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PERSONER MED  

FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

UTSÄTTS OCKSÅ FÖR 

KRÄNKNINGAR, HOT OCH 

VÅLD. OM FLER SER, K AN 

FLER FÅ HJÄLP.

Precis som andra utsätts också människor med funktionsnedsättning för kränkningar, hot och våld av sin partner eller  

sina anhöriga. Många är beroende av personen som utsätter dem för brotten. Det gör det svårt att söka stöd.

Polisen vill göra fler medvetna om att det här är vanligare än vad man kan tro, och att det är allvarliga brott som ska polis- 

anmälas. Samtidigt vet vi att det kan vara svårt att prata om. Som stöd i arbetet eller i samtal och diskussioner har vi tagit 

fram ett pedagogiskt material som finns på polisen.se/pressrum. Det kan användas i skolan eller som diskussionsunderlag  

på till exempel gruppboenden och på andra ställen där frågan är aktuell. På polisen.se/komtilloss kan du läsa mer, och ta 

reda på vad du ska göra om du misstänker att någon i din närhet är utsatt. 

Läs mer om brott i nära relationer på polisen.se/komtilloss  För anmälan, ring 114 14 eller besök närmaste polisstation. Vid akuta ärenden, ring 112. 

NYTT NUMMER
TILL RULLSTOLSTAXI

08 30 00 03

Specialutbildade förare för rullstolstaxi
-allt för din trygghet

Fordon för alla typer av rullstolar

Välkommen att ringa 08 30 00 03

ENKELT 

FRITT 

FLEXIBELT 
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NYHETER

 10 Jämlik vård engagerar 
barnläkare runt om i Sverige.

 11 Reaktion på Belgiens beslut 
om dödshjälp för barn: Absurt! 

12 Äntligen ett lagförslag om 
diskrimineringsförbud – möts 
av blandade reaktioner.

14 Strid och missnöje kring 
nya assistansutredningen.

16 Nytt politiskt parti driver 
frågor som delaktighet och 
tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättningar.

INTERVJUN

18  Martin Ingvar, professor 
och forskare, vill se en skola 
som möter varje barns behov.

GLADA HUDIK-TEATERN

22  Vi var med på premiären 
av Trollkarlen från Oz som nu 
turnerar i hela landet.

IDROTT

96 Armcykling är den nya 
sporten som ger både frihet 
och konditionsträning.

OMSLAGSFOTO: ANNA PELLA
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Med en ensemble på över 40 personer, har nu Glada Hudik-teatern  
påbörjat sin turné med föreställningen ”Trollkarlen från Oz”, som  
ska spelas på 13 orter runt om i landet. 

 42  Så gick det till när familjen 
Hällström köpte en anpassad bil.

 48 Permobil – en framgångssaga.

 53  Dubbelt så många kan ha egen bil. 
 54  Nu är drömhuset med smarta 

lösningar äntligen klart.

Inga premiärnerver

Missa inte:  DITT EGET RECEPTFÖR FRAMGÅNG
Se sidan 88

Reportage:

Tema: Bil  42–53 Tema: Bostad  54–59

LEDARE 6 • SÖREN OLSSONS 
KRÖNIKA 8  • DEBATT 102   
KALENDARIET 106 • KALLE & 
HOBBE 105  •  ANNONSÖRER  
I DETTA NUMMER 106  • 
ANNONSTORGET 107

I VARJE  
NUMMER

22
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  60 Mamma Christel kände sig som en zombie.

 63 Så funkar det med personlig koordinator.

 66 Föräldrastöd på sjukhus. 
 70 Den livsviktiga sömnen.

 28 Hjälpmedel som du kan hitta på mässan.

 32 Johnie Hjelm vill fylla livet med innehåll.

 34 Karta över mässan med alla utställare. 
 38 Ännu mer hjälpmedel.

 90  Gymnasiesärskolan blev ett lyft för Rasmus.

 94 Så väljer du gymnasiesärskola. FÖRÄLDRAKRAFTS 
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Tema: Föräldrastöd  60–73

Tema: Inför Hjultorget  28–41

  74 Neurofeedback, en ny metod för att träna hjärnan.

  80 Sätt att förbättra stödet i skolan.

 82  Våga, satsa och vinn!

 86  11 appar för struktur i vardagen.
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”
Hur vet man att det är barnen 
själva som inte vill leva längre?

ANNA KAIN WYATT,  SIDAN 11

TIPS PÅ DIREKTEN!
1

        

Stöd det 
som går bra, 
istället för att 
kritisera det 
som inte 
fungerar. Sid 88

        Gå med

2 Skaffa 
kunskap, så 
blir det lättare 
att få stöd till 
ditt barn. Det 
finns ingen ”quick fix”. 
Sid 19

        

3 Varva ned 
med varm 
dryck och 
något litet att 
äta innan du 
ska sova. Sid 70

90

Guide!

Guide!
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LEDARE Valter Bengtsson

Trots alla begränsningar är integrationsmi
nister Erik Ullenhags lagråds remiss om 
skärpt diskrimineringslag en milstolpe. 

Kanske största framgången för tillgänglighet sedan 
första numret av Föräldrakraft kom ut 2006.

Det var Föräldrakraft som i december 2007 
avslöjade att kampen för ett tillgäng
ligt Sverige drabbats av ett bakslag. 
Näringsutskottets ordförande Karin 
Pilsäter (FP) sa i en intervju att den 
diskrimineringslag som regeringen 
då förberedda inte skulle ta med 
funktionshinder som en diskrimine
ringsgrund. DHR:s ordförande Maria 
Johansson sa i en uppföljning några 
dagar senare att ”våra värsta farhågor besannade, 
det värsta hände”. 

Idag, drygt sex år senare, gläds vi med Maria 
Johansson och många andra kämpar över regering

ens historiska beslut att rätta till 
missen från 2007. Visst kan 

man tycka att förslaget till lag 
är urvattnat och luddigt, men 
det är ett steg framåt. När 
ambitionen nu höjs kan det få 

många positiva följder. 
Satsningar på tillgäng

lighet kan få fart på ekonomin, göra det möjligt för 
fler att arbeta – och även i övrigt skapa nya jobb 
och ett mer aktivt samhälle. 

Nu är det dags att se möjligheter istället för 
problem. Det är viktigt att alla verksamheter, 
oavsett storlek, inser att tillgänglighet är bra för 

alla. Bristande tillgänglighet är lika 
oetiskt som att strunta i miljön. 
Samtidigt vill jag instämma i Maria 
Johanssons kommentar på twitter: 
”Vi har också ett ansvar att gynna de 
som åtgärdat otillgänglighet.”

När frågorna om diskrimineringsla
gen snart rätats ut är det dags att rikta 

strålkastarna mot andra angelägna frågor. Hur blir 
det med bristen på hjälpmedel? Stödet i skolan och 
på arbetsmarknaden? Kvaliteten inom omsorgen? 

Inom dessa områden finns många förslag som 
redan är utredda. Det gäller exempelvis Cristina 
Husmark Pehrssons förslag om en rättvisare 
arbetsmarknad.  

Under Almedalsveckan hoppas vi på konkreta 
vallöften från politikerna. Den 1 juli kl 15.30 
anordnar Föräldrakraft debatt om arbete för 
personer med funktionsnedsättningar på Wisby 
Strand Congress & Event. l

Dags att hylla de som går före

Valter Bengtsson 
chefredaktör
valter.bengtsson@faktapress.se

Bristande till-
gänglighet är lika 

oetiskt som att 
strunta i miljön.
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# 2 108 SIDOR!
Missa inte vårt nya 
tema om föräldra & 
anhörigstöd på 
sidorna 60–73.

Årets tredje utgåva hos dig den 22 maj.
MISSA INTE: NÄSTA NUMMER!

På liv och död. I vårt tema om att ”Hitta rätt vård” 
tar vi upp de svåra etiska gränsdragningarna vid 
vård av svårt sjuka nyfödda barn. • Vi berättar också 
om familjen som satsar på E-hälsa för att ge elvaåri-
ga Sonia den bästa vården.

Kommunikation och kognition Reportage, 
nyheter och många praktiska tips.

Stort sommarnummer med allt du behöver veta 
om Almedalsveckan.

n  Mat och välbefinnande  n  Karl Grunewald  n  Livsstil och hälsa  
n  Idrott  n Ny krönika av Sören Olsson

Materialdag för annonser är 24 april 2014.

När Kristina Radwan föddes fick hennes föräldrar veta 
att hon inte skulle överleva sin femårsdag. Idag är hon 

äldst i Sverige med diagnosen cystisk fibros.

Karl Grunewald i stor intervju.

De föddes i vecka 24.
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    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 
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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.
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  upp, utvärderas och utgöra underlag för
  resultatmätning och jämförelser. 
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- Integration med Kvalitetsledningssystem.
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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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IT-systemet som ger dig full koll!

