs 
situation, oavsett om barnet 
har en skada eller inte. 

VAD ÄR SVÅRAST I DITT 
JOBB SOM LÄKARE?
Vi har ett jättesvårt etiskt 
dilemma när vi först räddar 
ett barn, och sen upptäcker 
att hon eller han har en 
mycket svår hjärnskada och 
behöver livsuppehållande 
hjälp för att leva vidare. Det 

finns inget rätt eller fel och 
det är en diskussion mellan 
föräldrar och oss om man ska 
avbryta behandlingen eller 
inte. 

VAD ÄR DIN VISION  
OM FRAMTIDEN? 
Utvecklingen går fort och allt 
fler hjälpmedel och medicin-
ska framgångar kommer att 
kunna hjälpa till att kompen-
sera funktionsnedsättningar. 
Vi kommer också lära oss mer 
om hur vi kan stimulera de 
friska delarna av hjärnan. Att 
transplantera stamceller i 
hjärnan ligger långt bort, men 

kan också bli möjligt framöver. 

VAD ÄR FORSKARENS 
VIKTIGASTE UPPGIFT? 
Delaktighet i samhället en 
viktig dimension enligt WHO:s 
beskrivning av funktionsför-
måga och funktionshinder i 
relation till hälsa. Det är ett 
bra perspektiv även för oss 
forskare. Vårt mål med 
barnets behandling ska vara 
att möjliggöra delaktighet, 
inte att mätresultaten ska vara 
perfekta. l

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

Att transplantera stamceller i hjärnan  
ligger långt bort, men KAN OCKSÅ BLI  

MÖJLIGT FRAMÖVER. 

Föräldrakraft har teman, guider och intervjuer  
som ger dig stöd när det är som tuffast.
Du vet väl att Föräldrakraft finns både som ljudtidning och i digital version (pdf)? Som prenumerant på papperstidningen 
har du tillgång till alla olika versioner. Både gamla och nya nummer. Mejla till pren@faktapress.se för att få inloggnings-
uppgifter så kan du ladda ned filerna redan idag!

Vill du läsa mer om barn  
och unga i behov av stöd?

Beställ en prenumeration på www.foraldrakraft.se/prenumeration
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När man får ett barn med stora behov 
är det inte alltid så lätt att veta hur 
man ska klara av situationen. Inte 
heller att veta vilken hjälp som finns 
att få.

Många nyblivna föräldrar känner inte till att det 
finns personlig assistans även för mindre barn. För 
Wilmas del fick föräldrarna höra talas om att man 
kunde söka assistans genom en vän som i sin tur 
hade en bekant som arbetade på ett assistans
företag.

–  Att få ett barn med annorlunda behov är 
ingen katastrof, den glädjen Wilma ger oss kan inte 
beskrivas i ord, säger föräldrarna Nina Jönsson och 
Lars Karlsson.

Samtidigt tycker de att habiliteringen kunde ha 
berättat att ”eftersom Wilma har så stora behov 
bör ni ansöka om assistans”. 

– De lät nästan förvånade när vi berättade att vi 
hade bestämt oss för att söka assistans, säger Nina.

Föräldrarna är tacksamma för att assistansföre
taget har stöttat dem så bra med information och 
alltid funnits till hands för att svara på frågor.

– De har verkligen bra koll. Det är en stor fördel 
för oss att assistansföretaget sköter allt.

Från assistansföretaget har familjen inte bara 
fått hjälp med ansökning om assistans, utan fått 
tips om rättigheter när det gäller hjälpmedel, 
bilanpassning och bostadsanpassning.

– Det är ju frågor som har betydelse för assisten
ternas arbetsmiljö, säger Lars.

Familjen sökte ursprungligen assistans hos 
Försäkringskassan, men fick avslag för att Wilma 

Pappa Lars och mamma 
Nina har fått kämpa för 
rätten till personlig assis-
tans för Wilma.

Wilma, 3 år, i småländska Älmhult, har en ovanlig diagnos som  
innebär att hon behöver ständig tillsyn och hjälp. Ändå fick föräldrarna 
inte information om att de kunde söka personlig assistans. Inte förrän  
en kompis till en kompis tipsade.

”Vi visste inte  
    att vi kunde söka”
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”Vi visste inte  
    att vi kunde söka”
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inte ansågs behöva mer än 15 timmar assistans per 
vecka för ”grundläggande behov”. 

För att få assistans beviljad genom Försäkrings-
kassan ska de grundläggande behoven vara minst 
20 timmar per vecka.

Därmed hamnade ärendet hos kommunen, som 
i somras beviljade totalt 169 timmar per månad 
eller drygt 40 timmar per vecka. Dock inte så 
mycket som föräldrarna har ansökt om. Därför har 
man överklagat beslutet.

Wilma har mycket omfattande behov. Hon måste 
ha ständig tillsyn för att inte riskera att hennes 
hjärtfel leder till syrebrist. 

Vid tre års ålder har hon en utvecklingsnivå som 
motsvarar mindre än ett års ålder. Hon har inget 

tal och är mycket 
svag i större delen 
av kroppen. 

Kurator har er- 
bjudit föräldrarna 
att ”prata av sig”.

– Visst är det en 
bra gest men vi har 
inget behov av att 
prata om ”hur vi 

upplever det”, vi vill bara ha hjälp och avlastning. 
Föräldrar är olika, men vi känner inte att samtal 
förbättrar vår vardag, men däremot kunskap om 
hjälpmedel, assistans och avlastning, säger Nina.

Framtiden har det inte funnits tid att reflektera så 
mycket över.

– Vi ser små förbättringar, men Wilma kommer 
att ha stora funktionsnedsättningar och behov av 
stöd och assistans livet ut och ett boende som är 
specialanpassat för just henne, säger föräldrarna.

Wilma har fått diagnosen 3p deletionssyndrom, 
vilket är så ovanligt att kanske endast ett 50-tal 

svenskar har det. Föräldrarna har misslyckats med 
att få fram böcker eller annan bra information. Och 
vården har inte heller kunnat hjälpa dem med 
upplysningar. 

Via internet har man dock hittat en kille i norra 
Sverige med samma syndrom och vars föräldrar 
bloggar. Han är nio år och har nyligen lärt sig sitta 
och att säga ”mamma” och ”pappa”. 

Redan i vecka 22 under graviditeten förstod Nina 
och Lars att något var fel då man lyssnade på 
hjärtljudet. Läkarna trodde dock inte att det skulle 
innebära några större bekymmer. Ultraljud visade 
senare problem i hjärnan, men även det tog vården 
lätt på. Senare togs även fostervattenprov, utan 
avvikelser.

– Vi kände stor oro och ovisshet. I slutändan fick 
vi besked om att vi skulle få ett friskt barn, men det 
visade sig vara ett meningslöst svar. Det hade varit 
bättre om de sagt som det var: att proverna inte 
kunde visa alla kromosomavvikelser. Istället sa de 
”vad skönt för er att få veta att ni kommer att få ett 
friskt barn”.

När Wilma föddes var hon liten till växten med 
sina 41 cm och 2094 gram. Det kändes trots allt bra 
för föräldrarna, men strax upptäcktes oroväckande 
blåsljud. Ultraljud visade att hjärnbarken saknades. 
Föräldrarnas oro växte. Skulle hon kunna gå i 
skola, skulle hon kunna leva ett vanligt liv?

– Vi fick positiva besked om att ”det förmodligen 
skulle gå bra”. De ville nog inte säga rätt ut vad de 
tänkte när de såg hur ledsna vi var. 

Hemsjukvård, hjärtoperation och dagar fylld 
med praktiska bekymmer väntade. Men om 
framtiden vet man inte mycket.

– Det är bara Wilma som har ”kvitto” på det, 
säger Lars.

Vi har inget behov av att prata 
om ”hur vi upplever det”, vi vill 
bara ha HJÄLP OCH AVLASTNING.

Wilmas framtid är oviss då man vet väldigt lite om hennes diagnos. Men att hon kommer behöva någon form av assistans hela livet är säkert.
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Läs mer om oss, våra värderingar och vår verksamhet på  
nordstromassistans.se eller ring kostnadsfritt på 020-80 90 90.
Vi har kontor i Stockholm, Malmö, Gällivare, Jönköping 
och Västervik.

NORDSTRÖM ASSISTANS har sedan 1998 bedrivit 
personlig assistans med fokus på kunden och deras 
situation. Utifrån de möjligheter LSS ger erbjuder 
vi en rättvis personlig assistans. Med transparenta 
och ordnade rutiner samt tydlig och faktabaserad 
kommunikation bygger vi långsiktiga relationer med 
våra kunder. Självklart har vi av socialstyrelsen utfärdat 
tillstånd att bedriva personlig assistans.
 Du som kund ska kunna påverka hur din ersättning 
används och spara ej nyttjade medel så länge du är 
kund hos oss. Du ska även kunna bestämma vem som 
ska arbeta hos dig, erbjudas möjlighet till personlig 
träning, få tillgång till juridisk hjälp och tillgång till en 
partner som tar ansvar. Oavsett var du bor i landet. 
DET TYCKER VI ÄR RÄTTVIST.

FK_1401_s60-77_TEMA-Assistans_v06.indd   63 2013-12-17   13:07



64     FÖRÄLDRAKRAFT # 1 201464     FÖRÄLDRAKRAFT # 1 2014

TEMA Personlig assistans

– En gång blev jag så arg, berättar Nina, att jag 
ringde Wilmas läkare och utbrast att ”jag måste 
få veta vad det leder till”. Då förstod jag att Wilma 
inte skulle kunna gå i vanlig skola och att vi 
föräldrar skulle få stå för mycket av det som 
andra barn klarar själva.

Den här tisdagen är det dags för ”Habkul”, då 
familjen träffar andra familjer i liknande situa-
tion på habiliteringen på sjukhuset i Ljungby.

– Lite som en öppen förskola för oss som har 
barn med annorlunda 
behov, säger Nina.

Kommunens vanliga 
öppna förskola var inget för 
henne.

– Jag passade inte in. Det 
var svårt att lyssna på de 
andra föräldrarnas små 
problem, vi hade ingenting 

gemensamt och det var många blickar och 
förvånade frågor och uppståndelse över mitt 
barn. Några kom jag lite närmare, men jag kände 
mig ändå utanför.

Wilmas daghem Vitsippan i centrala Älmhult 

är däremot en solskenshistoria. Trots att det är 
ortens största daghem vet alla vem Wilma är och 
föräldrarna upplever att hon är väldigt populär 
där. 

– Vi var rädda att hon skulle hamna utanför 
men det blev tvärtom, säger Lars. Barnen 
struntar i vad som är normalt, de accepterar 
varandra. Här fanns också tidigare erfarenhet av 
barn med särskilda behov. Wilma har en egen 
person knuten till sig, en kvinna som själv har 
haft barn med hjärtproblem. 

Både Nina och Lars kombinerar sina ordinarie 
jobb (inom hemsjukvård respektive maskinindu-
stri) med att vara assistenter för Wilma. 

– Just nu känns allt så nytt och komplicerat. Vi 
som föräldrar känner Wilma allra bäst och vi har 
inte tagit steget att låta någon utomstående 
assistent sköta om vår dotter, men det kommer i 
framtiden. Än så länge känns det konstigt att 
någon annan skulle ta hand om henne när vi är 
hemma.

– Vi har inte riktigt accepterat det ännu, men 
när steget tas tror jag att det kommer att kännas 
bra och avlastande. Allt behöver sin tid och att 
överlämna Wilma till andra personer känns i 

Jag passade inte in. Det var 
svårt att lyssna på de andra 
föräldrarnas små problem,  
VI HADE INGENTING GEMENSAMT.

Idag har Lars och Nina svårt att  föreställa sig att ta in en utomstående assistent, men planerar för det inför framtiden. 
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föräldrahjärtat. Men visst kändes det så även på 
dagis, vilket nu fungerar helt underbart.

– Men jag tror att det i framtiden blir skönt med 
utomstående, då blir det nog lättare för oss 
föräldrar att känna att vi kan ha det ”vanliga” 
familjemyset, säger Nina.

– Men det är ändå en främling som kommer in i 
vårt hem samtidigt som vi ska vara oss själva, det 
blir en omställning.

För små barn kan det vara extra svårt att få 
assistans beviljad. Handläggare hänvisar ofta till 
att omsorgen är normalt föräldraansvar. 

Trots att föräldrarna noga redovisade tider på 
allt som tar extra tid med Wilma ansåg 
Försäkringskassan att hon hade mindre än 20 
timmar per vecka ”grundläggande behov”. 

– Och om man uppger fem minuter för tand-
borstning så drar Försäkringskassan av 3 minuter 
för normalt föräldraansvar, säger Nina. 

De är lite besvikna på att Försäkringskassan inte 
ansåg att Wilma krävde så mycket extra tillsyn eller 
specialkunskap.

– Vi sköter Wilma fortfarande som en bebis. 
Visst kan normala treåringar också behöva hjälp, 
men de kan prata och man behöver inte vara med 
dem hela tiden. 

– Wilma kan bara ge små tecken som vi har lärt 
oss förstå. Och hon måste ha ständig tillsyn för sina 
andningsproblem. Även om vi har mätutrustning 
på Wilma måste vi vara närvarande. När vi hör 
henne rossla räcker det ibland att peta på henne, 
ibland att vända henne på sidan. 

Föräldrarna är förvissade om att Wilma framöver 
får rätt till mer assistans.

Efter hand som åren går blir Wilmas funktions-
nedsättningar troligen mer märkbara och då 
väntas hon även få mer assistans.

– Med små barn blir det svårt att påvisa att man 
behöver hjälp. Det är väldigt rörigt vad föräldraan-
svaret innebär. Men 
förr eller senare får 
vi den hjälp vi 
behöver. När hon är 
åtta år och kanske 
fortfarande inte kan 
äta blir det uppen-
bart, säger Nina.

Lars och Nina är 
tacksamma för att Wilma så snabbt fick assistans av 
kommunen när Försäkringskassan sa nej. Men de 
hoppas att Försäkringskassans avslag snart rivs 
upp.

– När vi väl fått godkänt av Försäkrings- 
kassan blir det tryggare. Då kommer vi också att 
kunna flytta om vi behöver. Vi var nära att bosätta 
oss i Ljungby för en tid sedan. Det hade passat oss 
bättre. 

– Vi tittade på ett hus som var helt anpassat, 
men vi vågade inte flytta för vi var osäkra på hur 
det skulle bli med assistansen om vi bytte kom-
mun. Så nu bor vi kvar i ett hus som behöver alla 
möjliga anpassningar – hiss, ramp, toalett och 
dörrar, säger Nina. l

Förr eller senare får vi den 
hjälp vi behöver. När hon är 
åtta år och kanske fortfarande 
INTE KAN ÄTA BLIR DET UPPENBART.

Missa inte Assistansguiden 
på foraldrakraft.se

TEXT: VALTER BENGTSSON     
FOTO: LINNEA BENGTSSON 
info@faktapress.se
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I dagarna blir Karin klar med boken 
”Jag vill! Jag kan!” som är viktig 
läsning för alla som kommer i kontakt 

med barn som har assistans.
Boken går igenom allt från barns 

rättigheter i allmänhet till de speciella 
regler som är särskilt viktiga för barn 
med funktionsnedsättningar.

Här beskrivs hur assistans kan använ-
das för att barn ska få möjlighet till maxi- 
mal utveckling. Det handlar också om 
hur föräldrar kan avlastas från det som 
går utöver det normala föräldraansvaret.

Assistansens roll inom 
barnomsorg och skola 
beskrivs också. Ett särskilt 
avsnitt gäller kommunika-
tion – hur man hjälper barn 
att samtala och uttrycka sin 
vilja med hjälp av hjälp- 
medel.

Det är särskilt hos assis-
tansanordnarna som det 
idag krävs krafttag för att 
förverkliga barnperspekti-
vet. Anordnare som vill 
arbeta med assistans för 
barn måste ha ett särskilt 
tillstånd för detta. Man 
måste ha rutiner för att ta 
tillvara barns rättigheter. 
Något som också granskas 
när myndigheten IVO, 
Inspektionen för vård och 
omsorg, gör tillsyn.

– För att få barnperspek-
tivet att fungera inom 
assistans krävs mycket, 
säger Karin. Anordnarna 
måste ha kompetens att ge 
stöd både till anhöriga och 
assistenter. Båda behöver utbildning om 
barns rättigheter och vad assistans 
innebär. 

– Det krävs ett helhetsperspektiv och 
medvetenhet hos både föräldrar och 
assistenter. Annars finns risk att assistans 

används som föräldrarnas förlängda arm. 
Föräldrar ger kanske direktiv till assisten-
terna istället för till barnet, och ger 
assistenterna ett uppfostringsroll som de 
inte ska ha. Men om inte föräldrar får 
stöd är det inte lätt för dem att veta hur 
assistansen ska användas.