Vi anpassar systemet
till just dina behov!

l Dokumentation av  
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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
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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. 
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Aktivt liv
C400 och C500 Corpus 3G Lowrider

www.permobil.se

Det speciella med Lowrider är att du får en extra 
låg sitshöjd som gör att problem med att komma 
in under bord eller liknande är som bortblåsta.

Stolen passar dessutom perfekt för dig som har 
bil.

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.
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KRÖNIKA Sören Olsson

När föräldrar skaffar barn så innebär det i 
de flesta fall att man sätter barnet före sig 
själv på olika sätt. Barnet blir viktigare än 

man själv. Det är fullt naturligt och det händer i 
stort sett alla.

Att dessutom få ett barn med särskilda behov 
innebär ofta att barnets livssituation blir ännu mer 
i fokus. Det känns mer angeläget att tillgodose 
barnets behov än sitt eget behov av påfyllning.

Men hur länge orkar en människa egentligen fin-
nas för en annan människas skull? 

När ska man själv ha tid att fylla på?
Och vem ska fylla på din ork när den tagit slut?

Att orka anses vara en självklarhet. Men frågan är 
bara hur länge man orkar ge av sin energi utan att 
den tar slut.

För min del tar den slut mellan varven och det 
är fruktansvärt svårt att anse mig ha tid och 
möjlighet att fylla på. Snart infinner sig känslan av 

egoism om jag för ovanlighetens 
skull skulle försöka tänka på mig 
själv för en stund.

I vårt samhälle anses det ofta 
vara fult att ta hand om sig själv. I 
synnerhet när man riskerar att ses 
som någon som ställer sig själv 

som viktigast i sitt eget liv.
Men är det verkligen fel att anse att man själv är 

viktigast i sitt eget liv?
Är det inte egentligen en förutsättning att man 

först behöver ge sig själv påfyllning, för att därefter 
kunna vara ett stöd och en tillgång till sin omvärld?

Om jag aldrig fyller på med kraft så blir jag snart 
dränerad och kraftlös. Vilket stöd klarar jag då av 
att vara för min omvärld?

Jag tänker så här. Föreställ dig att du står på stan 
med en stor säck med pengar. 

Alla som går förbi får en sedel från din säck. Du 
gör ingen skillnad på vem du ger till. Alla får en del 
av din säck med pengar. Men oavsett hur stor 
säcken än är så kommer pengarna i den förr eller 
senare att ta slut. Plötsligt så finns inget kvar. Du 
står där med en tom säck. Men människorna slutar 
inte att gå förbi dig och förvänta sig att få en sedel 
som alla de andra har fått. Ständigt kommer det 
nya människor som har ett lika stort behov av de 
sedlar som du inte längre kan dela med dig av. 

Kanske kommer det fram någon som har ett så 
stort behov av att få lite pengar till mat eller värme 
att deras liv står på spel. Men säcken är ju tom. Det 
finns inget kvar att ge. Det spelar ingen roll hur 
gärna du vill kunna ge en sedel till. Det finns inga 
kvar att ge. 

Behovet hos medmänniskan framför dig kan 
vara skriande. Det kan vara en nödställd människa 
som desperat skulle behöva en endaste sedel för 
att kunna överleva. Men vad hjälper det? Dina 
sedlar är slut och säcken är tom.

Så kan det vara med människans livsenergi.
Vi är människor och har inte ett oändligt 

överflöd av livsenergi. Ibland tar det slut. Ibland 
finns inte kraften kvar. 

Då är det helt livsavgörande för oss att fylla på. 
Metoderna är olika. Vi är alla unika människor 
som har olika behov av påfyllnad. Men oavsett 
metod, så är det nödvändigt för oss alla att fylla på 
med ny kraft och energi för att orka vara de 
medkännande och stöttande medmänniskor vi vill 
vara till våra nära och kära.

Det finns bara en av dig. Den ska du vara rädd 
om. l

TEXT Sören Olsson

Vem ska ta hand 
        om dig då?

Plötsligt finns inget 
kvar. DU STÅR DÄR 
MED EN TOM SÄCK. 
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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

folkhogskola.furuboda.org

Det handlar om dig!  
 

Beställ nya kurskatalogen 
för läsåret 2014/2015 

 

Boka ett personligt studiebesök 
Ring  044 781 46 50 

 
 

Läs mer om våra kurser på  

Gilla oss  
    på facebook
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På Barnveckan kan det tas 
nya steg mot att minska olik-
heterna när cirka 1 000 barn-
läkare, sjuksköterskor och 
barnpsykologer samlas.
– Det är ett ämne som står 
högt på agendan, säger 
Petter Borna, barnläkaren 
som är huvudansvarig för 
Barnveckan 2014 i Malmö.

n När årets Barnveckan börja
de planeras föll det sig natur
ligt att välja temat ”Jämlik 
vård – lokalt, nationellt och 
internationellt”.

Skåne har nämligen ett lo
kalt projekt där man på upp
drag av Malmö stad arbetat för 
jämlik vård. Malmökommis
sio nen har tagit fram mål och 
strategier för hur hälsan kan 
förbättras för alla Malmöbor, 
särskilt de mest utsatta. En del 
i detta, om barns hälsa, ska 
presenteras på Barn veckan.

Många barnläkare i Skåne 
har dessutom personliga erfa
renheter av att arbeta inom 
biståndsprojekt, bland annat 
ett barncancerprojekt i 
Vietnam.

– Jämlik vård är ett minst 
sagt engagerande ämne på 
många sätt, säger Petter Borna.

En bekräftelse på det är att 
Hans Rosling, en av världens 
100 mest inflytelserika perso
ner (enligt The Times) och 
professor i internationell häl
sa, ställer upp som talare på 
Barnveckan.

– Han är en mycket intres
sant föreläsare och en fantas
tisk presentatör som gör ve
tenskapliga fakta lättfattliga 

och gripbara. Det tema vi valt 
ligger i linje med det han job
bar för, säger Petter Borna.
Vilken betydelse har då globa-
la hälsofrågor för svensk barn-
sjukvård?

– Jag har kollegor som reser 
till biståndsprojekt och de för 
med sig kunskap och erfaren
heter som berikar och ger nya 
perspektiv på hur vi jobbar på 
hemmaplan. Det är viktigt att 
lyfta blicken, säger Borna.

 
Barnveckan blir också allt 
viktigare för att ge nya per
spektiv. Sedan starten i 
Helsingborg år 2006 har den 
växt och i år hoppas Petter 
Borna på nytt rekord med cir
ka 1 000 deltagare.

Medverkar gör ett 100tal 

olika föreläsare. Jämlik och 
global hälsa är bara en del av 
innehållet.

– Bredd är honnörsordet, 
säger Petter Borna som gläds 
åt att olika yrkesgrupper och 
olika specialitetsinriktningar 
möts på samma arena. Grund
läggande barnsjukvård och 
generella perspektiv blandas 
med de allra senaste forsk
ningsrönen.

Och Barnveckan har fått 
allt större betydelse för hur 
barnsjukvården utvecklas i 
olika delar av landet.

– Genom att vi öppet pratar 
om hur vi gör blir det en form 
av benchmarking som inspire
rar till att öka kvaliteten. Det 
ökar definitivt möjligheterna 
till ökad jämlikhet och bättre 

vård, säger Petter Borna som 
själv arbetar på en mottagning 
som betjänar Eslöv, Hörby och 
Höör.

– Vi försöker sköta det geo
grafiska områdets barn så väl 
vi kan och så långt som möj
ligt, ända tills vi behöver det 
stora sjukhuset. Det finns 
många fördelar med en nära 
sjukvård för barn som kom
plement till vårdcentralerna. 
Vi känner familjerna och de 
sociala omgivningarna, vi har 
koll på hur skolorna fungerar, 
vi har möten med socialtjäns
ten och skolhälsovården och 
kan helt enkelt vara en aktiv 
spelare inom vårt geografiska 
område, säger Borna. l

text: VALTER BENGTSSON info@faktapress.se

 

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.

JÄMLIK VÅRD ENGAGERAR BARNLÄKARE
Det är viktigt att lyfta blicken, 
anser Petter Borna som ofta 
diskuterar barnsjukvård med 
kollegor som arbetat inom 
biståndsprojekt i bland annat 
Vietnam. 

© LINNEA BENGTSSON
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Fler speciallärare 
ska rädda stödet 
i skolan

Björklund bantar: 
Färre och enklare 
åtgärdsprogram

n Regeringen 
vill utbilda  
3 000 fler spe-
ciallärare de 
närmaste fem 
åren. Den kom-
mande vårbud-
geten rymmer 
en satsning på fördubblad 
speciallärarut bildning. Vidare 
införs en examenspremie på 
50 000 kronor.

Lärarförbundets ordförande 
Eva-Lis Sirén välkomnar den  
utökade lärarutbildningen men 
är kritisk till examenspremien.

– Examensgåva är en helt 
otillräcklig åtgärd. Det handlar 
om några ynka hundralappar om 
man räknar om det till månads-
lön under den tid som man kan 
förväntas jobba som speciallära-
re, säger Eva-Lis Sirén som istäl-
let efterlyser en höjd lön.

Satsningen görs för att för-
bättra skolresultaten genom tidi-
ga insatser till elever i behov av 
särskilt stöd.

– Det är alldeles uppenbart 
att det behövs fler speciallärare. 
Politikerna har nu tagit intryck av 
Lärarförbundets rapport om sär-
skilt stöd och äntligen insett situ-
ationens allvar, säger Sirén. l

n Ett nytt förslag till minskad ad-
ministration för lärare har lagts 
fram av regeringen. Förslaget är 
en kompromiss. Åtgärdspro-
gram men blir kvar, men bara för 
elever som har stora behov av 
stöd. Åtgärdsprogram men ska 
också förenklas.

Utbildningsminister Jan 
Björklund vill minska lärarnas 
administrativa jobb för att kunna 
öka tiden för undervisning.

Ett tidigare förslag fick dock 
massiv kritik från organisationer 
och myndigheter som ville behål-
la kravet på åtgärdsprogram. l

Eva-Lis Sirén.

Författaren Sören Olsson  
får Glada Hudik-teaterns 
supporterklubbs hederspris 
2014. ”Den bästa present jag 
kan få”, säger Sören Olsson.

n Han tilldelas stipendiet med 
motiveringen ”Sören Olsson 
har tack vare sin son Ludvig 
kommit att sprida ett värman
de engagemang och stödjande 
insikter om personer med 
funktionsnedsättningar, om 
deras och deras närståendes 
livsvillkor. I krönikor och 
föreläsningar når han många i 
samma situation: Föräldrar 
som – mot såväl ofrånkomliga 
svårigheter som kränkande 
fördomar – kämpar för sina 
barns bästa.”

– Det känns fantastiskt! Jag 
fyller 50 år och det här är den 
bästa present jag kan få! Och 
att få komma hit till Hudiks
vall och se premiären av 

föreställningen Trollkarlen 
från Oz är också fantastiskt 
roligt! säger Sören Olsson.

Han fortsätter:
– Allas lika värde oavsett 

kön, hudfärg eller funktions
nedsättning bör vara en 
självklarhet nu 2014 men det 
är det inte och därför är Glada 

Hudikteatern så värdefull. 
Men det är något som alla kan 
ta strid för!

Sören Olsson kommer 
under det kommande året 
förutom att fortsätta skriva 
krönikor för tidningen 
Föräldra kraft, även att 
påbörja inspelningen av den 
tredje och sista filmen om 
Sune, ”Sune i fjällen”, och 
som utspelar sig i Åre och 
Östersund. Annat som står på 
agendan är ett nytt projekt 
inom genren barn och 
ungdomslitteratur, men exakt 
vad är ännu inte officiellt.

– Jag lockas av utmaningen 
att hitta en ny sorts berättar
ton.

Tidigare har programleda
ren Filip Hammar och före 
detta Icachefen Kenneth 
Bengtsson fått priset. l

”DEN BÄSTA PRESENT JAG KUNDE FÅ”

”ABSURT TILLÅTA DÖDSHJÄLP”

n Belgien har beslutat att till
låta aktiv dödshjälp utan nå
gon nedre åldersgräns. 
Majoriteten i Belgien är för 
det, och det anges att det bara 
ska ske i enskilda fall där bar
nen lider mycket i livets slut
skede. Men kritiska röster 
höjs att detta är början på nå
got mycket värre.

Anna Kain Wyatt ser likhe
ter i den debatt som förs i 
Sverige. Hon menar att ett 
samhälle där ”normal” är må
let för alla finns all anledning 
till oro.

– Det finns många som sä
ger att de hellre vill dö än bli 
förlamade. Då har man byggt 
upp en bild av hur kroppen 
ska funka, det är norm, och 
att ett liv med funktionsned
sättning inte är värt att leva, 

säger Anna Kain Wyatt.
När man får en skada mitt  

i livet, kanske bryter nacken 
med förlamning som följd, så 
påverkas man självklart. I den 
chocken är det inte säkert man 
tar förnuftiga beslut som man 
kan stå för fem år senare.

– Man måste tillåta folk att 
bli chockade, men om de då 
får hjälp att ta livet av sig blir 
det ju en helt absurd situa
tion. Och när det gäller barn, 
hur vet man att det är barnen 
själva som inte vill leva längre 
och inte föräldrarna som öns
kar det? säger Anna Kain 
Wyatt.

Hon berättar vidare att i 
debatten i Sverige förekom
mer argument om dödshjälp, 
och några hävdar helt enkelt 
att vissa liv inte är värda att 

leva. På samma sätt finns det 
debatt om vilka barn man vill 
föda, vilka man vill välja bort 
och vilka som är normala.

Unga Rörelsehindrades 
ordförande Mikael Berghman 
har också uttalat sig kritiskt 
till Belgiens beslut och berät
tar att Unga Rörelsehindrade 
ska kämpa för att hålla en så
dan lagstiftning borta från 
Sverige.

– Aktiv dödshjälp är ett på
tagligt hot, säger Mikael 
Berghman. l

Reaktioner hörs på Belgiens beslut att tillåta aktiv dödshjälp 
till barn. Att barn får hjälp att ta livet av sig är en helt absurd 
situation, menar Anna Kain Wyatt som är ordförande för 
Unga Hörselskadade.

text: STINA JOHANSSON, info@faktapress.se

Anna Kain Wyatt, ordförande 
för Unga Hörselskadade.

Mer på WWW.FORALDRAKRAFT.SE
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Vi skapar ett socialt företag där vuxna blissare får 
arbeta med att utveckla språket, översätta, informera, 
utbilda och skapa egna texter. Vi bildar ett kompetens
centrum och genomför ett demokratiprojekt. Vill du 
veta mer? Kontakta Sussanne Blomdahl, tel 070626 

www.sunderby.fhsk.se

n Efter den långa tid med ut
redningar, och på senare tid 
en tydlig oenighet inom sittan
de regering, finns nu ett kon
kret lagförslag från regeringen 
om att göra bristande tillgäng
lighet till en diskriminerings
grund.

Lagen föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2015 och innebär 
att en person som anser sig 
diskriminerad på grund av en 
funktionsnedsättning nu får 
redskap att kräva skadestånd i 
domstol.

Det är ett principgenom
brott och ett tydligare rättig
hetsperspektiv för personer 
med funktionsnedsättning.

Det finns ingen begräns
ning för vilka områden lagen 
gäller inom utbildning, sjuk
vård och arbetsliv med mera. 
Men det finns flertalet undan
tag som gör lagen begränsad 
på annat sätt. Största begräns
ningen är att verksamheter 
med färre än tio anställda un
dantas.

 Erik Ullenhag har mött 
många människor med olika 
typer av funktionsnedsätt
ningar som känner en väldig 
frustration över att man inte 
har kunnat göra något åt 
brister i tillgänglighet.

Han menar att den nya la
gen ger kraftfulla verktyg att 
pröva dessa frågor. Krav på 
tillgänglighet blir nu ännu tyd
ligare när nya hus byggs och 
nya bussar köps in. 

– Då vet man att diskrimi
neringsförbudet finns, säger 
Erik Ullenhag.

Det blir till DO, Diskrimine
rings ombudsmannen, man 
ska anmäla fall av diskrimine
ring. Det är tänkbart att 
organisationer kan ställa upp 
med rättshjälp.

Funktionshinder organi

sationerna har uttryckt en oro 
för att lagen blir urvattnad 
och handlar alltför mycket om 
enkla hinder.

– Vi får se hur lagstiftning
en slår, säger Ullenhag. I grun
den är jag lite försiktig, så jag 
nämner enkelt avhjälpta hin
dren för att det är tydligt att 
de träffas av lagstiftningen. 
Sen blir det en prövning i var
je enskilt fall. Den första frå
gan vid en prövning är om det 
handlar om bristande tillgäng
lighet. Om svaret är ”ja”, så 
blir nästa fråga, finns det en 
åtgärd som är skälig att kräva 
som inte har vidtagits? säger 
Erik Ullenhag.

Diskrimineringsförbudet 
kommer att gälla hela 
undervisningsområdet, inte 
bara den fysiska tillgänglighe
ten på skolor. 

– Exakt hur lagstiftningen 
slår i praktiken får vi titta på 
men nu ser vi till att hela ut
bildningsverksamheten om
fattas. På så vis får vi ett star
kare förbud som vi hoppas ska 
ge effekt, säger Erik Ullenhag.