IVO:s tillsyn har än så länge inte gått på 
djupet. Man har inte på allvar granskat 
om anordnarna har kompetensen.

Att barnperspektivet ska prioriteras 
låter självklart – men många andra frågor 

konkurrerar om uppmärk-
samheten och det finns 
alltid en risk att barnfrågor-
na trängs undan.

– IVO har frågat anord-
narna om de har utbild-
ningar, men har inte 
granskat innehållet. 
Eftersom barn med 
funktionsnedsättningar är 
dubbelt utsatta är det 
viktigt att följa upp att 
anordnarna lever upp till 
kraven.

Karin menar att det nu 
behövs krafttag.

– Jag vill att man satsar 
jättemycket. Alla måste ha 
kompetens – från handläg-
garna som bedömer 
insatser till de som utför 
insatserna, assistenterna, 
föräldrarna, men också de 
de som granskar om anord- 
narna lever upp till kraven.  

Vissa anordnare har 
kommit längre än andra. 
Bakgrunden till den nya 

boken är IfA:s, Intressegruppen för 
Assistansberättigade, tidigare barnpro-
jekt ”Lyssna” i vilket ett 20-tal anordnare 
deltog. Många av dessa har fortsatt jobba 
med barnfrågorna och ligger nu långt 
framme.

På många andra håll släpar det efter. 
Vissa har knappast någon koll och i 
sådana fall bör man inte bedriva assistans 
för barn. 

Att nå ut med barnfrågorna till 
kommunernas egen assistansverksamhet 
är inte alltid så lätt.

– Kommuner behöver inget speciellt 
tillstånd att bedriva assistans, men lyder 
under samma lagkrav, så det är viktigt att 
IVO gör en bra tillsyn där.

Trots titeln ”Jag vill! Jag kan!” är boken 
inte skriven för barn, utan för personerna 
runt omkring. Den är relativt lättläst men 
ändå en faktabok för vuxna. 

IfA har en webbsida om ”Barn och 
assistans” som är anpassad även för barn, 
men den är just nu avstängd eftersom den 
håller på att göras om. Där kommer det i 
framtiden att finnas lättläst information 
om assistans för barn.

Varje assistansanordnare har också 
krav på sig att informera berörda barn, 
utifrån deras ålder och funktionsnedsätt-
ning.

– Anordnarna ska informera så att 
barnet förstår, så långt det går. Men barn- 
perspektivet ska fungera även utan att 
barnet själv behöver sätta sig in i detta. 

– Andra barn behöver inte lära sig (om 
barns rättigheter) och det är inget krav vi 
ska ha på dessa barn heller. Det är viktigt 
att poängtera för barnen att det är 
frivilligt, säger Karin Boskovic.

Föräldrar är de som påverkar barns 
assistans allra mest. Och de är den 
målgrupp som kan ha störst praktisk 
nytta av boken. 

– Ofta är föräldrarna arbetsledare för 
barnets assistenter. Om man som förälder 
inte är medveten blir det svårt för 
assistenterna, även om dessa har god 
kunskap om barnets rättigheter. 

Det kan vara knepigt att avgöra vad 
som är föräldrarnas ansvar respektive 
assistenternas. Särskilt om man inte får 
en chans att förbereda sig på att ha ett 
barn med stora behov. Samhällets stöd 
till föräldrar som har barn med funk-
tionsnedsättning är eftersatt.

– Föräldrar behöver bollplank och 
måste få utbildning redan från den stund 
man vet att man får eller har ett barn 

ALLT OM BARN OCH ASSISTANS
Karin Boskovic har skrivit boken om hur man får in barnens perspektiv

Barns rättigheter ska enligt lag genomsyra även personlig  
assistans. Men fortfarande vet många inte hur. ”Det finns  
massor att göra”, säger Karin Boskovic, specialist på barnfrågor 
inom IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.

JAG VILL! JAG KAN!

Utgivare: IfA.

Författare: Karin 
Boskovic med flera.

Antal sidor: Cirka 120.

Pris: 159 kr.

Boken kan beställas 
genom IfAs kansli på 
mejladressen info@
intressegruppen.info

Jag vill! Jag kan!
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Om personlig assistans för barn

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) 2013

Ansvarig utgivare: Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)

Text: Karin Boskovic, Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) 2013

Tryck: GL-Tryck i Kristianstad AB, 2013
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Beställningar:
Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)
info@intressegruppen.info

Segervägen 2, 295 38 Bromölla
Tfn: 0456-280 80
www.intressegruppen.info

Jag vill! Jag kan! är en bok om personlig assistans 
för barn. Den tar upp de rättigheter, som det 
assistansberättigade barnet har i egenskap av att vara 
barn men också i egenskap av att vara ett barn med 
funktionsnedsättning. Boken behandlar de olika rollerna, 
dess innehåll och funktion gällande barnets personliga 
assistans och är framtagen för att öka kompetensen 
och medvetenheten om insatsen personlig assistans då 
användaren är ett barn. 

Jag vill! Jag kan! har skrivits till alla er som vill och 
behöver veta mer om insatsen personlig assistans till 
barn. Den är skriven till dig som är förälder, till dig 
som är syster eller bror och till dig som på annat sätt är 
anhörig till ett barn som har personlig assistans, men 
också till personliga assistenter, assistansanordnare, 
elevassistenter, personal inom skola och barnomsorg eller 
andra professioner som kommer i kontakt med barn som 
har behov av personlig assistans. 
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”Föräldrar behöver 
ökad kunskap om hur 
assistans för barn 
fungerar”, menar Karin 
Boskovic. Men störst 
ansvar för att förverkli-
ga barnperspektivet  
har anordnarna.
Foto: Linnea 
Bengtsson.

med funktionsnedsättning: vilka rättig-
heter har mitt barn och vilka rättigheter 
har jag som förälder?

– Jag har träffat många föräldrar som 
sagt att de inte fått veta något om detta 
förrän barnet varit ett par år. Det läggs 
alltför mycket ansvar på föräldrarna att 
ta reda på vilka rättigheter man har, 
samhället borde bli mycket bättre på att 
erbjuda stödet. 

– När man väntar barn 
har Försäkringskassan 
informationsträffar om 
föräldrapenning, varför 
finns inte motsvarande 
för föräldrar som fått 
barn med funktionsned-
sättning?

Nu finns i alla fall denna 
bok som ett bollplank för 
föräldrar. 

– Det är viktigt att 
man alltid har med sig 
barnets rättigheter i bakhuvudet. Mitt 
barn ska ha samma rätt att bli lyssnad på 
och att utvecklas maximalt som alla 
andra, med hjälp av assistans. 

– Barnet växer och nya frågor dyker 
upp hela tiden. Som förälder ska man ha 
samma ansvar för sitt barn med funktions-
nedsättning som andra, varken mer eller 
mindre. Genom att använda assistans som 
kompensation för funktionsnedsättningen 
får man, som förälder, avlastning i det som 
går utöver normalt föräldraansvar.

Vad detta innebär i praktiken är inte 
alltid så lätt att avgöra.

– Föräldrarna är i en mycket komplex 
situation. Utöver alla praktiska saker mås-
te de även hantera svåra psykologiska 
frågor, som den här boken inte går in på. 

– Därför blir det många gånger svårt 
att fullfölja intentionerna med assistans 
fullt ut, men om man har medvetenhet 
kan man komma mycket långt. 

Att som förälder själv vara 
assistent till sitt barn är en 
svår, och ibland kontrover-
siell, fråga som boken också 
kan ge stöd i.

– Jag har diskuterat detta 
mycket med ungdomar. Det 
handlar om att skapa en 
balans. Om man som 
förälder är medveten 
förstår man att man ibland 
måste ta ett steg åt sidan. 

– Vi som arbetar inom 
IfA vill inte förhindra föräldrar att vara 
assistenter, men vi tycker att även 
föräldrar behöver ha kunskap om rollen 
som assistent. Samtidigt måste man ge 
stöttning i att vara förälder.

Frågan om föräldrar som assistenter 
hotar barns självbestämmande och fri- 
görelse utreds just nu av Socialstyrelsen, 
som lämnar en rapport om detta till 
barn- och äldreminister Maria Larsson i 
januari.

Karin belyser frågan även i boken och 
ger där en bild av vad barnen och 
ungdomarna själva anser.

– Den dag barn själva säger att de inte 
vill ha mamma eller pappa som assisten-
ter har vi kommit långt. Men barn som 
har funktionsnedsättning är i en beroen-
deställning som kan göra dem ännu mer 
lojala än andra barn. Vi måste visa dem 
att det är OK att berätta vad de tycker. 

För att komma dit behöver barn tidigt 
få utrymme för att uttrycka sina åsikter. 
Redan i sandlådan och på lekplatsen bör 
barn få välja vad de vill göra. Det måste 
ske på lika villkor för alla barn, och med 
kommunikationsstöd när så krävs.  

Fortfarande får många familjer vänta 
onödigt länge på att få assistans för barn 
med funktionsnedsättningar. Om nu bara 
IfA:s bok får bred spridning kanske det 
kan gå snabbare att få rätt stöd.

– Nu handlar det om att nå ut, så att 
kunskapen sprids ute hos handläggare, 
på habiliteringar, i skolor och hos många 
andra som behöver insikt för att få stödet 
att fungera fullt ut för barnen.  

Den blygsamma första upplagan på  
2 000 exemplar hoppas Karin snabbt tar 
slut, så att debatten om assistans kan börja 
handla lite mer om hur barn med funk-
tionsnedsättningar kan få bättre möjlighet 
att utvecklas och bli självständiga. l

TEXT: VALTER BENGTSSON  
info@faktapress.se

KARIN BOSKOVIC

Aktuell: Har författat 
boken ”Jag vill! Jag 
kan!”

Bakgrund: Har drivit 
projektet Lyssna! Om 
barns rätt att styra sin 
assistans. 

Ålder: 34 år.

Familj: Man Daniel och 
fyra barn (9 år till 9 
månader).

Fritid: Gärna gymmet 
när jag får tid över. 

Varför är du så 
engagerad i just 
dessa frågor: Min 
mamma fick den 
neurologiska sjukdo-
men ALS när jag var 
sju år. Jag sa tidigt att 
jag ville jobba med 
frågor som rör LSS 
och assistans och 
intresset har bara 
ökat med åren.

Mitt barn ska ha 
samma rätt att bli 

lyssnad på och 
att utvecklas 

maximalt som 
alla andra, MED 

HJÄLP AV ASSISTANS.
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Anna Bonnevier är en av ägarna till 
företaget Kaustik. Hon har själv haft 
personlig assistans sen 1994 och är  
idag arbetgivare för sina assistenter.
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När vi hälsar på, hösten 2013, rycks vi 
med av entusiasmen hos medarbetar-
na på Kaustik som utvecklar succépro-
grammet Aiai. Här jobbar utvecklare, 
kundsupport och användare i nära 

samarbete för att skapa nya möjligheter.
Men mitt under genombrottet, för snart två år 

sedan, drabbades medarbetarna av det värsta tänk-
bara. Grundaren och eldsjälen Erik Ljungberg 
avled oväntat i samband med att han besökte de 
nya, större kontorslokaler han valt ut för att kunna 
växa i framtiden.

– Jag fick ett telefonsamtal om att han hade svim- 
mat och att ambulans var på väg, berättar Anna 
Bonnevier, Eriks sambo och en av medarbetarna 
på Kaustik.

– Jag visste att Erik kunde svimma ibland, och 
även om det var läskigt så hände det då och då. 
Han hade ett svagt hjärta och visste att han inte 
skulle bli så gammal, men det var ändå oväntat att 
det kom så plötsligt. Under den här perioden hade 
han jobbat mycket och var förkyld som han inte 
brydde sig om. Ingen förstod nog hur svag Erik 
egentligen var.

– Han fick all hjälp han kunde få, utifrån det som 
hände. En av kollegorna som var med honom, 
David, hade nyligen gått kurs i hjärt- och lungrädd-
ning. Jag är tacksam för det och att jag inte var 
ensam med honom när det hände. Nu vet jag att 
han fick den bästa hjälpen.

Erik hade varit rullstolsburen sedan 13 års ålder 
på grund av sin muskelsjukdom.

– Men han var bra på att leva här och nu. Jag har 
inte träffat någon annan som rest så mycket, träffat 
så många människor och gjort så mycket. Han 
maximerade sin tid. Jag tänker att det inte är 

längden på livet som är viktigast utan vad man gör 
med det. Men inget känns bra med att Erik inte fick 
leva längre, säger Anna.

Allt började när Erik utformade Aiai som ett 
pro gram för att förenkla administrationen av sin 
egen personliga assistans. 

Många tror kanske att en programvara utvecklas 
av några programmerare under en kort tid, för att 
sedan bara kräva smärre uppdateringar. Inte så hos 
Kaustik. Här växer behovet av ny och bättre 
programkod hela tiden, sju utvecklare plus 
supportpersonal sliter med att få in allt det nya. 
Skärpta regler från myndigheterna är bakgrunden 
till många nyheter, men lika viktigt är att fånga upp 
önskemål från assistansberättigade och anordnare.

Den här dagen är ett tiotal medarbetare på plats i 
den öppna lokalen med charmiga synliga takstolar 
och takfönster. Programmerare, webdesigners och 
kund support samsas i kontorslandskapet, där det 
en gång magasinerades bomull, och utbyter 
löpande information och bollar idéer. 

Vi skymtar skisser på nya användargränssnitt. 
På whiteboarden mitt i lokalen finns en överblick 
över alla funktioner i Aiai. Bildskärmar visar 
belastningen på webbservrarna. Man ser i realtid 
hur många användare som är inloggade.

Just i dagarna har den 30 000:e användaren 
loggat in på servrarna, som befinner sig på en helt 
annan plats, i ett bergrum i Värmland. Även om det 
sällan är mer än 200–300 användare samtidigt är 
hela systemet skalbart utan övre gräns. Om man 
”slår i taket” kan man koppla in fler servrar.

Och trots att Aiai växt med allt fler moduler och 
allt mer data har det faktiskt blivit allt snabbare.

Ett drygt halvår före Eriks bortgång började 

I ett gammalt vindsmagasin på Esperantoplatsen i Göteborg förverkligas 
drömmar med hjälp av ny teknik. Tusentals personer får bättre koll på 
sin assistans. Och därmed mer makt över sina liv.

Christian Sipola är en 
av de chalmerister som 
Erik fick kontakt med 
för att påbörja pro-
grammeringen av den 
första versionen.

till verklighet
drömmarHär blir

Erik Ljungberg dog när 
han var 39 år gammal,
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hans sambo Anna arbeta med kundsupport för Aiai 
och är nu även en av ägarna.

– Erik var själv arbetsgivare för sina assistenter 
eftersom han tyckte att det gav honom så stor 
frihet. Men samtidigt innebar det mycket adminis-
tration som tog tid och det han ville förenkla, 
berättar Anna.

Några år tidigare hade Erik hoppat av från Digital 
Illusions, där han arbetat med spelutveckling och 
bland annat skapat 3D-grafik i ”Battle-field 1942”. 
När spelföretaget flyttade från Göteborg till 
Stockholm valde Erik att stanna kvar för att satsa 
på egenföretagande. Kaustik föddes. 

I en intervju för Föräldrakraft berättade han: ”Vi 
sökte fonder och starta eget-bidrag och jobbade för 
slavlöner, men vi såg att det skulle gå att bygga en 
affärsidé på produkten.”

Samtidigt stod Erik på barrikaderna mot diskri- 
minering. Han grundade sajten Full Delaktighet Nu 
och drog igång aktioner för tillgänglighet.

– Erik brann för frågor om tillgänglighet och 
rätten till assistans, säger Anna som efter årsskiftet 
hoppas vara igång med nya ”Erik Ljungbergs 
Stiftelse” som ska uppmuntra projekt i Eriks anda.

När Erik väl hade skapat ett datorprogram som 
fungerade bra för honom själv insåg han snart att 
det skulle passa många fler.

– Han ville göra det möjligt för fler att klara 
arbetsgivaransvaret, säger Anna. Nu har jag själv 
direktkontakt med Försäkringskassan och det ger 
mig makt över mitt liv. Utan Aiai hade jag inte fått 
tillräcklig koll för att klara det.

Nya regler för tillstånd och 
dokumentation inom assistans har 
fått administrationen att växa 
lavinartat. Aiai:s utvecklare 
försöker hålla jämna steg med nya 
krav och samtidigt anpassa för 
olika användare. Det måste funka 
för både enskilda personer och för 
stora företag. Idag används Aiai av 
såväl enskilda arbetsgivare som de 
allra största assistansanordnarna 
och allt där emellan.

Den första versionen av Aiai blev 
klar 2006. Erik stod för design och 
chalmeristerna Christian Sipola 
och David Jørgensen programme-
rade. Rubb och stubb skrevs om ett par år senare, 
då i ett modernt objektorienterat språk, helt 
anpassat för webben.

Verksamheten växte. Erik sökte efter större 
lokaler för att rymma fler medarbetare. I mars 
2012 hittade han de nuvarande lokalerna på 
Esperanto-platsen. 

Christian berättar om den ödesdigra dagen:
– Vi var väldigt glada och åkte hit för att planera 

hur vi skulle ha kontoret, men på väg härifrån föll 
Erik ihop.

Ambulanspersonal satte in hjärt- och lungrädd-
ning och förde Erik till Sahlgrenska sjukhuset, men 
livet gick inte att rädda.

En tung period följde och många samtal mellan 
arbetskamraterna. Samtidigt hade verksamheten 
fått upp farten. Företaget växte. De övriga grundar-
na, Christian Sipola och David Jørgensen, fanns 
kvar. Dessutom hade Magnus Crossner kommit in 
som delägare och ny vd år 2010. 

Aiai utvecklades allt mer som ett stöd för företags- 
ledning. En rad tunga utvecklingsprojekt började 
förverkligas, för att klara journalhantering och 
arbetstidsregler. 

 
Idag har Kaustik 12 anställda, däribland en 
utvecklingschef, Martin Qvistgård, som rekrytera-
des i början av 2013.

– Vi satsar på de senaste metoderna för att ha 
full koll på kvaliteten, så att allt görs på rätt sätt och 
förankras hos kunderna. Vi har vuxit fort. Så länge 
man är ett fåtal utvecklare går det att hålla allt i 
huvudet men när med allt fler utvecklare och 
kunder blir det svårare att hålla alla bollar i luften, 
säger Martin.

Programutveckling är en ung bransch där det 
hela tiden poppar upp nya teorier och nya arbets-
sätt, som exempelvis ”scrum”.

– En rugbyterm som betonar öppet samarbete, 
förklarar Martin. Vi ska inte ha några gränser 
mellan utveckling och kundkontakt.

De bästa idéerna kommer ofta från användarna 
– brukare, assistenter, anordnare – som ringer till 
kundsupport med frågor som ”kan vi inte göra på 
det här sättet istället”. Program merarna själva 
fortbildar sig genom att delta i allt från assistansut-
bildningar till webbkonferenser.

Att användarna är så olika, både 
vad gäller datorvana och funk-
tionsförmåga, är en utmaning. 
Enkelt för vissa är krångligt för 
andra. Aiai ska kunna hanteras lika 
bra med pekskärm som med 
tangentbord. 

– Vi vill skapa ett gränssnitt som 
är så enkelt att det är självförkla-
rande. Vi kämpar med att göra det 
tillgängligt för alla, säger Christian 
Sipola som ser Apple som en av 
föregångarna.

Med nya funktioner krävs bättre 
överskådlighet.

– Det är en utmaning, säger Christian Cromnow, 
nyss hemkommen från Future of Web Design-
konferensen i New York.

 Han har idag huvudansvaret för den grafiska 
utformningen och försöker leva upp till ursprungs-
idéerna om enkel och tydlig grafisk form.

– Vi vill stödja alla nya standarder och anpassa 
oss till alla funktionsnedsättningar. Ibland är det 
bara en liten grej, att man är färgblind till exempel, 
men varför inte fixa till det när vi kan?

På webbkonferensen i New York fick Christian 
Cromnow chansen att spana långt in i framtiden. 
Men han visade även hur Aiai fungerar och fick ta 
del av idéer från kollegor från skilda delar av 
världen. 

Nu har jag själv 
direktkontakt 

med Försäkrings-
kassan och det ger 

mig makt över 
mitt liv. UTAN AIAI 
HADE JAG INTE FÅTT 

TILLRÄCKLIG KOLL FÖR 
ATT KLARA DET.

Vi vill inte ha några 
gränser mellan utveck-
ling och användare, 
säger Martin Qvistgård.
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På Anna Bonneviers bord står en bild på 
Erik vars visoner fortfarande präglar 
företaget han var med om att grunda.

”Man vill vara bäst på det man gör, vad är annars poängen?” 
säger Christian Cromnow som nyligen inspirerats till nya tag 
på en internationellt webbkonferens.

I en anrik magasinslokal vid Esperantoplatsen i centrala Göteborg huserar 
ett av Sveriges snabbväxande it-företag. Ett företag som fyrdubblade 
omsättningen från 2011 till 2012.
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På många områden ligger Aiai i frontlinjen med 
unika funktioner utan motsvarighet i andra delar 
av världen. 

– Vi får vara riktigt kreativa för att få allt att 
passa ihop med kollektivavtal och arbetstidsregler. 
Många användare har själva inte kunskap om avtal 
och lagar och då måste vi förklara 
det på ett begripligt sätt. Det är en 
svår konst att peka på vad som är fel 
om en användare försöker mata in 
uppgifter som strider mot ett 
kollektivavtal, berättar Christian 
Sipola som lärt sig mycket genom att 
lusläsa avtal och regelverk.

När det kommer nya regler från 
myndigheterna, ja då är det bara att 
gilla läget och sätta sig in i alla 
detaljer och lära sig förstå. Även om 
reglerna spikas med bara ett par 
veckors förvarning.

– En jätteliten ändring i reglerna kan innebära 
ett helt annat tänk för oss. Myndigheterna verkar 
inte tänka på oss utvecklare! säger Martin och 
skrattar.

Aiai skulle kunna kompletteras med många fler 
kringfunktioner. I framtiden kanske ett rekryte-
ringssystem och ekonomifunktioner, vem vet? Aiai 
Personal är en av de nya moduler som Aiai just nu 

lägger mycket krut på. En modul som samlar 
information om anställda assistenter.

– Det finns mycket kvar att göra för att få ett 
samlat grepp om hur assistansen går, säger Martin. 
Det ska bli naturligt att logga in för att se om allt 
fungerar planenligt. Vi är på väg att skapa en 

kontrollpanel för hela assistansen.
Tillsammans sliter man med för 

att förenkla användargränssnittet, 
utan att gå alltför snabbt fram. 

– Vi vill göra det så bra som 
möjligt men kan inte förändra hur 
snabbt som helst, säger Christian 
Cromnow. Ibland kan man behöva 
ha både det gamla och nya gräns-
snittet i funktion parallellt.

Snabbheten är viktig. Om någon 
uppgift tar längre tid än fem 
sekunder tröttnar användaren. Men 

prestandan har inte varit något problem, inte på 
senare tid i alla fall.

– Vi lär oss hela tiden att skriva om koden så att 
den blir snabbare. Vi lägger massor av jobb på att 
optimera, det syns inte visuellt men det märks, 
säger Arvid Kästel. När vi gör nya små funktioner 
passar vi på att även förbättra helheten bakom.

Att ständigt skapa nya möjligheter är drömmen 
och på Kaustik faktiskt en del av vardagen. 

Många använ-
dare har själva 

inte kunskap om 
avtal och lagar 
och då måste VI 

FÖRKLARA DET PÅ ETT 
BEGRIPLIGT SÄTT.

Några av Kaustiks medarbetare, från vänster ser vi Arvid Kästel,  
utvecklare, Anna Bonnevier, delägare och kundsupport, Martin Qvistgård, 
utvecklingschef, David Jørgensen, utvecklare, Christian Sipola, styrelse-
ordförande och utvecklare samt Christian Cromnow, utvecklare.
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– Det är roligt att se att det blir bättre och bättre. 
Det händer ständigt nya saker. Tekniken utvecklas 
också. Det kommer nya böcker, nya konferenser 
och vi tar del av allt, säger Christian Sipola, som i 
vinter drar till Paris tillsammans med Martin för 
senaste nytt om webbutveckling.

– Det är där det händer mest nytt. Det vi gör 
idag fanns inte på kartan för tio år sedan, säger 
Christian. För oss gäller det att läsa på och förstå 
vad som kommer härnäst, så att vi inte stagnerar. 

Christian Cromnow lägger till:
– Man vill alltid vara bäst på det man gör, vad är 

annars poängen?

Under en spännande förmiddag har vi fått del av 
ambitionerna hos det unga företaget. Nu är det 
lunchtid, medarbetarna bryter upp men vi dröjer 
oss kvar en stund vid Annas skrivbord, med fotot 
på Erik Ljungberg.

– Jag hade inte en tanke på att bli ihop med 
någon annan som satt i rullstol, säger Anna. Det 
räcker att en sitter i rullstol, tänkte både jag och 
Erik. Men de frågor som Erik brann för, kampen 
som måste drivas, såg vi båda två. Att vi hade 
samma perspektiv gjorde banden starkare och 
riktigare. Vi ville båda förändra och peppade 
varandra.

Anna nämner sin utbildning på Konstakademien 
i Trondheim och att hon lärde känna Erik lite 
närmare när hon ställde ut teckningar och collage 
på Eriks galleri i Göteborg.

– När Erik blev utköpt ur tv-spelsföretaget 
behövde han ett eget kontor. Han fick tag i en lokal 
med två rum, på villkor att det även skulle vara 
galleri, så då startade han Galleri Kaustik parallellt 
med utvecklingen av Aiai, säger Anna. 

Samtidigt var Anna klar med sin utbildning i 
Trondheim och på väg hem till Göteborg.

– Vi blev goda vänner, jag började använda Aiai 
och sedan blev det lite mer än så. Det fanns nog en 
glimt där redan från början. 

När Aiai växte trängdes galleridelen ut och snart 
blev det nödvändigt att hitta en mycket större lokal.

– När jag var här med Erik första gången sa han 
direkt att ”här ska vi sitta”. 

Erik Ljungbergs visioner och drömmar lever 
vidare. Erik ville skapa största möjliga personliga 
frihet med hjälp av assistans och kamp mot 
otillgänglighet. 

Han var pionjär även inom datorgrafik och 3D. 
Med hjälp av 3d-modellering hjälpte han till att 
göra ”Battlefield 1942” till en standard i datorspel-
världen. 

När hans hjärta stannade den 16 mars 2012 så 
var han på topp. Hans företag har fortsatt utveck-
las av bara farten.

– När något sådant händer omvärderar man hur 
man ser på livet. Ingen kan ersätta Erik men vi vill 
att det han stod för ska leva vidare. Det är viktigt 
både för mig och för många andra. Jag tänker 
mycket på Erik och inspireras av hans filosofi att 
leva här och nu, att göra mycket och träffa män-
niskor. Det är så vi utvecklas, säger Anna. l

TEXT: VALTER BENGTSSON    FOTO: LINNEA BENGTSSON 
info@faktapress.se

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

Personlig assistanskurs
Tvådagarskurs som vänder sig till dig som arbetar som 
personlig assistent och i ditt arbete möter personer med 
neuropsykiatriska diagnoser. I kursen går vi igenom vad det 
innebär att vara personlig assistent i någons hem, vilka etiska 
dilemman som kan uppstå samt belyser aktuell lagstiftning.

• Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
•  Aktuell lagstiftning LSS, LASS, Sekretesslagen
•  Yrkesrollen
•  Inflytande och delaktighet
•  Förhållningssätt och bemötande
•  Etik och exempel på etiska dilemman

För information om vårt övriga kursutbud 
inom autism, Studio III, Aspergers syndrom 
samt ADHD vänligen besök vår hemsida.

Vi har kunskapen och förståelsen men framförallt 
har vi en härlig gemenskap och roligt tillsammans.

Ett icke vinstorienterat Kooperativ
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Hos oss är du inte en marknadsandel, du är en individ!
Vi finns här för dig så tveka inte att höra av dig!

www.handihand.se 
e-mail: info@handihand.se     tel: 0430-210 32   
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I början av 2014 väntas Socialstyrelsen 
besluta om allmänna råd om grund-
läggande kunskaper hos personal 

som ger stöd, service eller omsorg enligt 
LSS och Socialtjänstlagen.

De allmänna råden är efterlängtade 
– men också en het potatis.

När ett förslag gick ut på remiss 
tidigare i år fick Socialstyrelsen in både 
kritiska och positiva synpunkter.

– Nu har vi bearbetat vårt förslag och 
jag tror att de allmänna råden är helt 
klara strax efter årsskiftet. Jag hoppas att 
vår generaldirektör kan besluta om dessa 
i februari, säger Ulla Clevnert, projektle-
dare på Socialstyrelsen.

– De flesta är positiva till att vi tar fram 
allmänna råd. De som arbetar med 
personlig assistans har varit mest kritiska 
och några har vänt sig mot att Social- 
styrelsen ska bestämma vilka kunskaper 
assistenterna ska ha.

En svår fråga när det gäller personlig 
assistans är hur kompetenskrav ska vägas 
mot den enskildes rätt att själv välja vem 
som ska vara personlig assistent till 
honom eller henne. 

Detta har lösts i de allmänna råden på 
det sätt att för den som själv väljer sin 
personliga assistent så gäller de allmänna 
råden endast till vissa delar. Den enskilde 
kan också ha egna krav på att den person- 
liga assistenten ska ha andra kunskaper. 

De grundläggande kunskaper som lyfts 
fram i de allmänna råden kan man få 
genom specificerade kurser inom vård- 
och omsorgsprogrammet eller barn- och 
fritidsprogrammet på gymnasienivå.

– Om man väljer sin egen assistent ska 
han eller hon inte behöva ha samtliga 
grundläggande kunskaper som tas upp i 
de allmänna råden, men oavsett vem som 
anställs bör assistenten ha grundläggande 
kunskaper om mål och grundläggande 
principer i LSS (lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade), säger Ulla 
Clevnert.

Det innebär att alla assistenter bör ha 
kunskap om lagstiftningens mål och 
grundläggande principer om självbe-
stämmande, delaktighet och integritet. 
Man bör också ha kunskap om rapporte-
ringsskyldighet, dokumentation och FN- 
konventionen om rättigheter för perso-
ner med funktionsnedsättningar.

– Det är sådant som seriösa anordnare 
redan nu bör se till att deras assistenter 
har, säger Ulla Clevnert.

De allmänna råden är ett sätt att 
förtydliga vad lagen säger om att det ska 
finnas den personal som behövs för att 
ett gott stöd och en god service och 
omvårdnad ska kunna ges. De här 
kunskaperna kan man få genom olika 
kurser på vård- och omsorgsprogrammet 
eller barn- och fritidsprogrammet på 
gymnasiet. Ett annat sätt är att visa att 
man har kunskaperna genom validering. 
Många assistans anordnare har redan gett 
sin personal utbildning och har förmodli-
gen täckt in stora delar av det här. 
Socialstyrelsen kommer inte att anordna 
några utbildningar utan det blir upp till 
anordnarna att lösa det här.

Även om man själv är arbetsgivare för 
assistenter måste man ha koll på de 
allmänna råden.

– Assistenterna bör ha kunskap om 
under vilka förutsättningar man jobbar, 
om lagstiftningen. 

Ulla Clevnert betonar att de allmänna 
råden bara handlar om den grundläggan-
de kunskap som personalen behöver.

– För att göra ett bra jobb behöver man 
ofta även specifik kunskap, till exempel 
om man arbetar med personer med 
autism. Arbetsgivaren har ett ansvar för 
att personalen har den kunskap som 
behövs i varje specifik situation.

Allmänna råd har länge varit ett starkt 
önskemål.

Äldreomsorgen fick motsvarande 
allmänna råd år 2011. Då beslutade 
Socialstyrelsen att även grundläggande 
kunskaper hos personal inom LSS och 
andra funktionshinderverksamheter 
skulle regleras i allmänna råd. Det har 
dock tagit lång tid att få fram. 

– Eftersom det inte har varit ett 
rege ringsuppdrag har det tagit extra lång 
tid. Arbetet har varit vilande under 
perioder då andra uppdrag har fått gå 

UTBILDNING KRAV FÖR ALLA ASSISTENTER

Socialstyrelsen vill ha bättre utbildad perso-
nal – men Ulla Clevnert har inte fått några 
indikationer på att regeringen vill satsa pengar.

Men kraven blir lägre om brukaren själv utser sin assistent
Socialstyrelsen vill täppa till kunskapsluckorna hos assistenter och 

andra som arbetar med personer med funktionsnedsättningar. Under 
januari fattar man troligen beslut om vilka kompetens som behövs.

De flesta är positiva till att 
vi tar fram allmänna råd. 

De som arbetar med 
personlig assistans har 
varit mest kritiska och 
några har vänt sig MOT  
ATT SOCIALSTYRELSEN SKA 

BESTÄMMA VILKA KUNSKAPER 
ASSISTENTERNA SKA HA.
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före. Men nu har vi kommit så långt att 
jag inte tror att något annat kan komma 
emellan, säger Ulla Clevnert.

Behovet är stort. Utbildning är eftersatt 
inom LSS-området. 100 000-tals perso-
ner är berörda.

Samtidigt kommer Socialstyrelsens 
allmänna råd att väcka kritik mot att 
staten ställer krav utan att satsa några 
pengar på utbildning.

Inom äldreomsorgen har staten satsat 
stora belopp på utbildningar inom 
”Omvårdnadslyftet”, men motsvarande 
satsningar har hittills inte gjorts på 
personal inom LSS-verksamheter.