– Om man som elev har me
riterna att gå en viss utbild
ning men utestängs för att un
dervisningen inte är tillgäng
lig, då kan man pröva det som 
ett diskrimineringsärende, 
säger Erik Ullenhag. l

”NU ÄR VI ÖVERENS” Lagrådsremiss om                  ny diskrimineringslag
”Nu är vi överens.” Erik Ullenhag var uppenbart lättad när han 
i mars presenterade lagförslaget om diskrimineringsförbud 
– efter 20 års utredningar.

Erik Ullenhag kan äntligen 
stoltsera med ett konkret  
lagförslag.

Ullenhag får blandade reaktioner på lagförslaget. En viktig milstolpe  
i kampen mot diskriminering – men också med flera svagheter.

©
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Vill du börja spela golf och har någon 
funktionsnedsättning? Ta nu chansen att 
prova på golf då Svenska Golfförbundet 
startat ett rekryteringsprojekt för  
rörelse hindrade, utvecklingsstörda,  
neuropsykiatriska funktions ned
sättningar, döva, hörsel  
skadade och synskadade. 

VÄLKOMMEN TILL EN AKTIV FRITID!

Information: 08-622 15 07 eller helena.brobeck@golf.se fo
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E-post: info@aj.se
Tel: 08-26 60 17

Vi hjälper dig med:

Förlossningsskador
Vårdskador
Läkemedelsskador

I samarbete med:

Du kan göra skillnad!

Funderar Du på att 
bli kontaktfamilj 
eller kanske familje-
hem?

Läs mer på www.familjehemsbanken.se

n Övergången till 
efterskottsbetal
ning skjuts 
framåt i tiden. 
Förskotten 
stoppas, men 
inte så snabbt 
som i september 
som först upp
gavs.

– Det har 
tyvärr uppstått missförstånd 
kring tidpunkten, och vi ber om 
ursäkt om vi inte varit tillräckligt 
tydliga kring detta. För oss är 
det viktigt att förändringarna 
sker på ett förutsägbart sätt, sä
ger Therese Karlberg, ansvarig 
chef inom funktionshinder på 
Försäkringskassan.

Tidigare uppgav Försäkrings
kassan att övergången från för
skotts till efterskottsbetalningar 
skulle ske i september. Totalt 
handlar det om cirka 2 miljarder 
kronor i ersättning som skulle 
senareläggas 1–2 månader. En 
senareläggning som skulle inne
bära stor ekonomisk press. 

Nu kan assistansanordnarna 
andas ut – för tillfället. Försäk
rings kassan meddelar att sep
tember inte är aktuellt utan över
gången kommer att ske senare. 

Assistansanvändare som 
själva är arbetsgivare för sina 
assistenter får behålla systemet 
med förskottsbetalningar även i 
framtiden. l

Assistansföretag 
kan andas ut  
– ett tag till

Läs mer på FORALDRAKRAFT.SE/DISKRIMINERING

n Företag med färre än tio an-
ställda undantas från förbu-
det mot bristande tillgänglig-
het.

I lagförslaget anges att per-
son med funktionsnedsätt-
ning missgynnas om skäliga 
åtgärder för tillgänglighet inte 
har vidtagits. Personen ska 
komma i en jämförbar situa-
tion med personer utan sådan 
funktionsnedsättning.

Vad som är skäliga åtgärder 
bör bedömas utifrån krav på 
tillgänglighet i lag eller annan 
författning och med hänsyn 
till bland annat ekonomiska 
och praktiska förutsättningar.

Man ska utgå från gällande 
regler om tillgänglighet, till 
exempel i plan- och bygglagen 
eller i EU-förordningar.

– Där det inte finns regler 
bör en skälighetsbedömning 
göras, skriver Erik Ullenhag.

Regeringen vill att förbudet 
ska gälla inom alla samhälls-
områden som omfattas av dis-
krimineringslagen, exempel-
vis utbildning, hälso- och 

sjukvård samt varor och tjäns-
ter. l

”Omtanken om 
småföretagen 
väger tyngre”

n ”Omtanken om småföretagar
na verkar väga tyngre än de 
mänskliga rättigheterna för 
människor med funktionsned
sättning”, skriver Pelle Kölhed 
som är vice ordförande för 
Handikappförbunden.

Det är en av reaktionerna på 
lagrådsremissen om ny 
diskrimineringslag. 

Undantaget för verksamheter 
med färre än tio anställda 
kritiseras starkt.

– Att alla småföretag med 
mindre än 10 anställda undan
tas när det gäller varor och 
tjänster samt hälso och 
sjukvård är vi besvikna över. 
Med det undantaget kommer 
stora delar av servicenäringen 
att vara undantagen och där 
tillåter man alltså fortsatt 
diskriminering, skriver 
Handikappförbunden.

MINDRE FÖRETAG SLIPPER  
NYA DISKRIMINERINGSFÖRBUDET

NÅGRA KONKRETA 
EXEMPEL PÅ NYA 
LAGEN

1  När trösklar inte har 
tagits bort i en restaurang 
så att en rullstol eller rullator 
lättare kan komma in.

2  Butiker som inte flyttar 
varor som har placerats så 
att framkomligheten 
hindras.

3  Person med funktions
nedsättning inte får en 
turlista uppläst, inte har fått 
särskild hjälp att boka en 
biljett eller inte blivit 
ledsagad inom stationsom
rådet.

4  Information kan behöva 
ges genom särskilt 
anpassade format som 
exempelvis storstil, daisy, 
lättläst eller klarspråk.

Therese Karlberg på 
Försäkringskassan.

Pelle Kölhed, 
Handikappförbunden.

Lagrådsremiss om                  ny diskrimineringslag text: JON KLARSTRÖM info@faktapress.se
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Självständighet	  	  
Närhet	  

Delaktighet	  
	  

Lokalkontor	  i	  Göteborg	  Kungsbacka	  Stenungssund	  
	  

Verksamma	  sedan	  2005	  
	  

Kontakta	  vår	  grundare	  /	  VD	  Monika	  Y	  Wassberg	  på	  	  
0707-‐33	  49	  33	  eller	  monika@optimalassistans.org	  
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www.optimalassistans.org	  
	  

Agneta Rönn tog fram 
kostnadsberäkningen som 

vållar strid – men hon 
förnekar att hon har föresla-

git en sänkning.

STRID PÅ DIREKTEN OM  
NYA ASSISTANSUTREDNINGEN Mer inflytande för brukarna 

och flexiblare ersättning. Det 
utlovas i Assistans ersätt
ningsutredningen som över
lämnats till socialdeparte
mentet. Men både funktions
hinderrörelsen och assis
tansföretagen säger stopp: 
Brukarna kommer att  
drabbas hårt.

n Utredningen är en besvikel-
se, både för assistansbransch 
och för brukarorganisationer, 
framförallt för att timersätt-
ningen idag uppges vara cirka 
20 kronor för hög.

– En tydlig sänkning av 
ambitionsnivån för assistans, 
anser Vårdföretagarna som 
organiserar många assistans-
företag.

– Ett dåligt förslag om man 
gör verklighet av att sänka 
ersättningen, säger Pelle 
Kölhed, ordförande för RTP.

Utredaren Agneta Rönn vill 
i huvudsak behålla dagens 
modell för ersättning.

En viktig nyhet är att hon 
vill differentiera ersättningen, 
för att tillgodose brukare som 
har stora behov av assistans 
på nätter och helger. l

UTREDNINGENS FÖRSLAG I KORTHET

•  Dagens timschablon görs om till en ”grundschablon” med i 
huvudsak samma innehåll som i dag. Grundschablonen 
ska också täcka kostnader vid ordinarie assistents 
sjukdom.

•  En ny tilläggsschablon införs för brukare med särskilt stora 
behov av assistans på nätter och helger. Många av dessa 
söker i dag förhöjt timbelopp.

•  Ett nytt lagstadgat krav på skriftligt avtal mellan brukare 
och anordnare införs. Avtalet ska handla om kvalitet, 
ersättningens användning och brukarens inflytande.

•  Ett stopp för att anställa brukare som arbetsledare införs. 
Sådan lön eller ersättning från anordnaren ska bli återbetal-
ningspliktig, anser utredaren.

•  Schablonersättning ska beräknas på ett nytt sätt som, 
enligt utredaren, bättre följer löne- och kostnadsutvecklingen.

•  Försäkringskassan får i uppdrag att att skapa en bättre 
samverkan mellan myndigheter och organisationer. Syftet 
är att förstärka kontrollen och ”förebygga risker”.
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www.misa.se

 Vill du komma ut i 
 arbetslivet och 
 behöver stöd?

  Välkommen att kontakta
  oss 08-580 813 40

  Vi finns i Göteborg, Skåne  
  Uppsala, Södetälje, Västerås  
  och Stockholm.