– Omvårdnadslyftet har utökats så att 
det nu även omfattar stöd enligt social-
tjänstlagen till personer med funktions-
nedsättningar, men LSS är fortfarande 
exkluderat, säger Ulla Clevnert.

– Vi har inte fått några indikationer än 
på att regeringen är beredd att satsa 
några pengar på utbildning för basperso-
nal som arbetar i LSS-verksamheter det 
kommande året.

Sådana krav har ställts av många 
aktörer – både myndigheter som 
Socialstyrelsen och organisationer som 
FUB (för barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning) har framfört 
önskemål till regeringen. l

TEXT: VALTER BENGTSSON  
info@faktapress.se

I remissförslaget räknade 
Socialstyrelsen upp allt som  
personalen bör kunna, uppdelat  
på följande områden:

• Grundläggande värden

• Regelverk

•  Förhållningsssätt och  
bedömningsförmåga

• Kommunikation

•  Funktionsnedsättningar  
och dess konsekvenser

• Hälsa

• Personlig omsorg

•  Social gemenskap och  
sysselsättning

• Aktiviteter i vardagen

FÖRSLAGET

www.nara.nu 

Hos oss får du personlig assistans som 
är anpassad efter dina önskemål och 
förutsättningar. Ring oss och berätta hur 
du vill ha det: 08-511 744 40. Välkommen!

Personlig assistans  
Förverkliga dina drömmar!

NÄRA AB, Smidesvägen 5, 186 26 Vallentuna. 

Förverkliga dina drömmar

Vad kan vi 
göra för 
Dig och 
Din familj?

Telefon 08-510 624 50 
Mobil 073-531 39 59
E-post info@shanaromsorg.se
www.shanaromsorg.se

Hemtjänst.

Personlig assistans.

Ledsagning.

Avlösning.

Hushållsnära  
tjänster. 

Laserterapi. 
Smärt- & sårbe-
handlingar. 
Massage.

Vi anser att det är viktigt 
att förstå varje männis-
kas behov utifrån kultur, 
religion och tidigare 
upplevelser. Vi erbjuder 
vård på ditt språk och 
rekryterar personal efter 
dina önskemål.

Vi erbjuder:
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I februari ska utredaren Agneta Rönn 
överlämna Assistansersättningsutred-
ningens förslag till regeringen. Men 

Pelle Kölhed, som är expert i utredning-
en, uppger att det fortfarande inte finns 
några förslag på nya modeller för 
assistansersättning.

Det är till och med oklart vilka pengar 
som ska ingå i kommande förslag till 
ersättningsschabloner.

– Om det här går illa så kommer det att 
påverka allt som har med assistans att 
göra, säger Pelle Kölhed, ordförande för 
Personskadeförbundet RTP.

– Det sägs att en ny schablonersättning 
inte får kosta mer. Samtidigt har vi inte 
fått veta om förhöjda timmar, sjuklöner 
och andra ersättningar (som idag ligger 
utanför schablonen) kommer att ingå i 
framtidens schabloner. Det oroar. Om 
alla dessa extra belopp får räknas med i 
den nya schablonersättningen behöver 
det inte bli så ruskigt, men annars kan 
det bli en drastisk besparing. När jag 
frågar om detta får jag svävande svar, 
säger Pelle.

Pelle Kölhed betonar att utredaren 
Agneta Rönn har en bra inställning men 
säger samtidigt att han är ”lite luttrad”.

– Vi ser sällan att man räknar till 
brukarens fördel utan det blir oftast till 
statens fördel. Hela utredningen är så 
komplicerad att det är mycket svårt att få 
en klar bild.

– Utredaren och sekretariatet har en 
väldigt bra och positiv inställning, och 
vill göra ett rättvist jobb, men har 
problem att få fram bra underlag. 

Men även om det inte talas om bespa-
ringar upplever Pelle Kölhed att situatio-
nen snabbt kan förändras.

– När jag lyssnar på utredaren och 
sekretariatet känner jag inte alls att det 
finns någon risk för besparingar, men 
vissa övriga medlemmar i utredningen, 
särskilt de från socialdepartementet, är 
jag mer osäker på. De envisas med att 
hänvisa till ”fuskutredningen” och hittar 
hela tiden negativa argument. 

UTREDNING KAN BLI EN RIKTIG RYSARE
”Om det här går illa så kommer det att påverka allt”

Oron växer över hur ersättningen för personliga assistans kommer  
att se ut i framtiden. Stor oklarhet råder kring den statliga utredning  

om assistansersättning som snart ska vara klar.

Pelle Kölhed är 
skeptisk till assistans-
ersättningsutredning-
en men litar på utreda-
rens och sekretaria-
tets goda omdöme.
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TEXT: VALTER BENGTSSON 
info@faktapress.se

Vi ser sällan 
att man  
räknar till  
brukarens 
fördel utan 
det blir 
oftast  
till statens 
fördel. HELA 
UTREDNINGEN 
ÄR SÅ 
KOMPLICERAD 
ATT DET ÄR 
MYCKET SVÅRT 
ATT FÅ EN  
KLAR BILD.

– De allra flesta är överens om att 
fuskutredningen var usel och byggd på 
fördomar så det är konstigt att man hela 
tiden återvänder till den, säger Pelle.

Funktionshinderrörelsen har varit 
positiv till en översyn av assistansersätt-
ningen. Dagens modell anses bland 
annat missgynna personer som har 
stora behov. Förhoppningen är att det 
ska finnas en schablon som är flexibel 
och som kan vara rättvis för de allra 
flesta. En idé är att ha en schablon med 
flera delar: dels en grundersättning, 
dels tilläggsschabloner för obekväm 
arbetstid med mera. 

Nu märks dock allt mer oro för utred- 
ningen. Allt fler inom brukarrörelsen 
fruktar att en ny schablonersättning blir 
lika orättvis som den gamla och kanske 
innebär besparingar för alla grupper.

– Om man räknar in alla pengar som 
går till dagens system, även extraersätt-
ningarna, kanske man kan göra ett bra 
och rättvisare system, men jag vågar 
inte dra några slutsatser alls ännu, säger 
Pelle Kölhed.

– För att det ska bli ett riktigt bra 
system behövs mer pengar. Det gör mig 
väldigt irriterad att man i debatten om 
LSS och assistans bara pratar om 
utgifter, aldrig om inkomstsidan. 

– Det kan aldrig bli en rättvisande 
debatt när man hela tiden framåller 
utgifterna. Märkligt nog åberopas 
nästan aldrig den rapport från socialsty-
relsen som för några år sedan visade på 
de ekonomiska fördelarna med assistans. 

Mycket står på spel för alla som är 
beroende av personlig assistans. Om en 
månad måste utredningen vara klar, i 
stora drag. Men fortfarande går det inte 
att skönja några förslag. 

Funktionshinderrörelsen har därför 
en svår sits. Så länge det inte finns något 
mer konkret är det svårt att agera eller 
att försöka påverka.

Den hårt kritiserade fuskutredningen 
har fått allvarliga konsekvenser för 
landets assistansberättigade. 

Kommer det att sluta illa även den 
här gången?

– Min förhoppning står till utredaren 
och sekretariatet som gör ett otroligt bra 
jobb. Men den här utredningen påverkar 
allt som har med assistans att göra och är 
avgörande för hela livsföringen för alla 
som har assistans, säger Pelle Kölhed. l
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FolkhögskolanTEMA

Daniel Boqvist, 30 år, är en av 
eleverna på kursen ”På väg igen” 
på Furuboda folkhögskola, en 

utbildning som vänder sig till personer 
som drabbats av hjärnskador som vuxen. 

Han är en av många folkhögskoleelever 
som behöver mer stöd på skolan än vad 
Försäkringskassan beviljar.

Daniel kom till skolan vårterminen 
2011 och har alltså bott och studerat 
på Furuboda i snart tre år. Han var 
24 år när han fick sin hjärnskada, 
en ung man som arbetade på 
lagret på ett skoföretag i 
hemstaden Varberg. Datumet, 
den 19 augusti 2007, minns 
han väl och berättar frimo
digt att det var ett själv
mordsförsök genom 
hängning som orsakade  
den traumatiska hjärnskada 
han fick.
Du måste ha varit väldigt  
deprimerad?

– Nej nej, det var en fyllegrej 
som slutade väldigt fel, förklarar 
Daniel.

Han gör det via sin assistent: han 
hör frågorna jag ställer till honom i 
telefon men kan inte svara med sin röst. 
Istället skriver han svaret på en iPad, och 
assistenten läser upp. Just detta med talet 
är den svåraste funktionsnedsättningen 
som han har kvar. Han kan idag gå 
kortare sträckor, för att gå lite längre 
behöver han stöd eftersom rörelserna 
ännu är spastiska och för längre förflytt
ningar har han en elscooter. 

Det var en kurator som tipsade om 
Furuboda, och att börja där var något 
som Daniel inte har ångrat. Han räknar 
med att han skall gå här det här läsåret 
ut, och kanske ett till.

– Furuboda har betytt väldigt mycket 
för mig, intygar han.

Hur stora framsteg han har gjort under 
tiden här är han själv osäker på, men 
hans assistent Rebecka intygar att det 

handlar om stora framsteg. Undervis
ningen, med ett förmiddags och ett 
eftermiddagspass innehåller mycket 
specialträning, bad, idrott och träning 
för att klara sig själva ute i samhället.

Åtta deltagare finns det på den 
utbildning där Daniel går. De flesta av 
dem är i samma situation som han, att de 

inte har beviljats ersättning för person
lig assistens fullt ut. För Daniels del 

beviljas han assistens på sommar
lovet, men inte under terminerna 

på skolan. 
Det är för den kategorin, 

utan full assistansersättning, 
som det särskilda utbild
ningsstödet, SUS, finns. Ett 
stöd som Furuboda alltså 
inte får fullt ut (se artikeln 
till höger).
Vad skulle du tänka om inte 
skolan hade råd med 

utbildning som den du går 
nu? 

– Det vore åt helvete, 
kommenterar Daniel kortfattat.
Daniel har ingen familj kvar i 

Varberg, hans mamma har idag 
flyttat till Göteborg, hans bror till 

Stockholm. På de längre skolloven åker 
han hem till mamman, men under 
terminerna har han sitt hem på 
Furuboda, även på helgerna. För framti
den vet han vart han vill ta vägen:

– Då vill jag ha en lägenhet i Göteborg! l

”Folkhögskolan 
har betytt väldigt

mycket för mig”
Daniel Boqvist drabbades i vuxen ålder av en 
hjärnskada. Sedan han började på folkhögskola 
har han gjort stora framsteg. 

TEXT: ANDERS LINDSTRÖM 
info@faktapress.se

Daniel Boqvist.
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Folkhögskolan

När behoven ökar, men bidragen  
från staten inte hänger med, så kan 
konsekvensen bli att en stor grupp 
unga stängs ute från möjligheten till 
utbildning.

Oscar Lindström, chef för Furu-
boda folkhögskola, är bekymrad. 
Han berättar att skolan på ett år 

får fyra miljoner mindre än vad som 
skulle behövas. Han har nyligen uttryckt 
sin oro i ett enkätsvar till Specialpedago-
giska skolmyndigheten, SPSM. 

Det handlar om det så kallade SUS, 
särskilt utbildningsstöd, ett bidrag som 
skall täcka kostnaden för stödpersoner 
utöver vad som deltagaren kan få från till 
exempel Försäkringskassan. 

Den stora gruppen deltagare har inget 
stöd enligt LSS utan är beroende av det 
stöd som finansieras via SPSM. Men SUS 
kan även gå till att komplettera stödet till 
den deltagare som till exempel är beviljad 
assistans åtta timmar per dygn och 
behöver betydligt mer stöd för att bo på 
internat och tillbringa sin fritid – kvällar, 
nätter och helger – på skolan.

Olika folkhögskolor söker olika belopp 
och för Furuboda, som har profilerat sig 
på att erbjuda utbildningsmöjlighet för 
människor med funktionsnedsättning, 
handlar det om mycket pengar. 

Oscar Lindström berättar att skolan 
har sökt 24 miljoner i årligt statsbidrag. 
Av de pengarna gäller runt 20 miljoner 
just SUS, övrigt söks till en del tekniska 
anpassningar med mera. Nu har man 

nyligen fått besked om att kostnadstäck-
ningen blir 85 procent, vilket i och för sig 
är något bättre än man förväntat sig. Men 
det är ändå runt fyra miljoner som man 
på andra sätt måste finansiera. 

– Myndigheten tycker att bidraget är 
översökt och att bidraget inte räcker till. 
Men vi menar att det är underfinansierat, 
att SPSM får för lite pengar till det, sam- 
manfattar Oscar Lindström situationen.

Han förklarar att en anledning till att 
behoven växer är att gruppen med neuro- 
psykiatriska funktionsnedsättningar ökar 
på folkhögskolorna. Skolorna vill också 
ha mer stöd för att arbeta med den grup- 
pen. Det finns stora behov i samhället att 
komplettera den vanliga allmänna skolan, 
och de ungdomar som får chansen att 
göra så, genom att gå på folkhögskolor, 
har allt oftare mer omfattande funktions-
nedsättningar.

Som alltid när pengarna inte räcker 
hela vägen tvingas man göra prioritering-
ar:

– Tyvärr finns det då de folkhögskolor 
som, på grund av att de inte har någon 
annan finansiering, tvingas prioritera så 
att de avstår från att satsa på elever med 
funktionsnedsättningar, och risken är att 
det blir färre och färre folkhögskolor som 
vänder sig till den gruppen, säger Oscar 
Lindström.
Men är det inte också så att folkhögsko-
lorna är varandras konkurrenter om 
elevunderlaget?

– Jo visst är det så att vi konkurrerar, 
men folkhögskolorna i Sverige ställer 

ändå upp som en grupp i det här engage-
manget. Alla oroar vi oss för den här 
gruppen elever, menar Oscar Lindström.

Hur kan skolan då täppa igen det gap 
som finns mellan bidrag och verkligt 
behov? Jo, det löses genom att finansie-
ring sker från andra verksamheter i 
Föreningen Furuboda, och dessutom 
ökar behovet av gåvor utifrån.

Beslut i Försäkringskassan har också 
betydelse för situationen. Kassan har 
under det senaste året gjort ett antal 
stora omprövningar, något som har 
drabbat skolans elever. I en del fall har 
det blivit så att skolan har tvingats avsluta 
elevens skolgång, eftersom man har sett 
att behoven, trots kassans bedömning, är 
så stora att man inte har råd att ge det 
stöd som eleven har behövt med hjälp av 
det särskilda utbildningsstödet.

Oscar Lindström framhåller att man 
bör slå vakt om den kompetens som under 
många år utvecklats i verksamheter som 
Furubodas. Han påminner om att det inte 
är så att det står organisationer i kö för att 
starta verksamheter som den skolan 
bedriver. 

”Om folkhögskolor som möter deltaga-
re med omfattande funktionsnedsätt-
ningar fråntas möjligheten att göra det 
kommer konsekvensen för målgruppen, 
och för folkbildningen, att bli katastrofal” 
varnar han i skolans enkätsvar till 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. l

TEXT: ANDERS LINDSTRÖM 
info@faktapress.se

”Konsekvenserna kan bli katastrofala för våra elever”
DE STATLIGA STÖDEN HÄNGER INTE MED
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Tyvärr finns det folkhög-
skolor som tvingas prioritera 
så att de avstår från att SATSA 
PÅ ELEVER MED FUNKTIONSHINDER.

Oscar Lindström, 
chef för Furubodas 
folkhögskola, har 
många elever med 
funktionsnedsätt-
ningar. 
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 FRAMNÄS FOLKHÖGSKOLA 
På Framnäs folkhögskola i Öjebyn utanför Piteå finns 
sedan många år en neurolinje, och till den är också 
knutet ett neuropedagogiskt resurscentrum inom ett 
ESF-projekt (Europeiska Socialfonden). Det handlar om 
elever som har fått en hjärnskada och blivit färdigbe-
handlade i den medicinska vården. 

– Det händer mycket inom den medicinska vården 
nu, men när den är färdig blir det ett jättetomrum, och 
det är en del av det som vi försöker fylla, säger Inga 
Granström, verksamhetschef. 

Neurolinjen har funnits i drygt 25 år och ersatte den 
tidigare speciallinjen som startade 1971 och där elever 
med olika funktionsnedsättningar blandades. På 
senare år har målgruppen vidgats till att också omfatta 
människor med neurologiska sjukdomar 
som MS och Parkinson. Störst är 
dock gruppen med hjärnskador, 
och där räknas också in de som 
har drabbats av stroke. Totalt 
finns det ett 20-tal deltagare på 
neurolinjen där man förbinder sig 
att gå minst ett år, men det kan 
också bli upp till tre år.