Jag har fått mitt drömjobb,  
anställning i en livsmedels-
affär! 
Det är bra att ha en riktig lön. Jag 
älskar att shoppa loss och nu har  
jag äntligen råd med lite kläder  
och smink.” 
Eva-Marie

n Pelle Kölhed, som är ordfö-
rande för RTP, har medverkat 
som expert i utredningen. I 
ett särskilt yttrande säger han 
dock att utredningens förslag 
inte bör genomföras.

– En sänkning av assistans-
ersättningen påverkar kvali-
tén i den personliga assistan-
sen negativt, säger Kölhed 
som menar att detta strider 
både mot intentionerna med 
LSS och utredningens direktiv 
när det gäller att säkerställa 
kvalitén.

Han anser dessutom att 
brukare med förhöjd ersätt-
ning skulle drabbas extra 
hårt:

– Om den förhöjda ersätt-
ningen även i fortsättningen 
ska vara högst 12 % av en sänkt 
grundschablon, innebär det 
en reell minskning i kronor 

och ören. Det finns i dag en 
inte obetydlig grupp assis-
tansanvändare som har av 
Försäkringskassan bedömda 
och detaljredovisade kostna-
der som uppgår till, eller över-
stiger, den nuvarande högsta 
ersättningsnivån på 314 kro-
nor per timme. En sänkning 
av ersättningen utan motsva-
rande förändring av procent-
talet skulle drabba denna 
grupp mycket hårt, säger 
Pelle Kölhed.

Pelle Kölhed ser fler andra 
negativa effekter av utred-
ningens förslag. Han befarar 
sämre villkor för assistenter-
na och därmed sämre kvali-
tet. Han tror också att utred-
ningens förslag kan leda till en 
utslagning av mindre anord-
nare och en ökad dominans 
för stora företag. l

PELLE KÖLHED: ”STOPPA  
UTREDNINGENS FÖRSLAG”

UTREDAREN MEDGER:

”HÖGST OLÄMPLIGT ATT SÄNKA 
ASSISTANSERSÄTTNINGEN”

Läs senaste nytt på FORALDRAKRAFT.SE/ASSISTANS

n Utredaren Agneta Rönn ger indirekt sina kritiker rätt:
– Det vore högst olämpligt att sänka timschablonen med 20 

kronor över en natt, säger hon om kostnadsberäkningarna i 
den egna utredningen om assistansersättning.

Agneta Rönn mötte kritikerna vid en debatt anordnat av 
Assistansanordnarna. Hon försvarade utredningen genom att 
flera gånger hänvisa till bristande underlag.

Hon återkom också flera gånger till att utredningen inte har 
föreslagit någon sänkning av assistansersättningen.

– Jag blir lite arg när alla påstår att vi föreslår en sänkning. 
Det har vi inte gjort, det är en politisk fråga, sa Agneta Rönn. l

Agneta Rönn mötte bland annat 
Cecilia Blanck från JAG i debatten. 
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NYHETER Aktivt liv
När bilen är en del av resan skapar vi anpassningar för dig som vill 
köra eller åka bil, oavsett bilmärke eller behov. För oss är du unik. 
Kontakta oss för en visning eller utprovning nära dig! permobil.se

Möt oss på vårens mässor

Funka för livet, Växjö 8-9 maj
Hjälpmedelsmässan, Lund 14-15 maj
Hjultorget, Kista 20-21 maj

Permobil Sverige

”Otillgänglighet tvingar oss  
att starta ett nytt parti”

Ett nytt parti. Ska det verkligen behövas?!  
Ja tydligen, ja tyvärr. 1,8 miljoner individer  
i Sverige beräknas ha en funktionsnedsätt-

ning. Detta är att jämställa med var femte väljare. 
Riksdagspartierna, som man kan tycka naturligt 
och av fri vilja borde driva frågorna om mänskliga 
rättigheter, delaktighet och tillgänglighet för perso-
ner med funktionsnedsättningar, gör det inte. 

Men det ska Normaldemokraterna försöka ändra 
på – det är ett vallöfte!

En av Normaldemokraternas hjärte-
frågor är den om tillgänglighet. Inte 
alls särskilt prioriterad har frågan om 
ifall otillgänglighet är diskriminering 
värkt hos beslutande organ i flera år. 
När den nyss presenterades som ett 
lagförslag såg Erik Ullenhag (FP) nöjd 
och stolt ut.

Men istället borde han väl skämmas; 
lagen ser ut att bli fullständigt tandlös! 
För i Sverige är 96 % av alla företag mik-
roföretag med färre än 10 anställda och 
i lagen kommer dessa att vara undan-
tagna kravet på att tillgängliggöra verk-
samheten. Så, ingen av verksamheterna jag ser  
från mitt fönster, där alla utom bensinstationen  
är otillgängliga, kommer att behöva röra ett finger. 
Hur kan Ullenhag ens nämna delaktighet på sam-
ma dag?

Att kunna komma in och fram och tillgodose sig 
information i det offentliga rummet handlar inte 
bara om att kunna ta del av stadens utbud av byxor 
och smaksatt kaffe. Otillgänglighet är den främsta 
anledningen till att människor med funktionsned-
sättning inte har samma medborgerliga och politis-
ka rättigheter som andra.

Samtidigt skapar otillgänglighet en upplevelse 
av att vara diskriminerade oavsett hur lagen ser ut. 
Bristande tillgänglighet till platser, lokaler, trans-
portmedel, information och kommunikation gör 
att vi inte kan delta i den politiska processen fullt 
ut, att vi inte kan delta i fredliga sammankomster 
eller i föreningslivet.

Detta strider otvivelaktigt mot FN:s konvention 
om mänskliga rättigheter, som Sverige åtagit sig att 
följa.

Normaldemokraterna vill accelerera processer 
som leder till ett samhälle som inkluderar alla. För 
att uppnå detta måste vi göra individuella variatio-
ner i funktion till en permanent och prioriterad frå-
ga. Är det ett öppet och icke-diskriminerande 
samhälle vi vill ha får vi sluta sätta prislappar på 
allas lika värde.

Det handlar inte bara om allas lika rättigheter 
utan är faktiskt lika mycket en fråga om skyldighe-

ter. Är det inkluderande att bedriva en 
politik där enskilda medborgare klum-
pas ihop till en grupp, som sedan ses 
som en belastning? Är det ens särskilt 
smart?

Varför inte istället utgå från san-
ningen att varje individ är en unik 
resurs, och sedan arbeta aktivt och 
ihärdigt för att hitta vägar att maxime-
ra varje medborgares inneboende 
potential? Bygga ett samhälle som 
inser att alla är lika olika och att indivi-
duella variationer är det som är normalt.

I våra ögon ger det synsättet ett både 
mänskligare, mer ekonomiskt och fak-
tiskt smartare samhälle.

För närvarande har vi inte muskler nog att kan-
didera mer än i kommunfullmäktigevalet i 
Göteborg. Men vi uppmanar alla som vill att kon-
takta oss, så hjälper vi till med att sätta upp en egen 
avdelning som representerar Normaldemokraterna 
i din hemkommun.

Den dag våra etablerade partier har en tydlig och 
prioriterad politik för att normalisera funktionsva-
riationer är Normaldemokraterna klara. Då kan vi 
med gott samvete avveckla partiet. För vem vill 
egentligen behöva ett parti som påminner politiker 
om något som är helt normalt? l

Anders Westgerd
Partiordförande 
Normaldemokraterna

Idag får Sverige  
ett nytt politiskt  
parti – Normal- 
demokraterna.
Otillgänglighet 
är den främsta 
anledningen till 
att människor 
med funktions-
nedsättning inte 
har samma 
rättigheter som 
andra, skriver 
Anders Westgerd, 
ordförande, som 
i denna debatt-
artikel förklarar 
det nya partiets 
politik.

Är det inklu-
derande att 
bedriva en 
politik där 
enskilda 
MEDBORGARE 
KLUMPAS IHOP 
TILL EN GRUPP?
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INTERVJUN Martin Ingvar

Martin Ingvar hade turen att växa 
upp i en familj med ambitioner 
och möjligheter som hjälpte 
honom att våga lyckas, något 
som inte alla barn får chansen till.
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Även om man har särskilda behov så gäller samma pedagogiska  
principer som för vilken unge som helst – att få möjlighet att lyckas.  
Men det ska inte hänga på föräldrarna, det är inte jämlikt, säger Martin 
Ingvar, hjärnforskaren som vill se en skola som möter varje barns behov.

Diagnos eller bråkstake?  Alla har

Martin Ingvars schema är minst 
sagt smockfullt. Första kontakten 
för att boka in en intervju togs för 
tre månader sedan. Efter ett sent 
återbud till det första mötet sitter 

han nu här, i konferensrummet på institutionen 
för neurovetenskap på Karolinska Institutet, för att 
på en timme hinna ge Föräldrakrafts läsare några 
ord på vägen. 