Neuropedagogiskt resurscentrum 
har skapats tack vare projektmedel i ett ESF-projekt 
genom ett mångårigt samarbete med tre specialiserade 
forskare vid Umeå universitet och Luleå tekniska 
universitet och genom omfattande nätverk i landets 
båda nordligaste län.

– Det är jättespännande att jobba med detta, säger 
Inga Granström.

Elever med olika former av funktionsnedsättningar 
finns det också på övriga linjer på Framnäs. Bo 
Olofsson, rektor, säger att andelen rullstolsburna 
elever, och andra med fysiska funktionsnedsättningar, 
är ganska konstant, det är någon enstaka i kurserna. 
Däremot ser han en ökning på allmänna linjer av 
antalet elever med olika former av psykiska funktions-
nedsättningar, mer eller mindre diagnosticerade, och 
ofta med en ganska trasig skolgång i den allmänna 
skolan bakom sig.

– Det hänger ihop med dels att våra elever blir yngre 
och dels att den här problematiken går längre ned i 
åldrarna, säger Bo Olofsson. l

FolkhögskolanTEMA

PÅ GÅNG PÅ FYRA FOLKHÖGSKOLOR
Många folkhögskolor erbjuder utbildning  
för ungdomar med olika former av funk-
tionsnedsättningar. Vi har ringt runt till 
några av skolorna och fått en lägesrapport 
kring vad som erbjuds.

TEXT: ANDERS LINDSTRÖM 
info@faktapress.se

•

framnäs.

APPLICATION 

NEURO  
PROGRAMME

På Katrinebergs folkhögsko-
la utanför Falkenberg har runt 
en femtedel av eleverna någon 
form av funktionsnedsättning. 
Peter Carlsson, rektor, berät- 
tar att här bland annat finns 
en tvåårig utbildning som är 
tänkt som en fortsättning på 
särgymnasiet. Sex elever tas in 
varje år, det är alltså tolv som 
går här samtidigt.

– Vi har haft den här ut- 
bildningen i många år, men 
den har förändrats över tid. 
Förut var det mer traditionell 
skolgång, nu är det mer in- 
riktat på att förbereda för 
verkligheten efter skolan, 
med jobb, bostad och fritid.

Skolan har totalt runt 180 
heltidselever, inklusive ett 
40-tal som går på filialen i 
Halmstad. Elever med 
funktionsnedsättning av olika 
slag, inte minst neuropsykia-

tris-
ka, 
finns 
också på 
andra 
utbildningar. Dessutom 
samverkar skolan med bland 
annat FUB, dövas och rörelse- 
hindrades organisationer om 
helgverksamhet. 

Intresset för att studera på 
Katrineberg är ganska 
konstant, överlag så handlar 
det om dubbelt så många 
sökande som det finns 
elevplatser.
Varför ska elever söka sig till 
Katrineberg?

– Jag tror vi har en rätt bra 
metodik och arbetar utifrån 
vars och ens förutsättningar 
så att våra elever når målet att 
verkligen kunna gå vidare 
efter åren på skolan, säger 
Peter Carlsson. l

 BOTKYRKA 
 FOLKHÖGSKOLA 
På Botkyrka folkhögskola 
berättar Olle Westberg, 
rektor, att skolan står inför ett 
vägskäl. Skolan har idag ett 
individuellt gymnasiepro-
gram, IDA-gruppen, med åtta 
deltagare som främst vänder 
sig till unga med en neuropsy-
kiatrisk diagnos. Men som det 
ser ut nu är det svårt att fylla 
kursen till nästa läsår.

– Så vi vet inte om vi 
kommer att ha den utbild-
ningen kvar. Lärarna har fått 
en deadline till den sista april 
att få ihop åtta deltagare till 
nästa år för att vi skall kunna 
fortsätta, förklarar Olle 
Westberg.

Han har noterat att 
kommunerna i en tid 
med minskande 
gymnasiekullar 
själva försöker 

 KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA 

 LEKSANDS 
 FOLKHÖGSKOLA 

Leksands folkhögskola har 
mindre andel utbildningar 
på allmän linje och fler 
särskilda kurser, flertalet av 
dem med hantverks- eller 
konstnärlig inriktning. Det 
finns ingen särskild linje 
eller utbildning för elever 
med funktionsnedsättning-
ar, men däremot kan de 
söka som alla andra till 
skolans olika utbildningar. 

– Sedan tas de in på 
samma premisser som alla 
andra, vi bedömer förutsätt-
ningarna från fall till fall. En 

elev med nedsatt hörsel 
kan till exempel 

mycket väl gå vår 
bokbindarutbild-
ning, förklarar 
Anki Gullback, 
rektor. l
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Inga Granström.

Peter Carlsson.

Olle Westberg.
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n  Här presenterar vi drygt 40 folkhögskolor från norr till söder som har kurser med en 
mängd olika inriktningar, variationen är stor. Många har anpassat boende för elever som 
har funktionsnedsättning och kurser med små grupper och tillgång till assistent. 
Skolorna vänder sig till personer över 18 år, även om undantag kan göras. 

Guiden till folhögskolor och mer info hittar du på WWW.FORALDRAKRAFT.SE/FOLKHÖGSKOLOR

Folkhögskola Ort  Telefon  Webb

FAKTA OM  
FOLKHÖGSKOLOR

Botkyrka Folkhögskola Norsborg 08-534 708 80 botkyrka.folkhogskola@folkbildning.net

Bäckedals folkhögskola Sveg 0680-16670 www.backedal.se

Dalslands folkhögskola Färgelanda 0528-758 80 www.dals.fhsk.se

Fornby folkhögskola  Borlänge  www.fornby.se

Framnäs Folkhögskola Öjebyn 0911-23 11 11 www.framnas.nu

Fristads folkhögskola Fristad 033-236800 www.fristads.fhsk.se

Furuboda Folkhögskola Åhus 044 - 78146 50 www.furuboda.se

Gamleby Folkhögskola Gamleby 0493-131 00 www.gfhs.ltkalmar.se

Glimåkra Folkhögskola Glimåkra 044-448 00 www.glimnet.se

Hagabergs folkhögskola Södertälje 08-550 910 00 www.hagaberg.fhsk.se

Örnsköldsviks folkhögskola Örnsköldsvik 0660-26 67 00 www.ofhs.se

Hållands Folkhögskola Undersåker  www.holland.fhsk.se

Hällefors folkhögskola Hällefors 0591-64390 www.folkis.nu

Högalids Folkhögskola Kalmar 0480-844 80 www.hogalid.nu

Katrinebergs Folkhögskola Vessigebro 0346 - 575 00 www.katrineberg.fhsk.se

Kristinehamns Folkhögskola, KPS Kristinehamn 0550-392 50 www.kristinehamn.fhsk.se

Leksands folkhögskola Leksand 0247-648 00 www.leksand.fhsk.se

Lillsveds Idrottsfolkhögskola Värmdö 08-54138530 www.lillsved.se

Långholmens Folkhögskola Stockholm  www.langholmens.fhsk.se/

Mogård folkhögskola Finspång 010-471 66 00 www.mogard.se

Molkoms Folkhögskola Molkom  www.molkoms-folkhogskola.regionvarmland.se

Mora Folkhögskola Mora 0250-71007 www.morafolkhogskola.se

Munka Folkhögskola Munka Ljungby 0431-43 20 10 www.munkafolkhogskola.se

Oskarshamns Folkhögskola Oskarshamn 0491-768 100 www.oskarshamnsfolkhogskola.se

Sjöviks Folkhögskola Krylbo 0226 - 678 00 www.sjovik.eu

Skarpnäcks Folkhögskola Skarpnäck 08-683 18 30 www.skarpnacksfolkhogskola.se

Skurups Folkhögskola Skurup 0411-55 89 00 www.fhsk.skurup.se

Solviks Folkhögskola Kåge  www.solvik.fhsk.se

Sommenbygdens Folkhögskola Tranås 0140-659 60 www.sommenbygdensfolkhogskola.se

Stensunds folkhögskola Trosa 0156-532 00 www.stensund.se

Strömbäcks Folkhögskola Umeå 090 – 426 00 strombacksfolkhogskola.se

Sundbybergs Folkhögskola Sundbyberg 08-445 39 00 www.sundbybergsfolkhogskola.se

Sunderby Folkhögskola Sunderbyn 0920-26 66 00 www.sunderby.fhsk.se

Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg 042-19 38 00 www.sundsgarden.se

Konstskolan LINNEA,  
Södra Stockholms folkhögskola Skärholmen 08-465 06 650 www.konstskolanlinnea.se

Södra Vätterbygdens Folkhögskola Jönköping  www.svf.fhsk.se

Vara Folkhögskola Vara 0512-579 70 www.vara.fhsk.se

Västerbergs Folkhögskola Storvik  www.lg.se/vasterberg

Ågesta folkhögskola Farsta  08-56228100 www.agesta.nu

Ädelfors folkhögskola Holsbybrunn 0383 - 571 00 www.adelfors.nu

Ölands Folkhögskola Färjestaden 0485-564 400 www.olandsfolkhogskola.se

Guide
till 41  

skolor
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Här bjuder våra annonsörer på  
tips på utbildningar.  
Fler hittar du på vår hemsida  
www.foraldrakraft.se

VÄNDPUNKTEN 
Vägen vidare efter stroke

För dig som i vuxen ålder drabbats av stroke eller annan 
förvärvad hjärnskada. Kurstid: Augusti - Juni.
Team: Logopedkonsult, 
sjukgymnast, sjuksköterska, 
lärare och assistenter.

För mer information kontakta 
utbildningsledare Lena Thelaus  
tel. 0491-768115. E-post:  
lena.thelaus.osk@folkbildning.net

www.oskarshamnsfolkhogskola.se

Oskarshamns fhsk FK1401_86x60_v02.indd   4 2013-12-10   15:06

Praktisk linje

www.katrineberg.fhsk.se   Tel 0346-575 00

Vårt arbetssätt utgår från din 
egen kraft, förmåga och intressen.

Katrinebergsfhsk 86x60 fk1401.indd   1 2013-12-01   17:00

Aspergerlinjen 

Sök till Ågesta folkhögskola! 

Ämnen/Arbetsliv/Information 
Sök senast 7 mars 2014. 

- för ungdomar med
grav synskada. 
 

Preparandkursen 

www.agesta.nu
08-562 28 100 

FOLKHÖGSKOLETORGET

Håll dig 
á jour!

www.foraldrakraft.se/skola
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Hälsa och självkänsla
Efter särgymnasiet?

1-årig kurs med inriktning hälsa, personlig utveckling och 
kultur. Vi använder oss av musik, bild och drama. I kursen 
ingår också friskvård och kostlära.

På en folkhögskola deltar du ofta i gemensamma aktiviteter 
tillsammans med alla andra som går på skolan.

Kursstart: augusti 2014
Ansökan: 15 maj.
Vi vill gärna att du gör ett studiebesök innan ansökan.
Info: Gunhild Sintorn,  0290-340 53,  gunhild.sintorn@lg.se

VÄSTERBERGS
FOLKHÖGSKOLA

En del av Landstinget GävleborgEn del av Landstinget Gävleborg

www.lg.se/vasterberg

 
 

 

 

Ansök nu till både sommar-
kurser och läsårskurs!

Undervisning, boende och fritid samlat på 
skolan. Att studera på Baskursen innebär 
många positiva förändringar som du själv
är med och påverkar.

www.hogalid.nu
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Kollo & resorTEMA

Sara, snart 20 år, går på ett estetiskt prog- 
ram på Bergslena särgymnasium i Borås. 

Musik är ett av hennes stora intressen. 
Magnus Carlsson är favoritartisten.

Hon skiner upp när hon berättar att 
hon har sett Magnus många gånger. Turligt nog är 
Magnus född i Fristad, ett par mil från Saras hem i 
Borås. Och snart ska han uppträda igen på Åhaga.

Saras passion för att sjunga och uppträda har 
passat fint när hon varit på läger de senaste tre 
åren. Där har hon verkligen haft nytta av sina 
talanger och det har hjälpt henne att knyta 
kontakter med andra ungdomar.

Att åka på kollo var inget Sara ville höra talas om 
förrän hon plötsligt blev sugen att prova på ett 
påskläger år 2011. En bekant hade tipsat om ett 
spännande läger i Småland. 

Mamma Britt och pappa Kjell åkte till Salsnäs i 
Småland och lämnade sin dotter. Det blev en vecka 
fylld med musik, bowling och en massa andra 
aktiviteter. Och många helt nya vänner.

Sedan dess är läger det bästa hon vet. Liksom att 
via Facebook fortsätta hålla kontakt med Sara, 
Amanda och andra lägerkompisar. Men vägen till 
kollo har varit kantad av strider och överklaganden.

 
Efter det lyckade påsklägret sökte Sara glatt både 
påskläger och sommarläger året därpå (2012).

Till hennes stora besvikelse fick hon nej från 
kommunen på båda lägren.

Redan när Sara och hennes mamma och pappa 
fick besök av kommunens LSS-handläggare 
hemma i lägenheten uppstod osäkerhet.

– Det här känns inte bra, sa pappa Kjell direkt 
efter mötet.

Snart stod det klart att LSS-handläggaren tyckte 
att Sara hade tillräckligt med andra aktiviteter för 
att kommunen inte skulle behöva bekosta läger, 

Hon utsågs till lägrets solstråle.  
Och visst är Sara en glad och positiv 
tjej. Men en sak gör henne riktigt arg: 
Det krävdes två överklaganden och 
1,5 års strid för att få rätt att åka  
på läger. 

stoppa Saras kollo
Kommunen försökte

Sara hoppas att  
det är slutbråkat 
med kommunen  
nu – och ser fram 
emot sommarens 
kollo.
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Pingismatch.

Kollo & resor

inte ens ett enda. När kommunens formella beslut 
var klart – avslag – överklagade familjen till För- 
valtningsrätten.

Tiden gick och bara någon vecka för lägret kom 
rättens beslut.

– Att gå och vänta och inte veta, det förstörde 
lusten för Sara även om vi föräldrar hela tiden 
lovade att hon skulle få åka, berättar Britt.

Förvaltningsrättens beslut var dock glädjande 
– kommunen fick bakläxa. Visst hade Sara rätt till 
lägerresan.

Några dagar senare var allt klappat och klart för 
att åka iväg. Då fick familjen chockbeskedet: 
Kommunen tänkte stoppa Saras läger genom att 
överklaga till Kammarrätten.

– Handläggaren ringde mig när jag var på Ica 
Maxi. ”Vi överklagar, Sara ska inte åka”, var 
beskedet. Jag blev så arg att jag skrek att ”du vet 
inte vad du gör eller vad du jobbar med”.

Att åka på läger kräver planering, men det 
bekymrade inte kommunen som inte tvekade att 
ändra förutsättningarna från en dag till en annan.

– Handläggaren skyllde på att det inte var hans 
beslut. ”Nej, nej, det är vår jurist som säger detta”, 
berättar Britt.

Föräldrarna försökte hålla hemligt för Sara att 
kommunen fortsatte motarbeta lägerresan. Man 
ville inte förstöra glädjen, helt enkelt. Men till slut 
gick det inte att dölja längre. Sara blev jätteledsen, 
trots att föräldrarna sa att ”oavsett hur det går får 
du åka”.

– Vilken idiot, är Saras åsikt om kommunens 
handläggare.

– Jag vill inte prata med honom.

Radio Sjuhärad hade redan uppmärksammat att 
Sara vunnit striden i Förvaltningsrätten.

 När radion fick höra att kommunen trots det 
tänkte stoppa Saras läger blev uppmärksamheten 
ännu större.

– Nyheten om detta var ute i radiosändningarna 
under hela dagen. Folk ringde in och berättade om 

liknande erfarenheter. Andra tog 
direktkontakt med mig, säger Britt.

– Dagen efter ringde handläggaren och sa att 
Sara kunde åka på läger. Kommunen skulle stå för 
kostnaden trots att man samtidigt skulle överklaga.

När Sara ändå kom till sommarlägret i Småland 
möttes hon av Eva Remnert, som driver verksam-
heten under namnet Sommarkollo Småland.

Hon var imponerad över familjens kamp, men 
tipsade också om att en av de unga kolloledarna, 
Maja Karlsson, var intresserad av hjälpa till 
eftersom hon studerade till jurist.

Sagt och gjort. Familjen fick hjälp av Maja att 
argumentera för 
rätten till läger hos 
Kammarrätten. Men 
där vann kommu-
nen: Borås hade rätt 
att neka Sara att åka 
på läger. 

– Man tryckte på 
att Sara hade per- 
sonlig assistans och därför ”inte behövde” andra 
aktiviteter. Men det kunde jag bara inte acceptera. 
Jag ansåg att Sara måste få göra andra saker även 
om hon har assistans.

Det faktum att Sara har en tvillingsyster att jäm - 
föra med gjorde orättvisan uppenbar för familjen.

– Tvillingsystern går på massor av konserter 
och liknande utan oss föräldrar, något som Sara 
inte kan göra.

– Men jag ville också fortsätta slåss för andra 
som är i samma situation som Sara.