Utanför i korridoren är det liv och rörelse. En 
annan forskare fyller år idag och blir firad i fika- 
rummet. Födelsedagssången tränger in i rummet, 
där vi blivit milt infösta av Martins högra hand 
Mimmi Wernman. Hon förser oss med kaffe och 
nämner i förbifarten att ”När Martin kommer igång 
kan han prata hur länge som helst”. Det är nog 
därför hon påminner oss om att se till att det finns 
lite tid på slutet för att ta några bilder utanför, ef-
tersom nästa möte börjar direkt efter vårt. 

I en intervju i tidningen Modern Psykologi har 
Martin Ingvar sagt, att det i första hand var det 
faktum att han kom från en familj som tyckte att 
det var viktigt att studera, och att han hade en 
mamma som ständigt lockade honom med nya 
böcker, som gjorde att han till slut lärde sig läsa. 

Detta hände för ett halvt sekel sedan i Lund. 
Men det kunde lika gärna vara en berättelse från 
nutid i en annan del av Sverige.

Fast idag får barn som växer upp med resurs-
starka föräldrar, som han själv, snabbt en fin diag-
nos. Istället för att som de mindre bemedlade upp-
fattas som ointresserade bråkstakar. 

Martin Ingvar är säker på sin sak. Det är inte 
jämlikt. Och det är fel. 

Det ska inte hänga på föräldrarna. Men det ska 
heller inte behövas en diagnos för att man ska få 
rätt stöd. Den medicinska diagnosen och de peda-
gogiska behoven är olika saker. Det är en samman-
blandning.

– Det är illa att det ibland explicit, och ibland 
implicit, krävs att ett barn ska ha en diagnos för att 
få resurser i skolan. Det kan man inte villkora. En 
diagnos är inte tänkt för att understödja pedago-
giskt individuella insatser. Skolan ska lösa de peda-
gogiska problemen, inte de medicinska behoven. 

Martin Ingvar vill se en skola som ser varje barns 
behov. En skola som använder resurser på rätt sätt 
och där läraren har ett pedagogiskt kontrakt med 
varje barn, ”Det betyder något för mig att det går 
bra för dig”. 

– Det pedagogiska kontraktet är grunden till att 
barnet känner att skolan är relevant. Att möta mig 
där jag är, att ge mig förmågan att bygga upp min 
egen drivkompass. Att jag får känna att om jag an-
stränger mig så händer det något. Att jag bereds 
möjlighet att lyckas. 

Och denna pedagogiska princip gäller förstås 
även om man har lite längre väg fram till den där 
kompassen. Tricket är att hela tiden lägga förvän-
tan på rätt nivå.

– Jag behöver en positiv förväntan, precis lite 
över där jag befinner mig.

Att använda ny teknik som ett verktyg vid 
in lärning är som med alla verktyg menar Martin, 
det viktigaste är vad de används till. Det kan vara 
skitbra. Men han ger inte mycket för lockelser som 
”Kom till vår skola! Vi har iPads!”.

H järnforskaren

rätt att lyckas
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INTERVJUN Martin Ingvar

På sikt kommer också kravet på läs- och skriv-
kunnighet att sänkas tack vare alla appar som kan 
läsa och skriva åt oss.

– Vi kommer att bli tal-
språksbaserade. Å andra 
sidan kommer kravet på att 
kunna syntetisera informa-
tion, att förhålla sig till den, 
stänga ute fler.

När det gäller nya trä-
ningsmetoder som bygger på 
den nya tekniken, till exem-
pel kring arbetsminne och koncentration, beklagar 
han den ”hype” som uppstått. Det är fel att tjäna 
pengar på föräldrars förväntningar.

– Visst kan träningsprogrammen ha spännande 
effekter, men storleken på effekten är helt individuell. 
Om man vill träna och prova, varsågod, men som 
förälder är det viktigt att alltid iaktta kravet på att det 
ska vara lustfyllt för barnet. Det är det centrala.

Och här ligger en av Martin Ingvars viktigaste 
poänger. Den rasande teknikutvecklingen kräver 
att vi hela tiden stannar upp och frågar oss vad vi 
håller på med och för vem vi gör det.

Informationsteknologin kommer på sikt att för-
ändra hela vårt samhälle. På gott och ont. Att tro 
att vi automatiskt använder ny teknik på ett smart 
sätt är fel. 

– Vi har idag många verktyg för att arbeta effek-
tivare. Men arbetar vi mindre? Knappast. Jag svara-
de på det sista mejlet strax efter klockan ett i natt. 

Ny teknik kan i bästa fall helt kompensera en 
funktionsnedsättning på individuell nivå, men det 
är lika viktigt att samhället jobbar med attityder för 
att minska det utanförskap en funktionsnedsätt-
ning kan bära med sig på en generell nivå.

– Vi måste aktivt bygga det samhälle vi vill ha. Vi 
måste våga vara normativa och säga att ”Så här ska 
det se ut!”. Sunt förnuft måste återerövras varje dag. 

Martin Ingvar är också bekymrad över att 
missbruket av LSS ”kostar människors förtroende”, 

och när förtroendet faller för 
välfärdssystemet riskerar 
det att på sikt leda till 
minskade resurser. 

– Detta måste vi arbeta 
emot genom att helt enkelt 
använda stålarna bättre. En 
ökad kontroll behövs, för att 
se vilket stöd som är mest 
effektivt. Det är extremt 

viktigt att upprätthålla LSS, eftersom det både ger 
frihet till de som behöver stöd, men också till er 
föräldrar. Men det kommer krävas hårt propagan-
daarbete. 

Han säger att han är ödmjuk inför den livsbelast-
ning och det ”minskade sociala rörelseutrymme” 
föräldrar till barn med funktionsnedsättningar har 
och vill skicka med följande hälsning:

– Det finns ingen quickfix, men den förälder 
som skaffar sig kunskap har också lättare att skaffa 
rimliga förhoppningar och stöd för sitt barn. Kun-
skap är makt. Men också möjlighet att se barnets 
funktionsnedsättning för vad det är – inte ett livs-
hinder. Life is a struggle. Ni har min beundran.

Det knackar på dörren. 58 minuter har gått. 
Någon tid för fotografering utanför är det inte tal 
om att hinna med innan nästa möte, men Föräldra-
krafts fotograf Linnea Bengtsson hinner åtminsto-
ne ta några bilder när Martin Ingvar med snabb 
hand skissar upp en modell av en hjärna, innan vi 
blir fösta ut genom dörren, nästan lika milt som på 
vägen in. l

MARTIN INGVAR

Namn: Knut Martin 
Henschen Ingvar.

Född: 2 mars 1955 i 
Lund.

Är: Professor och 
hjärnforskare, 
Karolinska institutet. 

Aktuell: Föreläser på 
Särskolans rikskon-
ferens i Borlänge 
12–13 maj.

Motto: ”Det finns 
ingen quickfix. Life is 
a struggle.”

Martin Ingvar vill ha en 
skola som ser varje 

barns behov.

TEXT: ANNA PELLA     
FOTO: LINNEA BENGTSSON 
info@faktapress.se

Som förälder är det 
viktigt att alltid iaktta 
kravet på att det SKA VARA 
LUSTFYLLT FÖR BARNET.

Hej assistansanordnare!
Fördelarna med att tillhöra en arbetsgivarorganisation 
är många. Hos KFO får du en personlig rådgivare som 
hjälper dig med alla arbetsgivarfrågor, stora som små. 
Vi fungerar ungefär som din personliga HR-avdelning, 
bara ett telefonsamtal bort. Vi håller även koll på vad 
som händer med assistansreformen och ger arbets-
givarsynpunkter på de systemförändringar som 
myndigheterna inför. Eftersom vi har lång erfarenhet 
av att förhandla fram kollektivavtal för området 
personlig assistans, vet vi vad som är viktigt för just 
din verksamhet. Dessutom kan du känna dig trygg 
med att dina medarbetare får bra och prisvärda 
pensions- och försäkringslösningar. Allt detta till en 
av marknadens lägsta medlems- och serviceavgifter. 
Välkommen!

Kontaktperson Björn Jidéus.
Rådgivare för personlig assistans.

Arbetsgivarföreningen KFO är med sina nästan 4000 medlems-
företag Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. 
KFO ger service till verksamheter med företrädesvis kooperativ 
eller idéburen karaktär. KFO har kollektivavtal inom ett 30-tal 
områden och har stöttat arbetsgivare sedan 1943.
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Hej assistansanordnare!
Fördelarna med att tillhöra en arbetsgivarorganisation 
är många. Hos KFO får du en personlig rådgivare som 
hjälper dig med alla arbetsgivarfrågor, stora som små. 
Vi fungerar ungefär som din personliga HR-avdelning, 
bara ett telefonsamtal bort. Vi håller även koll på vad 
som händer med assistansreformen och ger arbets-
givarsynpunkter på de systemförändringar som 
myndigheterna inför. Eftersom vi har lång erfarenhet 
av att förhandla fram kollektivavtal för området 
personlig assistans, vet vi vad som är viktigt för just 
din verksamhet. Dessutom kan du känna dig trygg 
med att dina medarbetare får bra och prisvärda 
pensions- och försäkringslösningar. Allt detta till en 
av marknadens lägsta medlems- och serviceavgifter. 
Välkommen!