Enda chansen var att få Högsta Förvaltnings-
domstolen (tidigare kallad Regeringsrätten) att ta 
upp ärendet till behandling.

– Det var en stor händelse bara att få HFD att ta 
upp frågan. Men sedan fick vi vänta länge.

Beslutet hos HFD dröjde till november 2013 – 
nästan 1,5 år efter lägret. När det kom mottogs det 
med glädje: Kommunen borde ha beviljat Sara läger- 
vistelsen, skrev HFD.

Under den långa väntetiden hos HFD hann Sara 

Saras passion är att sjunga och uppträ-da – det får hon utlopp för på lägren.

Lägerkompisarna Sara träffar håller 
hon kontakten med via Facebook.

Läger är det bästa Sara vet.

Man tryckte på att Sara hade 
personlig assistans och därför 
”inte behövde” ANDRA AKTIVITETER.
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Det har varit psykiskt jobbigt 
att inte veta hur det ska gå, 
men jag hoppas VI HAR DET  
BAKOM OSS NU. 

både söka och åka på 2013 års sommarläger. Kom- 
munen vägrade förstås hjälpa till, men familjen 
lyckades få hjälp med finansieringen via fonder. 

Och Sara är stormförtjust över senaste lägret:
– Det bästa läger jag varit på, berättar hon och 

nämner disko, musikgalor och en kollodeltagare 
vid namn Gabriel som några förklaringar till sin 
glädje. 

Mamma Britt ler och tillägger att dottern utsågs 
till ”lägrets solstråle”.

Det blev ett par 
veckor då föräldrarna 
knappt hade någon 
kontakt alls med sin 
dotter. 

– Hon vill knappt 
ringa hem, säger Britt. 
Och hon gråter när 
hon åker därifrån.

Hur blir det med läger i år, då?
– Nu kan jag inte tänka mig att det blir några 

problem med kommunen, säger Britt som förbere-
der 2014 års ansökan om sommarläger, återigen på 
Sommarkollo i Småland. 

– Jag hoppas verkligen att det är slut på bråket. 
Det har varit psykiskt jobbigt att inte veta hur det 
ska gå, men jag hoppas vi har det bakom oss nu.

Behovet av att komma iväg och träffa andra ung- 
domar har blivit allt större efterhand som Sara 
blivit äldre. 

– Vi märker ju tydligare skillnad mellan Saras liv 
och hennes tvillingsysters.

Mamma Britt arbetar som en av assistenterna för 
Sara. Detta kritiserade Borås kommun i ett yttran- 
de, där man skrev att det hämmade Saras frigörelse. 

– Men Socialstyrelsen ställde sig på vår sida i sitt 
yttrande, säger Britt som tycker att det var ett 
osmakligt påhopp att anklaga henne för att hämma 
dotterns utveckling.

Striden kring Saras lägeransökningar speglar en 
annan oroväckande utveckling i kommunernas syn 
på LSS. 

– När vi tidigare bodde en bit utanför Borås hade 
vi en annan handläggare på kommunen. Hon 
talade om för oss vilka rättigheter vi hade och hur 
vi skulle göra för att få hjälp och avlastning. Så är 
det inte idag. När vi fick ny handläggare kände vi 
att hans uppgift var att bromsa, säger Britt.

Att sätta sig upp mot både kommunens handläg-
gare och höga jurister inom Kammarrätten är 
modigt och tar på krafterna.

– Men vi har fått bra respons från många andra 
familjer som säger att ”det är bra att ni kämpar”, 
berättar Britt. l

TEXT: VALTER BENGTSSON     
FOTO: LINNEA BENGTSSON 
info@faktapress.se

Både radion och lokaltidningen har uppmärk-
sammat striden med kommunen.
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För mer information och anmälan gå in på solhagagruppen.se/kasperkollo. 
Vid frågor kontakta Rasmus Carlsson, rasmus.carlsson@solhagagruppen.se, 
0701-665 639, 010-707 56 39.

Kasper kollo ger dig en härlig                        att minnas!
arn, ungdomar och 
unga vuxna med autism-
spektrumtillstånd är varmt 

välkomna till en spännande 
sommar tillsammans med oss 
på Kasper kollo*.

Utifrån dina styrkor och intressen
skapar våra duktiga kolloledare
förutsättningar för ett roligt och
meningsfullt kollo.

Exempel på aktiviteter kan vara

paddla kanot, spela tv-spel och
göra teater.

exempel kan prova på att köra
go-cart, besöka nöjesfält, rida 
och klättra.

* Kasper kollo är korttidsvistelse enligt LSS 9:6 och har nationellt intag.

sommar

Tips
OM KOLLO  
& LÄGER! 

Missa inte kollo-  
och lägertipsen på 
Föräldrakrafts webb-
plats. Här bjuder vi 
på några exempel, 
med arrangörernas 
egen information. 

n Fridafors Sommarläger och Fotbolls
läger annordnas på en ö i Mörrumsån vid 
gränsen mellan Småland och Blekinge. 
Akitiviteterna består bland annat av 
gocart, ZoomCamp, utflykter, bågskytte, 
vattenlekar. 

n Under sommaren 
anordnar Ågrenska 
sommarläger för barn 
och unga med alla 
slags funktionsnedsätt
ningar. Man kan delta en 
eller två veckor dygnet runt 
eller komma på dagläger.

n På Sommarkollo i Småland träffar du nya kompisar 
och får vara med om en massa roliga och spännande 
upplevelser i härlig Smålandsmiljö. Spela musik och 
teater, gå på skattjakt, bada, fiska, paddla och dansa 
loss på discot.

För fler tips gå till foraldrakraft.se/webbguiden/80-Kollo och läger
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Missa inte 
Kolloguiden 
på  
www.foraldrakraft.se/  
webbguiden/
80-Kollo och läger

Tips
OM KOLLO  
& LÄGER! 

n Kasper kollo är en lägerverksamhet i södra och mellersta 
Sverige för barn, ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatris-
ka funktionsnedsättningar som Aspergers syndrom och högfung-
erande autism. Exempel på aktiviteter är fiska, bada, paddla 
kanot, gå skogspromenader, spela tv-spel och baka. Exempel på 
utflykter är go-cart, rida, spela laserdome, gå på bio och klättra.

TEMA Kollo & resor

n STF Grövelsjöns Fjällsta-
tion inbjuder barn och 
ungdomar med Downs 
syndrom och deras familjer till 
en lägervecka i Grövelsjö-
fjällen. Veckan riktar sig till 
familjer med ungdomar med 
Downs syndrom i åldern 8 år 
och uppåt och deras syskon.

Under veckan genomförs 
vandringar efter förmåga 
tillsammans med erfarna 
ledare. Såväl föräldrar som 
syskon får tillfälle att uppleva 
fjället på egen hand eller 
tillsammans med ledare. 

n Stockholms Stadsmission 
bedriver kolloverksamhet för 
barn, ungdomar och för 
familjer. kollot bedrivs på 
påsklov, sommarlov samt 
höstlov. Våra platser behovs-
prövas och vänder sig till de 
som av olika skäl ej har 
möjlighet till miljöombyte.

Kollot erbjuder familjerna 
en vistelse i Stockholms 
skärgård med aktiviteter som 
paddling, båtutflykter, hajk, 
bad, och olika lekar eller bara 
koppla av och njuta av 
naturen. 

n Varannan sommar lockar Barnplantornas familjekurs cirka 
femtio familjer från Piteå i norr till Trelleborg i söder 

till Sundsgårdens Folkhögskola utanför 
Helsingborg under en intensiv vecka.

Barnen fick under årets vecka delta i en 
rad aktiviteter både utomhus och inomhus. 
Sista kvällen anordnades traditionell 
festmiddag och utifrån snart tioårig 
tradition spelade orkestern ”Gubbarock” 

och både barn och vuxna rockade loss.
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Här bjuder våra annonsörer på  
några förslag till kollo och läger.  
Fler hittar du på vår hemsida  
www.foraldrakraft.se (klicka på Kolloguide)!

Läger året runt för barn och 
ungdomar med ADHD/DCD, 
ADD och Aspergers syndrom 
samt andra närliggande 
funktionsnedsättningar. 

TUSKULUM | ESKIL JOHANSSONS AB
Oppundavägen 6 | 122 48 Enskede | 08-648 77 40

info@tuskulum.se | www.tuskulum.se

JOHANSSONS AB

Läger året runt.
Vi fi nns till året runt för barn och 
ungdomar med ADHD/DCD, ADD, 
Tourette och Aspergers syndrom 
samt andra närliggande funktions-
hinder. 
Tuskulum har helgläger samt 
sommar-, höst-, vinter- och vår-
läger på fl era platser i Sverige.
• Strukturerade aktiviteter 
• Tydliga rutiner
• Små grupper. 8 – 14 deltagare
• Barn och ungdomsgrupper 
• Rutinerade ledare
Läs mer på www.tuskulum.se 
där du kan fylla i en ansökan.

Läger året runt för barn och 
ungdomar med ADHD/DCD, 
ADD och Aspergers syndrom 
samt andra närliggande 
funktionsnedsättningar. 

TUSKULUM | ESKIL JOHANSSONS AB
Oppundavägen 6 | 122 48 Enskede | 08-648 77 40

info@tuskulum.se | www.tuskulum.se
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Vi fi nns till året runt för barn och 
ungdomar med ADHD/DCD, ADD, 
Tourette och Aspergers syndrom 
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hinder. 
Tuskulum har helgläger samt 
sommar-, höst-, vinter- och vår-
läger på fl era platser i Sverige.
• Strukturerade aktiviteter 
• Tydliga rutiner
• Små grupper. 8 – 14 deltagare
• Barn och ungdomsgrupper 
• Rutinerade ledare
Läs mer på www.tuskulum.se 
där du kan fylla i en ansökan.
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Vi fi nns till året runt för barn och 
ungdomar med ADHD/DCD, ADD, 
Tourette och Aspergers syndrom 
samt andra närliggande funktions-
hinder. 
Tuskulum har helgläger samt 
sommar-, höst-, vinter- och vår-
läger på fl era platser i Sverige.
• Strukturerade aktiviteter 
• Tydliga rutiner
• Små grupper. 8 – 14 deltagare
• Barn och ungdomsgrupper 
• Rutinerade ledare
Läs mer på www.tuskulum.se 
där du kan fylla i en ansökan.
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Välkomna till Kås 
Barnens ö • sommaren 2013

Kås Omsorgsverksamhet
Tel: 08-511 733 30 

www.omsorgsverksamhet.se 

sommarläger 2014 på Barnens ö

välkomna till Kås

Kås Omsorg kollo FK1401_86x60.indd   4 2013-12-10   14:02

Sköna sommardagar fyllda av aktiviteter – paddla 
kanot, skjuta pilbåge, sparka boll, bada, fiska, tälta 
och mycket mer. Läs mer på hemsidan eller ring.

FUB-gården Tallkrogen
Tallkrogen 6, 743 74  Björklinge. Tel. 018-37 03 02.
Mejl info@tallkrogen-fub.se    www.tallkrogen-fub.se

Sommarläger på Tallkrogen

Sommarläger  
för barn och ungdom
Ålder 10–20 år.
31 juli–6 augusti.

Äventyrsläger 
för ungdom och 
unga vuxna.
Ålder 15–30 år.
8–14 augusti.

FUB_Tallkrogen_fk1401_86x128.indd   4 2013-12-15   20:45

Platser finns kvar på Gålö-
lägret 2014. Ta chansen! 
Gålölägret är ett läger för dig som är intresserad av 
människovärde och mänskliga rättigheter. Tillsam-
mans med andra får du fundera över vad som är vik-
tigt i livet. Duger jag som jag är eller behöver jag vara 
någon annan? Vad har Gud med mitt liv att göra? Vad 
betyder det att alla människor är lika mycket värda? 
 Gålölägret är ett konfirmationsläger som välkomnar 
dig som går i grundskola, resursskola eller särskola 
och är mellan ca 14–18 år. 
 Våga utmana dig själv och få ett minne för livet! 
 Lägret drivs av Föreningen Integrerad Ungdoms-
verksamhet i samverkan med Svenska kyrkan Höga-
lids församling och Svenska Scoutförbundet. 
 Gålölägret 2014 äger rum 23/6–13/7 samt 26–28/9 
på Ansgarsgården utanför Flen. Konfirmation lör 12/7.
 Info/anmälan: Christofer Jerndal 070-653 98 81,  
info@galo.nu, www.galo.nu

FK_1401_s84-93_TEMA_KolloResa_v09.indd   89 2013-12-16   23:22



90     FÖRÄLDRAKRAFT # 1 2014

Kollo & resorTEMA

Att döma av Annika Zetterlunds 
entusiastiska beskrivning av alla 
de städer som hon har besökt 

genom åren, är det inte förvånande att 
hon nu även föreläser om hur man bäst 
reser med rullstol och om rehabanlägg-
ningar runt om i världen. 

– Det är en enorm frihetskänsla att 
ensam kunna rulla utmed en strandpro-
menad en tidig morgon i Spanien. Att 
resa med rullstol är inte alltid enkelt, men 
om tillgängligheten saknas finns det 
oftast väldigt trevliga och hjälpsamma 
människor som man kan be om hjälp. 

Hon vill peppa andra som sitter i rull - 

stol att våga resa mer, många oroar sig 
helt i onödan.

– På ett kafé i Budapest låg exempelvis 
toaletterna nere i källaren och någon 
handikapptoalett existerade inte, men  
då erbjöd sig ägaren att gå med oss till ett 
intilliggande gym så att vi fick låna deras 
toalett istället. Det löser sig alltid på ett  
eller annat sätt. 

Sedan sex år jobbar hon som informa-
tör på Humana assistans. Dessförinnan 
stöttade hon personer med funktionsned-
sättning på Samhall att komma ut i 
arbetslivet. Annika Zetterlund har MS 
sedan början av 80-talet och använder 

numera rullstol allt mer. Hon reser 
mycket i jobbet och även privat och har 
börjat utvärdera resmål runt om i 
Europa. 

– Jag håller för närvarande på att kolla 
upp en familjeresa genom Humana, där 
5–10 familjer ska kunna åka iväg tillsam-
mans, det skulle vara jättekul om vi kunde 
genomföra det!

Inom kort planerar hon även att starta 
en blogg där hon delar med sig av olika 

VÄRLDENS BÄSTA RESMÅL!
Annika Zetterlund ger sina tips för en lyckad resupplevelse

Hon har besökt de flesta av Europas huvudstäder, börjat nosa 
på New York och ska nästa år delta i ett maratonlopp i Berlin.  
I rullstol. För Annika Zetterlund är varje nytt resmål en  
utmaning och en möjlighet att kunna tipsa andra i samma 
situation om platsens tillgänglighet. 

Stockholm ligger 
efter när det gäller 
tillgänglighet, 
anser Annka 
Zetterlund. 

© LINNEA BENGTSSON

© PRIVAT
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TEXT: STINA JOHANSSON     
info@faktapress.se

 När du bokar resan, var noga 
med att berätta vad du behöver 
hjälp med samt vilka hjälpmedel 
du har med dig och hur mycket 
dessa väger.

 Var ute i god tid när du bokar 
resan, gärna några månader i 
förväg, flygbolagen kan inte ta 
ombord hur många permobilar 
som helst på grund av tyngden.

 Se till att ha gott om tid vid 
incheckningen.

 För att ta med mediciner krävs  
ett läkarintyg på engelska.

 Kontakta en resebyrå med 
inriktning på funktionsnedsätt-
ning. Exempelvis Antero AB.

 Ring gärna till Annika Zetterlund 
på Humana om du har några 
frågor.

Rese- 
tips! 

BÄSTA STÄDERNA

RESAN

BOENDET

BARCELONA Där finns breda nedfarter 
till stranden och många bra hotell. 
Anpassade stränder så att även den 
som är totalförlamad kan komma ner  
i vattnet. Samtliga kommunikations-

medel är anpassade för rullstol. 

MALEME (Kreta). uppvärmd 
pool, utflyktsbussar med 
lift, bra hotell. 

LYON Bra hotell, bra 
kommunikationsmedel.

Ring till hotellet 
och be receptio-

nisten att mäta dörröpp-
ningen in till toaletten.

Ring hotellet och 
fråga om andra 

tillgänglighetsaspekter. 
Det som står i reseby-
råns katalog eller på 
nätet är inte alltid 
uppdaterat.

Det går att hyra 
hjälpmedel på 

plats, exempelvis lift och 
toastol. Det finns sär- 
skilda företag som 
ordnar detta, på Tene- 
riffa är det företagen 
Lero eller Orange 
badge som man kan 
kontakta. Mobility care 
är ett tredje företag och 
har hela Spanien som 
upptagningsområde.

På booking.com 
kan man i detalj 

välja olika anpassning-
ar, men, ring hotellet 
ändå och kolla så 
att allt stämmer.

resmåls tillgänglighet och vad man bör 
tänka på för att allt ska flyta på utan 
några missöden. 