Kontaktperson Björn Jidéus.
Rådgivare för personlig assistans.

Arbetsgivarföreningen KFO är med sina nästan 4000 medlems-
företag Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. 
KFO ger service till verksamheter med företrädesvis kooperativ 
eller idéburen karaktär. KFO har kollektivavtal inom ett 30-tal 
områden och har stöttat arbetsgivare sedan 1943.

Utbilda dig 
till taxiförare!

En ny och unik taxiförarutbildning för Dig med 
olika inlärningssvårigheter, som till exempel dyslexi, 
startar höstterminen 2014. 
Utbildningstiden är ett helt läsår och kommer att 
ske i långsam takt. Skolan ligger i Ångermanland.
Du kan söka CSN-stöd och du gör tre prov hos 
Trafikverket. Du ordnar själv tid för uppkörning där 
du bor. Vårt undervisningsmål är att du klarar teorin.
Mer info om denna och andra utbildningar (musik, 
kantor, B-körkort m m) på www.mellansel.fhsk.se 
eller på telefon 0661-654400.

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:

Shanar_fk1401_86x128_NY3_3.indd   4 2013-12-18   14:53
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Med en ensemble på över 40 personer, har nu Glada Hudik-teatern  
påbörjat sin turné med föreställningen ”Trollkarlen från Oz”, som ska spelas 
på 13 orter runt om i landet. Sista spelningen är den 19 november på Cirkus  

i Stockholm. Första anhalten var Hudiksvall och Föräldrakraft var 
på plats för att kolla läget och jaga premiärnerver.

Premiärnerver? Never! I greenroom på 
Camp Igge arena utanför Hudiksvall 
fanns det denna onsdagskväll inte nå
gon tillstymmelse av stress eller nervo
sitet. Bara glädje. Tio minuter före fö

reställningen skulle ta sin början och 2 000 åskå
dare höll på att bänka sig på sina platser gick näm
ligen alla lugnt och småsnackade med varandra, 
bland andra sagofigurerna Toto, Alice och Doro
thy. Alla de som strax skulle äntra scenen inför den 
allra första spelningen av Trollkarlen från Oz, den 
tionde i raden av uppsättningar som Glada Hudik
teatern levererat sedan mitten av 1990talet. 

– Men vem är du då?
Frågan upplevdes nästan melodisk och uttala

des på ett vänligt och norrländskt vis från Sune 
Sjödin, eller rättare sagt den för kvällen rolltolkade 
riddaren. Han böjde lite på huvudet som för att rätt 
höra svaret. Sprack upp i ett leende.

– Men min moster heter ju likadant!
Så var isen bruten, lätt som en plätt, några mi

nuter innan premiären. Det kunde man kalla hjärt
ligt. Och egentligen hade inte alla positiva adjektiv 
i hela världen räckt till för att beskriva den värme 
som genomsyrade arenan i detta nu, det var näs
tan – för att använda ett så här i OStider slitet ut
tryck – maaagiskt. 

Två timmar tidigare hade Alexander Rådlund, 
Ida Johansson och Peter Sundén lånat ut sin dyrba
ra förberedelsetid för att berätta om hur det kom 
sig att de hamnat just i Glada Hudik, vad teatern 
betydde för dem och vad som varit svårt kontra 
roligt. 

Vi sitter precis utanför serveringen på övervå
ningen i arenan, precis där de glada korvarna se
nare ska serveras till skådespelarna och de andra 
medverkande i ensemblen, efter den 120 minuter 
långa föreställningen och efter de stående ovatio
nerna, blombuketterna och kramarna och skratten 
och glädjetårarna. Men det är då det. Nu rullas 
istället den fantastiska historien om de för teatern 
nya skådespelarna Alexander och Ida, upp på an

dra sidan av bordet. Båda bor i södra delen av 
Sverige, i Varberg respektive Mölndal och båda 
överraskades för något år sedan av att teaterns 
filmteam med Pär Johansson i spetsen, besökte 
deras arbetsplats respektive lokalteater med frå
gan: Vi har valt ut dig till att vara med i Trollkarlen 
från Oz, vill du det?

– Jag visste ingenting, jag blev chockad! Men det 
kändes jättespännande och roligt, säger Ida, som 
spelar Dorothys tvillingsyster Alice.

Alexander håller med och berättar att allt drog 
igång när han deltog i samma sommarläger som 
Ida på Forsa Folkhögskola, som anordnades av 
Supporterklubben, och där deltagarna fick prova 
på dans och teater. Några år senare innehar de 
några av de största rollerna i en pjäs som repeteras 
över 70 mil hemifrån.

– Vi pendlar en gång per månad ungefär och 
stannar i några dagar upp till flera veckor, säger 
Alexander, som spelar Glenn, som är hjälpreda till 
trollkarlen.

Och fortsätter:
– Men det svåraste är att lära in det man ska 

säga. Man har precis börjat lära sig en sak och se
dan kommer något nytt! säger han och skrattar. 
Det är ett levande kaos! Det är bara att träna, trä
na, träna för att få replikerna att sitta. 

Han berättar att arbetsmetoden är att dels läsa 
själva, dels mot varandra. 

– För att få sambandet läser man allas repliker. 
Det är viktigt att hitta samspelet. Sedan finns ju 
alla låtarna som mp3filer också. 

Alexanders syster Hanna Rådlund, tillika 
Alexanders assistent, och som också har en roll i 
pjäsen inflikar:

– Jag ser ju med ett utifrånperspektiv hur bra 
Alexander mår av att vara med i teatern och redan 
när vi påbörjat vår resa mot Hudiksvall och är på 
tågstationen är Alexander jätteglad. Han tycker 
jättemycket om gemenskapen.

Vännerna är något som både Alexander och Ida 
vurmar för. Alexander tycker att han tack vare 
teatern har utvecklats som människa på så sätt att 

ALEXANDER RÅDLUND

Född: 1988.

Bor: Varberg.

Favoritskådis: 
Persbrandt är en 
favorit.

Förebild: Zlatan.

Favoritfilm: Beck.

IDA JOHANSSON

Född: 1990.

Bor: Mölndal.

Favoritskådis eller 
dansare: Martin Rhede.

Förebild: Mikael 
Risebäck, han är en  
bra människa och den 
bästa skådespelare 
som jag någonsin sett.

Favoritfilm: Stefan  
och Krister-filmerna, 
Bröllop och jäkelskap.

REPORTAGE Glada Hudik-teatern

Glatt gäng med
nerver av stål
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Efter över ett års förberedelser har Tollkarlen från Oz  
nu haft premiär i Hudiksvall. Nu väntar  en lång turné runt 
om i Sverige för fågelskrämmorna, plåtgubbarna och 
häxan . foto: PER TRANÉ
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han oftare vågar ta kontakt med andra. Idas bror 
Dennis Johansson hyllar även han de sociala aspek-
terna:

– Det är en glad teater, och det är en avsaknad av 
stress, det är så det ska vara.

– Och jag har fått massor av vänner! Jag kommer 
att längta ihjäl mig om det inte blir mer Glada 
Hudik! utbrister Ida.

Deras beskrivningar är som hämtade ur före-
ställningen de själva spelar i, blir jag senare varse. 
Pjäsen Trollkarlen från Oz handlar nämligen som 
ramberättelse om att hitta en plats där alla får vara 
precis som de är. Låtskrivare till pjäsen är Pontus 
de Wolfe och Salem Al Fakir, och i sången Lyckans 
brunn som Theresia Widarsson framför i rollen 
som Dorythy, lämnas nog inget öga torrt:

[Ensam går jag här i en annan värld 
där man kan vara på sitt sätt 
och ingen dömer fel från rätt, 
färger lyser klart och allt får vara underbart, 
här öppnas den för en stund, 
dörren till lyckans djupa brunn.]

[När mörkret närmar sig 
och blickar vänds mot mig 
dras marken undan 
och jag ser allting på mig bli fult och skevt, 
om jag fick en vän, 
kanske fann jag mod igen, 
att öppna den för en stund, 
dörren till lyckans djupa brunn.]

Plötsligt kommer en man i snowjoggings och blå 
vinterjacka fram till Alexander, klappar honom på 
axeln och frågar med ett leende och på brett häl-
singemål: 

– Har du åkt någe skoter då, Alexander?
Och det har Alexander faktiskt gjort. Uppe i skid-

backen där de har konstsnö. Det var kul, säger han. 
– Jaha, jamen ha de så bra då då! Det här är mitt 

barnbarn det förrestn .́ Hej!
Mannen i blå vinterjacka vinkar och går vidare 

bort mot trappen med ledstänger i lackad furu. 
Den familjära stämningen är lite all over the place 
kan man säga. Hanna återgår till intervjun och slår 
skrattande ut med händerna:

– Tänk på så himla duktiga ni är. Allt sitter ju 
som en smäck nu! 