– Förr kunde man känna att man var i 
vägen, men nu är det mer accepterat. Det 
känns som att det blir allt vanligare att 
resa med rullstol. 

Det jobbigaste resmålet tycker hon 
dock att en kryssning i medelhavet var, 
där båtdäcket var täckt av en heltäck-
ningsmatta som var tung att forcera med 
en rullstol. 

– Men det funkar inte särskilt bra i 
Stockholm heller, jämfört med andra 
europeiska länder så ligger vi efter här 
vad gäller tillgänglighet. 

Hennes vanligaste tips är att ringa 
direkt till hotellet som man har bokat och 

fråga om alla uppgifter stämmer. 
– Det kan ändå finnas ett par trappsteg 

upp till entrén trots att researrangören sä-
ger att det är tillgängligt. 

Vad bottnar då detta stora reseintresse 
i? Jo, i fotboll! 

– Jag och tre vänner åker regelbundet 
runt i världen för att kolla på fotboll och 
därigenom har intresset för resor växt. Nu 
senast var vi i Barcelona, Manchester och 
Lyon. Kanske blir det München här näst.

Thailand är också ett framtida resmål 
för henne, även om det inte hänger sam- 
man med fotboll. 

– Många säger att det är svårt att ta sig 
fram där med rullstol, men samtidigt är 
thailändarna kända för att vara väldigt 
hjälpsamma så det går säkert bra ändå. 

Även New York ligger på Annika 
Zetterlunds önskelista. 

– Några bekanta till mig säger att till- 
gängligheten är hög i New York. Och det 
är ju inte så konstigt eftersom staten kan 
bli stämd annars. 

Vid sidan av jobbet och resandet tränar 
Annika Zetterlund för fullt inför Berlin 
Marathon i september 2014. 

– Det är den plattaste maratonbana 
som finns och jag hoppas på en tid runt 
tre timmar. Om jag använder en tävlings-
rullstol vill säga. I annat fall siktar jag på 
fem timmar! l

TENERIFFA Breda promenadstråk, 
anpassade stränder, bra hotell. 
Och erbjuder vintersol.

ALCUDIA (Mallorca). Breda promenadstråk, 
anpassade stränder, bra hotell.

1
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TEMA Kollo & resor

Inom habiliteringen är det för lång 
väntetid och för många i kö, det blir 
ingen kvalitet i behandlingen. Jag 

tycker att varje familj borde få en barn- 
habiliteringspeng att själv hantera så att 
man kan välja den utövare som passar 
bäst, säger Kajsa Mårtensson. 

Av en slump hittade hon 2006 informa-
tion om en arbetsterapeut som har 
doktorerat i delfinterapi, vilket ledde 
fram till Curacau dolphin therapy center i 
Karibien. 

Referenser fann hon hos en svensk 
familj vars goda erfarenheter av behand-
lingsmetoden sporrade henne att boka en 
tid och därefter söka fondmedel. Och nu 
har resan genomförts och Kajsa och 
Linnéa är hemma igen.

– Det har varit värt vartenda öre, Linnéa 

har slutat spotta, hon har lättare för 
kroppskontakt och är mer social, säger 
Kajsa.

Curacao dolphin therapy center har 
funnits i tio år. Här finns åtta specialister 
(sjukgymnaster, arbetsterapeuter, 
talpedagoger, psykologer och läkare), 
åtta assistenter, åtta delfintränare samt 
fyra delfiner. 

Centret tar varje år emot omkring 400 
barn och deras familjer. Alla barn över 
tre år och med någon eller några av 
diagnoserna autism, Aspergers syndrom, 
Downs syndrom, depression, posttrau-
matisk stress och utbrändhet är välkomna. 

Metoden som används är Brucker 
biofeedback method och den hjälper 
patienterna att optimera och stärka sina 
kroppsrörelser och dagliga funktioner i  

livet. Enligt centrets hemsida har forsk- 
ning visat att interaktion med delfiner 
kan öka en persons uppmärksamhet upp 
till fyra gånger. 

Dessutom, kan man läsa på webbsidan, 
har delfiner en unik förmåga att fästa sig 
vid människor och får dem att bli lugna:

”Delfinen accepterar villkorslöst 
människor med särskilda behov. Patien-
terna inser att delfinen, som är en impo- 
nerande varelse, inte heller kan tala eller 
gå, precis som de själva. Många uttrycker 
att ’delfinen är precis som jag’. Det gör att 
delfinen blir en igenkännlig terapipart-
ner och att patienterna är villiga att jobba 
hårdare för den.”

– Delfiner uppfattar andra dimensioner 
än vad vi människor gör och det var fan- 
tastiskt att se hur de väntade in Linnéa, 
tjattrade med henne och puttade på 
henne i träningen, berättar Kajsa. 

– Djurterapi över lag är jättebra, men 
här var det en sådan stark enhet, ett helt 
team som var med och tränade kommu-
nikation, uppmärksamhet och social 
interaktion. Och allt fokus var hela tiden 
på Linnéa!

Kajsa Mårtensson, mamma och personlig assistent till Linnéa  
12 år, ser hellre möjligheter än begränsningar och räds inte att 
testa alternativa behandlingsmetoder för sin dotter. Magnet- 
madrasser, reiki healing och nu senast delfinterapi.

Simma med delfiner

Efter flera år av planering fick Linnéa 
till slut chans att träna med delfiner.
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Två timmar varje dag i två veckors tid 
tränade Linnéa med två specialister, en 
assistent och en 
delfin. Hon fick 
bland annat bära en 
väst med tyngder för 
att bättre kunna 
känna sin egen 
kropp, bita på en 
vibrationsplatta, 
kommunicera med 
hjälp av bilder och 
med delfinen, samt 
hjälp att trycka på 
akupressurpunkter 
bakom öronen eller 
på hakan för att 
sänka stressnivån i 
kroppen. 

– Linnéa var helt 
slut efter varje pass, 
men hon tyckte 
samtidigt att det var 
roligt. Från början 
var hon lite spänd 
men det släppte 
efter några dagar, vi 
filmade varje pass 
och tittade på det på 
kvällen och då skratta-
de hon alltid. Det var så 
oerhört mycket mer tips 
jag fick på centret 
jämfört med på habilite-
ringen, bland annat 
strategier som jag ska 
använda med Linnéa 
när vi rider. Man blir 
helt lyrisk av att träffa 
människor som inte ser 
några bekymmer.

Resan, menar Kajsa, 
var också en bra träning 
för Linnéa som har en 
utvecklingsstörning 
med autismspektrum. 

– Hennes självförtroende växer när 
hon kan åka med på resor, det är så fan- 
tastiskt att se och det går jättebra! Vi 
hade med oss 58 energidrycker och åtta 
stora paket med blöjor. Men allt funkade 
bra, det gäller bara att vara ute i god tid 
när man bokar resan.

Förutom ridning tycker Linnéa om att 
åka skidor, hoppa studsmatta, cykla, åka 
motorcykel i sidovagn och bada i spapoo-
len i familjens bostad. Mamma Kajsa har 
alltid varit mån om att hitta alternativ om 
något inte fungerat. 

– Exempelvis använde vi skenor och 
ortoser redan innan Linnéa var 14 
månader, för att tidigt stärka upp 
musklerna. Sedan hade hon även en 

nedsatt gripfunktion så vi tejpade fast 
olika saker i hennes händer och till slut 

kunde hon gripa 
tag i dem. 

Kajsa har länge 
varit intresserad av 
alternativ medicin, 
hon är exempelvis 
utbildad i reiki 
healing, ser till att 
familjen sover på 
magnetmadrasser 
och brukar beställa 
specialdrycker från 
USA som innehål-
ler extra mycket 
antioxidanter samt 
en speciell ljus- och 
värmeolja från 
Australien. Allt för 
att skapa livskvali-
tet för Linnéa. 

Om två år 
planerar de att åka 
tillbaka till 
Curacau, men först 
ska de spara ihop 
pengar. 

– Bara du är 
fokuserad på målet så 
brukar det bli bra i 
slutänden! Jag önskar 
att alla fick uppleva 
detta, säger Kajsa. l

•  Allt fokus är på barnet och familjen, 
det finns inget som stör.

• Hög personaltäthet.

•  Du kommer hemifrån och slipper de 
vardagliga bestyren som stjäl energi.

•  Du lär känna andra familjer i samma 
situation.

•  Skönt med någon som är expert  
på området.

•  Får med sig nya strategier att 
använda hemma. 

•  All träning videofilmas och du får 
med dig en dvd plus en sex sidor 
lång rapport om barnets träning. 

FAKTA DELFINTERAPI:

•  En behandling med ett team av 
terapeuter och speciellt utvalda 
delfiner i en naturlig miljö.

•  Barn och vuxna med speciella behov 
förbättrar sina fysiska, verbala, sociala 
färdigheter och förbättrar sitt självför-
troende. 

•  Att interagera och få kontakt med 
delfiner stimulerar och belönar 
patienter att göra framsteg.  

•  Brucker biofeedback-metoden används 
i kombination med delfinterapi. 

•  Behandlar människor från tre år med 
autism, Aspergers syndrom och Downs 
syndrom, depression, posttraumatiskt 
stressyndrom och utbrändhet. 

OM CURACAO DOLPHIN  
THERAPY CENTER:
www.curacaodolphintherapy.com

7
ANLEDNINGAR  
ATT ÅKA PÅ  

DELFINTERAPI 

Linnéas mamma fick tips som 
även går att använda vid ridning.

Linnéa fick tillgång till två specialister, 
assistent och en delfin under träningen.

Träningspassen tog på krafterna.

TEXT: STINA JOHANSSON     
FOTO: FAMILJENS PRIVATA 
info@faktapress.se
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Från hockeyvärsting till förebild. Tränaren och  
före detta spelaren Rickard Stolt berättar om sin  

ADHD-diagnos och vad sporten har betytt för honom.

”Sätt inte press
på barnen”

Det är kallt, riktigt kallt, i Vikinga-
hallen på Ekerö, men det är 
knappast något ungdomarna i 

Ekerö IK:s hockeylag tänker på. De vill 
inte missa en sekund av den dyrbara 
istiden, och så fort ismaskinen är klar 
stormar de ut på isen för ett intensivt 
50-minuterspass. Efter en snabb upp-
värmning är det dags för avslutsövning 
och laget, bestående av pojkar födda 
2000 och 2001, delas upp i fyra mindre 
grupper. 

Det snackas och skojas rätt friskt i hal- 
len mellan övningarna, men när Rickard 
Stolt, en av lagets fyra tränare, instruerar 
sin grupp lyssnar spelarna 
noggrannt. Övningen, där 
killarna ska runda ett par 
koner och sen gå på avslut, 
utförs med en imponerande 
energi, och ett par spelare 
går i backen för att de satsar 
för hårt i vändningarna. 
Efter några vändor sitter 
första kassen, ett handleds-
skott i krysset.

– Snyggt, bra, ropar 
Rickard och växlar sedan 
ett par snabba ord med målskytten.

Trots att han numera har lagt av som 
spelare syns det tydligt hur mycket 
Rickard gillar hockey. Han ser nöjd ut 
och utstrålar ett tillbakalutat lugn på 
isen. När man ser honom nu är det är 
svårt att förstå att han som spelare hade 
smeknamnet Tyson för att han ständigt 
hamnade i bråk med motspelarna. 

Rickard Stolt är uppvuxen med hockey, 
och det var i just Ekerö IK han började 
som ung grabb. Han beskriver sporten 

som en stor räddning, som gav honom 
både självförtroende och sammanhang.

– Det sociala var väldigt viktigt, och 
det betydde mycket för mig att vara bra 
på något. Dessutom gav träningen mig 
möjlighet att trampa ur mig all frustra-
tion jag kände från skolan, berättar 
Rickard.

Han var något av klassens clown och 
hade svårt för att sitta still, koncentrera 
sig och ta in vad som stod i läroböckerna. 
Dessutom hade han kort stubin, vilket 
ledde till att han ibland hamnade i bråk 
med andra elever. Det beteendet tog han 
även med sig ut på isen, vilket gjorde att 

han alltid toppade utvis-
ningsligan. Men om hans 
heta temperament ställde 
till det i skolan, så var det 
snarare något som upp-
muntrades i hockeylaget – 
inte minst av Rickards egen 
pappa, som också var lagets 
materialförvaltare.

– Min pappa var alltid 
med, och på det sättet var 
han väldigt bra och stöttan-
de. Men när han började 

som materialare kunde han styra mig på 
ett helt annat sätt än tidigare, när han 
stod på läktaren. Mitt under matchen 
kunde han komma fram och säga hur 
jävla kass jag var, och att jag skulle få gå 
hem om jag inte skärpte mig. Dessutom 
pratade han ständigt om att jag borde 
vara tuff och aggressiv, att jag borde 
trycka till motståndarnas bästa spelare, 
säger Rickard.

Han berättar att mycket skedde bakom 
kulisserna, som i bilen på väg hem från 
matcherna, så Rickards mamma förstod 

inte varför han var ledsen och upprörd 
när han kom hem.

– Min pappa påverkade mig väldigt 
mycket, och hade han inte varit på 
matcherna hade både mitt spel och 
beteende sätt annorlunda ut. Han 
triggade alltid upp mig. En gång när vi 
hade en riktigt dålig domare sa han åt 
mig att ”om man snubblar in i honom, 
gör han sig illa och kan inte fortsätta”. 
Och det gjorde jag faktiskt, men som tur 
var skadade han sig inte allvarligt, utan 
kunde fortsätta.

Rickard var dock mer än bara en buse, 
han hade talang för spelet och i tonåren 
värvades han till AIK. Han satsade allt på 
hockeyn, och slarvade sig igenom skolan 
med hjälp av fusklappar på proven. 

Som 19-åring föreslog Rickards mamma, 
som är specialpedagog, att han skulle 
genomgå en utredning för ADHD. Det 
visade sig att hon hade rätt – Rickard fick 
diagnosen, vilket han själv såg som 
väldigt positivt.

– Jag hade alltid undrat vad det är för 
fel på mig. Varför tänder jag till så lätt, 
varför tänker jag inte efter före? Så det 
gav mig svar på saker som jag undrat över. 
Men ADHD och DAMP har tyvärr en nega- 
tiv klang, folk tänker ”jaha, det är en 
sån”, säger Rickard.

Han berättar att hans närmaste omgiv- 
ning reagerade rätt blandat. En del hade 
sett tendenserna, medan andra blev 
riktigt förvånade.

– Det är ju inte så att jag springer runt 
och slåss, utan det är främst koncentra-
tionen jag har haft svårt med. I skolan såg 
jag till att bli utslängd med flit från lek- 
tionerna, så att jag kunde gå ut och leka 

Dessutom gav 
träningen mig 
möjlighet att 

trampa ur mig 
ALL FRUSTRATION 
JAG KÄNDE FRÅN 

SKOLAN

Rickard Stolt

FK_1401_s94-97-Idrott_RickardStolt_v06.indd   94 2013-12-17   12:54



2014 # 1 FÖRÄLDRAKRAFT     95

”Sätt inte press
på barnen”

När Rickard själv spelade  
hockey som junior gav det  
honom självförtroende och  
ett sammanhang.
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istället. Om jag väl tyckte att något var 
intressant eller roligt blev jag frustrerad 
när jag tappade koncentrationen. Utan - 
för skolan handlade det främst om att jag 
var väldigt impulsiv och spontan, vilket 
inte var enbart negativt.

Men om Rickard hade det svårt i grund - 
skolan och gymnasiet går det desto bät- 
tre med studierna idag. Han pluggar till 
idrottskonsulent på en folkhögskola på 
Bosön, och är färdig lagom till sommaren.

– Det är ett lite annorlun-
da upplägg på folkhögsko-
lan. Det är mycket mer 
grupparbeten och muntliga 
diskussioner, mer semina-
rier än skriftliga prov, och 
det passar mig perfekt. Det 
blir mycket snack, vilket är 
det jag gillar mest, säger 
Rickard och skrattar.

Rickard berättar att han 
förmodligen hade fortsatt 
satsa på hockeyn om det 
inte vore för hans pappa. 
Men hetsandet och all negativ kritik 
gjorde att han foku- 
serade på fel saker – han tog ut sin frust- 
ration på motståndarna, och till slut var 
det inte roligt längre. Men så småningom 
hittade han alltså tillbaka till hockeyn 
som tränare. Och nu är det han själv som 
ska vara förebilden för ett gäng grabbar i 
en väldigt känslig ålder.

– Jag försöker verkligen att se varje 
individ. Det kan vara svårt på en träning 
med 25 spelare, men eftersom det är en 
lång säsong hinner man lära känna dem, 
man får en bra bild av hur de är som per - 
soner, säger Rickard.

En del av killarna påminner om honom 
själv som ung – de har ”myror i brallor-
na” och behöver göra av med mer energi.

– Om vi har en stafettövning ser jag till 
att de får köra en extra vända för att de 

ska få ut de där myrorna. 
Men det handlar också om 
att prata med dem. De söker 
kontakt hela tiden, vill 
synas och höras. Så jag 
sätter mig gärna och pratar 
lite vardagssnack – om skola, 
tjejer eller vad som helst.

Han anser att man inte 
ska sätta någon sportslig 
press på ungdomar, och det 
är något som hela förening-
en skriver under på. Istället 
för mål som att vinna serien 
fokuserar man istället på 

utvecklingsmål.
– Ta 15-åringarna till exempel. De har 

ett mål som säger att de delvis ska vara 
sina egna tränare. Att de själva kör styrke- 
träning innan hockeyn, eller joggar ner 
efter passet. För de yngre handlar det 
mycket om teknik, att de ska lära sig 
dribbla eller skjuta. För de äldre juniorer-
na kommer det in positionsspel och taktik.

I undomslag är det ofta någon av 
spelarnas pappor som är tränare, men i 
Ekerö IK försöker man att undvika det.

– Och när det är det så är vårt sport-
chef väldigt noga med att det ska vara rätt 
person. Föräldrarna får gärna vara med 
och hjälpa till på träningarna, men vi har 
inte några föräldrar som coacher under 
matcherna. Det kan lätt bli orättvist och 
att tränarens son får spela hela tiden.

 
I Vikingahallen går träningen mot sitt 
slut, och man avslutar med tvåmålsspel 
på mindre yta. Det syns att killarna har 
kul – de jublar åt varandras mål och trots 
en del hårda tacklingar är det ingen som 
gnäller eller tjafsar.

– Som tränare tycker jag att man ska 
visa känslor, inte minst under matcherna. 
Det är ok för mig som coach att ryta till 
om någon tar en onödig utvisning trots 
att vi har pratat om just det. Men man 
måste vara väldigt tydlig med varför man 
blir glad eller arg, annars sprider man 
bara osäkerhet, säger Rickard.

Han avslutar med ett gott råd till alla 
hockeyföräldrar:

– Skippa hockeysnacket hemma vid 
matbordet eller i bilen på väg hem. Ungar- 
na vet själva vad de har gjort för fel på 
planen, sätt ingen onödig press på dem. l

Men man  
måste vara 

väldigt tydlig 
med varför 

man blir glad 
eller arg, annars 

SPRIDER MAN  
BARA OSÄKERHET

TEXT & FOTO: TOMAS TIRÉN  
info@faktapress.se

RICKARD STOLT

Ålder: 24 år.

Bor: I Hässelby, 
utanför Stockholm.

Civilstånd: Sambo.

Gör: Studerar till 
idrottskonsulent, 
hockeytränare.

Intressen: Att vara 
med tjejen och 
kompisar, träna och 
självklart hockey.

Lyssnar på: Rap och 
rock.

Förebild: Rapparen 
Petter. Dels för 
musiken, men 
också för att han är 
så driven, har sån 
glöd. Han har 
öppnat en egen 
restaurang, ett vin, 
har skrivit en bok 
och åker runt och 
föreläser.
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TRINES SUCCÉSTART PÅ BLOGGEN
n När Trine Nyberg började 
blogga på Föräldrakrafts 
webbplats i november väckte 
hon genast uppmärksamhet. 
Radions P4 Kalmar bjöder in 
henne till studion för en 
intervju om bloggen och att va-
ra mamma till en dotter med 
särskilda behov. 

”Den här bloggen beskriver 
vardagen för vår familj. Glädje, 
sorg, hjälpmedel, sömnbrist, 
medicinering, assistans, 
bostadsanpassning, särskola 
och kortis är några av de 
teman jag kommer att ta upp”, 
skriver Trine i sin presentation 
av bloggen.

UTRDAG UR BLOGGEN: ”Det händer att jag trillar 
ner i små svackor av bitterhet. Alla som har barn 
med ena foten i en normalstörd familjevardag och 
den andra i ett oändligt pärlband av provtagning-
ar och mediciner vet säkert vad jag menar.

Klockan är 7.30. Vår sömniga lilla familj snirklar 
oss fram i landstingets morgon tomma korridorer. 
På väg till fysiologen på våning fyra.”

Trine Nyberg blev för nio år sedan 
mamma till Hilda som har en 
flerfunktionsnedsättning med 
mycket svår epelepsi.

Följ bloggen på foraldrakraft.se/blogg/Trine Nyberg
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DEBATT KALENDARIUM

➤  10–11 MARS 2014
Livets möjligheter. Nka anord
nar konferens i Stockholm. 

➤  10–11 MARS 2014
Inspirationsdagar anordnas i 
Stockholm av FKS, Före nin
gen för Kognitivt Stöd.

➤  8–9 MAJ 2014
Funka för livet, mässa på 
NCC Arena i Växjö. 

➤  12–13 MAJ 2014
Särskolans rikskonferens  
i Borlänge.

➤  15–16 MAJ 2014
NPFforum anordnas på 
Kistamässan i norra 
Stockholm.

➤  20–21 MAJ 2014
Hjultorget på Kistamässan.

➤  20–21 MAJ 2014
Anhörigriksdagen i Varberg.

➤  1 JULI 2014
Vägen till arbete – Föräldra
kraft anordnar debatt i 
Almedalen, Visby, kl 15.45. 
Därefter stort mingel kl 17. 

HÖJDPUNKTER 2014

@ Alltid uppdaterat på FORALDRAKRAFT.SE/EVENTS
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n Självständiga myndigheter.
Att politikerna vill ändra praxis 
men inte gör det, beror till stor 
del på att vi har självständiga 
myndigheter i Sverige. Att gå in 
och rätta till tillämpningen av 
lagen kan betraktas som 
ministerstyre. 

Feghet eller flathet? Något 
borde göras omedelbart. Men 
vi får säkert vänta till efter valet. 
Målgruppen assistansanvända
re är för liten för att den ska ha 
någon betydelse för valresulta
tet oavsett parti.

BIRGITTA FREDRIKSSON

n Eftersom intentionerna i 
reformen äts upp av riskkapita
lister och Försäkringskassans 
byråkratiapparat så får de som 
värnar om assistansberättiga
des integritet organisera sig. Vi 
som vill och kan ta vårt ansvar 
kan bli medlemmar i IfA och 
berätta om deras riktlinjer som 
om de följs förebygger att 
assistansersättningen går till 
annat än den är avsedd för. Det 
är märkligt att Försäkrings
kassan och kommunerna varit 
så långsamma att anta dessa 
riktlinjer för att förebygga fusk 
och samtidigt värna persona
lens arbetsmiljö. 

ERIK FAHLBERG

n Det enda som behövs är en 
liten förändring i assistansrefor
men, där man ändrar paragraf 9 
till att ”alla förflyttningar är 
grundläggande behov, hjälpbe
hovet skall bedömas som ett 
sammanhängande moment 
utan avbrott”(så slipper vi dessa 
uppdelade tidsstudier). LÄSARE
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kontroller. Staten fortsätter 
spara medan kommunerna 
drabbas av en mas siv övervält-
ring av kostnader. 

Kanske blir det även stopp 
för all assistans till personer 
som är över 65 år.

Partierna säger dock nej till 
några av de mest omstridda 
försämringarna, som klockning 
av toalettbesök.

–Partierna säger dock nej till 
några av de mest omstridda 

försämringarna, som klockning 
av toalettbesök.

– Ingen vill röra grunderna i 
LSS, alla försvarar reformens 
ursprungliga intentioner. Men 
det finns ett parti som tycker att 
integritetskränkande kontroller 
är okej. Kristdemokraterna ser 
det som ”en smäll man får ta i 
jakten på fusk”.

Kristdemokraternas Magnus 
Sjödahl hävdar att detta är ett 
missförstånd.

– Vi har tagit avstånd helt 
från integritetskränkande 
kontroller som tidtagning på 
toaletten. Däremot ställer vi oss 
bakom att IVO (Inspektionen för 
vård och omsorg) och kommu-
ner kan göra hembesök. Vi vill 
försäkra oss om att assistans 
går till de personer som bäst 
behöver det, säger Magnus 
Sjödahl till Föräldrakraft.

Atelje Lilla Frans – konstnärligt arbete 

med stöd och hjälp på Gärdet

Vem kan arbeta här?
Personer med stort intresse och förmåga att 

uttrycka sig i bild, färg och form. Personer 

med lindrig till måttlig intellektuell 

funktionsnedsättning, som behöver extra 

stöd och ett lugnare tempo. 

Hur arbetar vi?

•  Uppmuntra och tillvarata individens 

speciella förmåga. Alla får en egen 

arbetsplats och individuellt anpassat 

stöd.

•  Öka kunskapen om olika tekniker, 

material och komposition.

•  Utveckla och öka bildseendet genom 

studiebesök,  då vi skissar och 

fotograferar samt lånar böcker i aktuella 

ämnen.

Nacka dagliga verksamhet – 

självständigt arbete med stöd och hjälp 

i Saltsjöbaden

Vem kan arbeta här?
Personer med lindrig till måttlig individuell 

funktionsnedsättning, som uppskattar ett 

riktigt och viktigt arbete där man är behövd 

och efterfrågad.

Hur arbetar vi?

•  Deltagarna arbetar sida vid sida med 

ordinarie personal och ingår i den 

dagliga driften av Saltsjöbadens sjukhus.

•  Individanpassat stöd för att utföra 

arbetsuppgifterna.

Stora Blå Kultur – En kreativ och 

uttrycksfull miljö i Solna

Vem kan arbeta här?
Personer med brinnande intresse och 

förmåga att uttrycka sig i musik

Hur arbetar vi?

• Kulturinriktat.

•  Utveckla deltagarnas konstnärliga 

begåvning i lokaler anpassade för  

kreativt arbete – till exempel med 

musikstudio, replokal, mediarum  

och bildateljé.

•  Målet är att skapa, producera och  

sprida musik, bild och film.

Da Capo – ett riktigt och viktigt  

arbete i Enskededalen

Vem kan arbeta här?
Personer med lindrig till måttlig individuell 

funktionsnedsättning, som uppskattar ett 

riktigt och viktigt arbete där man är behövd 

och efterfrågad.

Hur arbetar vi?

•  Deltagarna arbetar sida vid sida med 

ordinarie personal och driver ett café  

med tillhörande fritidsgård för de äldre.

•  Ligger i ”Hemmet för gamla” i 

Enskededalen.

•  Arbetsuppgifterna anpassas utifrån  

dina styrkor, förmågor och intresse.

• Individanpassat stöd.

Söker du nytt arbete inom 
dagligverksamheten?

Anna Wallentin 
mobil 0733-77 53 00 
anna.wallentin@nytida.se

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller stöd till människor med medicinsk 

eller social funktionsnedsättning. På våra 250 verksamheter börjar en ny tid för våra 

kunder vars livskvalitet ytterst garanteras av 4 700 experter på stöd och omsorg. 

Tillsammans med vårt systerföretag Vardaga ingår vi i Ambea.

Vi söker dig som vill få möjlighet att utvecklas och lära dig nya arbets-

uppgifter på det sätt som passar just dig, i din egen takt. För oss är det 

viktigt att du trivs och är stolt över ditt arbete. Vi fokuserar på dina 

styrkor, förmågor och din talang. Ingen kan allt, men alla kan något!

Under  
hösten 2013, har vi även startat en ny musikverk-samhet i Lund
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n Per Frykman har, som ny 
chef för Assistansanordnarna, 
kartlagt var de politiska parti - 
erna står i striden om LSS, 
lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. 

Talespersoner för riksdags-
partierna har intervjuats under 
hösten.

Enkäten sammanställs nu 
och en rapport ska publiceras 
inför en debatt om framtidens 
assistans den 10 december i 
Stocholm. Men redan nu har 
Per Fryk man en klar bild. Han 
tror att de kommande åren blir 

fortsatt tuffa. Försäkringskas-
san fort sätter följa sin skärpta 
praxis vid omprövningar. Det 
blir fler integritetskränkande 

En raljerande och ironiserande 
attityd hör inte hemma i våra 
utbildningar, säger Roland 

Persson, ledamot av Föreningen 
Sveriges Socialchefer.

– Det finns ett stort behov av 
utbildning och stöd till handläggare, 
men i sådana sammanhang får man 
aldrig ha den attityd som visades prov 
på i Kalla fakta, säger Roland Persson.
Vilken slutsats drar du av det som 
Kalla faktas dolda kamera avslöjade?

– Man får aldrig ha en sådan 
skämtsam och raljerande ton i dessa 
sammanhang. Det måste vi ta upp med 
de utbildare som visar sådant dåligt 
omdöme. Vi måste kunna förutsätta att 
de är seriösa och har god etik.
Vad anser du om utbildarens uttalan-
de om att personer med funktions-
nedsättningar är ”en liten grupp som 
äter upp mycket pengar”?

– Det är ett olämpligt uttalande, men 
man kan inte heller bortse från att det 
finns problem med assistansreformen 
med fusk och överutnyttjande.
Det intryck man får är att den här 

typen av utbildningar går ut på att 
kommunernas handläggare ska bli 
bättre på att argumentera för avslag, 
stämmer det?

– Nej, så är det inte. Kalla fakta 
visade bara ett litet axplock från en hel 
utbildningsdag. Min egen erfarenhet är 
att utbildningarna i grunden handlar 
om att man ska fatta korrekta beslut 
och ibland innebär det avslag. De stora 
assistansbolagen har egna jurister och 
det måste vi kompetensmässigt kunna 
möta.
Hur förhindrar man då att det skapas 
en sådan attityd som visades på Kalla 
fakta?

– Om jag hade deltagit skulle jag 
direkt ha reagerat och talat om att 
attityden var olämplig.
Utbildaren som filmades av Kalla 
fakta sa att LSS tillämpas alltför 
generöst. Delar du den åsikten?

– Det kan jag inte uttala mig om. 
Däremot kan jag konstatera att kostna-
derna stigit långt mer än jag tror att 
lagstiftaren tänkt sig. Det har gjort det 
svårt att klara finanseringen. Vi måste 

våga diskutera LSS utifrån hur vi ska 
prioritera och använda pengarna på 
bästa sätt. Det är bra om man kan ha en 
öppen diskussion om det mesta.
Vilka prioriteringar är det som 
behöver diskuteras?

– Det som upprör mig just nu är att 
det finns tydliga tecken på att pengar 
går till saker som de inte ska gå till. Det 
måste man göra något åt, vi måste 
garantera att varenda krona går till det 
som det var tänkt.

– När kostnaderna ökar måste man 
någonstans börja prioritera. Olika 
behov står mot varandra – skola, 
äldreomsorg, LSS och så vidare. Det är 
inte helt lätt. Det har funnits förslag om 
att staten skulle ta hela ansvaret för 
LSS. Det är inget socialchefernas 
förening tagit ställning till, men 
personligen tycker jag det är en tanke 
att bygga på. l

” Politikerna vill sluta 
klocka toalettbesök”

FLER KOMMENTARER 
PÅ KALLA FAKTAS AVSLÖJANDE

Följ debatten även på www.foraldrakraft.se

” Sådan attityd hör inte  
hemma i våra utbildningar”

Roland Persson, 
ledamot Sveriges 

Socialchefer, vill 
ha en öppen 

debatt om 
prioriteringar.

Tuffa år väntar, tror Per Frykman, 
chef för Assistansanordnarna. 
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Sluta klocka toalettbesök och bort med andra kränkningar av integriteten. 

Skydda de ursprungliga intentionerna med LSS-reformen.

Ja, om detta är politikerna i stort sett eniga. Ändå lär inskränkningarna fortsätta 

inom assistans och andra LSS-insatser.

Läs hela artikeln på FORALDRAKRAFT.SE

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS
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n Det är dags att 
Migrationsverket börjar ta 
barnkonventionen på allvar. 
Sverige har dessutom börjat 
gruppdeportera barn och 
ungdomar till länder där de 
riskerar att bli torterade och 
dödade. Man följer inte FN:s 
råd och man använder inte 
den aktuella informationen 
om länderna i fråga. 
Skärpning, Migrationsverket!

MARIANNE HANSSON

n Undrar om berörda 
myndigheter hört talas om 
FN:s barnkonvention? Läst 
men ej förstått, kanske? 
Bedrövligt. KARIN BRUNDIN

n Jag känner en djup oro för vad som kommer hända med Alexey. 
Man ska inte behöva be om hjälp utan det borde vara skrivet i 
grundlagen att man måste hjälpa dem som är svaga för på så sätt 
blir vi alla starkare. METRA

n Varför måste de utvisas? En familj som bott här i två år med ett 
sjukt barn! Skamligt Sverige! ANN-CHRISTINE KNUTSSON

Låt Alexey stanna

LSS är vår försäkring  
och IfA vårt fackförbund

Från Föräldrakrafts  
webb i december.

Föräldrakraft nr 6, 2013.
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ANNONSTORG

”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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