Hon är också med och dansar i föreställningen 
och de hjälps åt när de repeterar. Idag har de repat 
det sista ända sedan klockan 13.00.

– Nu ska vi bara byta om, mickas och myggas på. 
Det är en lugn stämning, lite fjärilar i magen kan-
ske men ett glatt humör hos alla! Och Alexander du 
är ju lugn som en filbunke!

– Jo men det är som att jag går in i det helt, sva-
rar Alexander. 

Johanna Mörk, som jobbar som informatör, kom-
mer förbi och meddelar att Peter Sundén väntar i 
sin loge. 

Ok, några trappsteg och en dörrknackning bort 
skakar jag så hand med en annan av föreställning-
ens huvudrollsinnehavare, självaste trollkarlen. 

LARS-GÖRAN 
WALLIN, 
Hudiksvall:
Har du gått på  

någon tidigare föreställning som 
Glada Hudikteatern har satt upp?

– Ja jag har en systerdotter 
som har varit med i tidigare före-
ställningar men som har slutat nu. 
Vad tycker du om verksamheten?

– De sprider enormt mycket 
glädje!

ANNE 
MÅRTENSSON,  
Hudiksvall:
Har du gått på  

någon tidigare föreställning som 
Glada Hudikteatern har satt upp?

– Jag har gått på någon ensta-
ka föreställning förut.
Vad tycker du om verksamheten?

– Man visar upp en mångfald 
och man ger människor en plats i 
samhället.

GERD BYLUND,  
Hudiksvall:
Har du gått på  
någon tidigare  

föreställning som Glada 
Hudikteatern har satt upp?

– Ja, flera stycken.
Vad tycker du om verksamheten?

– De bjuder på sig själva och 
de är jättebra!

ANNE-CHRISTIN 
SVENSSON, 
Njutånger:
Har du gått på  

någon tidigare föreställning som 
Glada Hudikteatern har satt upp?

– Jag har varit på massor  
av föreställningar, ända sedan  
starten! 
Vad tycker du om verksamheten?

– De är jätteduktiga!

PUBLIKENKÄT

PETER SUNDÉN

Född: 1978.

Bor: Hudiksvall.

Favoritskådis: Robert 
Gustafsson.

Förebild: Bosse 
Parnevik.

Favoritfilm: Under 
solen.

Lotta Danielsson sminkas av Madelene Södergren, Ida Johansson och Alexander Rådlund väntar på att få kliva på scen medan Peter Sundén 
genomgår förvandlingen till trollkarl. Trots stundande premiär med sminkning, ombyten och nerver råder en lugn och glad stämning. 

REPORTAGE Glada Hudik-teatern
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TEXT & FOTO: STINA JOHANSSON 
info@faktapress.se

Hur skiljer sig denna produktion jämfört med 
tidigare föreställningar?

– Vi har aldrig gjort en föreställning tidigare med 
ett så tydligt och viktigt budskap. 
Hur många biljetter är släppta?

– Vi har släppt 50 000 biljetter och har redan ut
sålda föreställningar från Malmö i söder till Umeå i 
norr, sammanlagt 13 olika platser. 
Märker du någon skillnad i responsen från omgivningen?

– Jag märker en stor skillnad mot för när vi startade, det är mycket mer 
accepterat nu och det är ju också vårt uppdrag med teatern, det att för
ändra hela världens sätt att tänka, se och förhålla sig till utvecklingsstörda. 
Vad händer härnäst?

– Nästa steg är att få ut samma verksamhet i andra län i landet. l

Fördel funktionsnedsättning!
ADHD

• Hög kreativitet
• Stort sinne för humor
• Extra charmerande
• God människokännedom

ASPERGERS SYNDROM
•  Vet mycket om speciella ämnen, 

ofta mer än de flesta
•  Hög ambition att göra rätt, vara 

noggrann, följa regler och vara 
rättvis

• Ärliga
• Kommer i tid
• Starkt sinne för detaljer
•  Löser uppgifter på ett kreativt och 

annorlunda sätt

AUTISM
•  Hög koncentrationsförmåga
• Detaljseende
•  Kan lätt ge nya perspektiv på saker
• Kreativa

DOWNS SYNDROM
•  Har unika kvaliteter med samma 

grundläggande behov som alla  
andra att bli älskade, att klara av, 
att få ge, att höra till

•  De flesta kan göra samma saker 
som alla andra men kan behöva 
mer stöd ibland

SCHIZOFRENI
•  Kan ha en god livskvalitet och ett 

arbete 
•  Målning, poesi, musik eller andra 

kreativa konstformer bidrar till att 
återfinna balansen i livet 

TOURETTES SYNDROM
•  Kreativa, intelligenta och har  

mycket energi
•  Flera kan klara av arbetslivet ut-

märkt
•  Kan uppleva att fördelarna väger 

upp nackdelarna

Han håller precis på att bli sminkad av Helena 
Andersson. 

– Kom in, kom in, hälsar Peter mig från sin stol 
framme vid den stora spegeln.  

Han har varit med i teatern ända sedan 2001 och 
berättar att han alltid haft ett genuint teaterintresse. 

– Skådespelarbiten är verkligen min grej! Jag 
tycker mycket om imitation, favoriten är Palme. Jag 
inspireras av Bosse Parnevik och Robert Gustafs
son. Jag skulle gärna vilja samarbeta med dem. 

Peter har Aspergers syndrom och har länge haft 
en daglig verksamhetsplats här i Hudiksvall. 
Upprinnelsen till det hela, säger han, var att han 
frågade chefen för Glada Hudikteatern om han fick 
komma på ett studiebesök och se på när de repade 
”Det stora bankrånet”. Sedan har det rullat på. 

I hela två års tid har Peter jobbat med huvudrol
len i Trollkarlen från Oz. 

– Det har tagit lång tid att förstå hur jag ska ka
raktärisera rollen. Trollkarlen är faktiskt lite asper
gig själv; han är barnslig, han vill inte träffa männ
iskor, han vill ha en viss struktur. 

För Peter medför hans ”asperger” att han är ljud 
och ljuskänslig och det är påfrestande med kläder 
som sitter åt. Han berättar också att han har stora 
brister med tidsuppfattningen och att läsa mellan 
raderna. 

– Jag tycker att jag gör ett bra jobb som klarar 
det. Jag älskar teater över allt annat. Att få spela 
och att få gehör från publiken är underbart! ’Där 
satte jag den’ kan jag tänka för mig själv när publi
ken skrattar. Jag upplever att jag bygger upp min 
egen självkänsla och att jag blir stärkt av teatern, 
och jag kan känna att ’det här är jag duktig på’. 
Dagens samhälle är så stressigt, teatern är ett and
ningshål. Hela föreställningen är så aktuell, det att 
alla ska få synas och få vara den de är.

Så blev då klockan 19.30, alla hade hittat till sin 
plats efter att ha passerat biljettinsläppet ute vid 
arenans ena gavel. Förväntansfulla såg vi ridån gå 
upp. Å, vilken kraft det var i skratten. I skådespele
riet, i sången, i rekvisitan och i kostymerna. I Sune, 
Ida, Alexander och Peter. Textraderna gick rakt in 
i hjärtat, lika lätt som en hand som sjunker i ejder
dun, för att uttrycka sig lite poetiskt. Ja, det var en 
glädje och en lyckoboost i kvadrippelkubik. I 
Norrland. Ingen snö men genuina, varma människ
or med hjärtat på rätta stället. Efteråt gick jag ut till 
parkeringen, startade den hyrda renaulten och 
påbörjade hemresan med Karlavagnen i högtalar
na. Även visuellt ska tilläggas. Det var en stjärn
himmel och ett månsken av sällan skådat slag. 

Med den svarta asfalten och skogarnas bågnan
de mörker blev en kastad blick uppåt, som en titt i 
ett kalejdoskop. Som skenet från en fyr var det och 
lyste upp vägen för de som irrade omkring i natten. 
Det blev dags att skifta körfält. Blinkade ut, körde 
om. Blinkade tre hälsningsblink på väg in i ur
sprungsfilen. Och vilken lycka. I backspegeln. 
Föraren blinkade tillbaka. l

4 FRÅGOR TILL PÄR JOHANSSON:
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FAKTA GLADA HUDIK-TEATERN

n Glada Hudik-teatern är en kommunal verksamhet enligt LSS (lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) och består av en teatergrupp 
med ”utvecklingsstörda och normalstörda” skådespelare. 

Glada Hudik-teatern startade 1996 på initiativ av Pär Johansson och med 
hjälp av Olle Hillström.

Målet med verksamheten är att alla ska få göra det man tycker är kul och 
är bra på. ”Teatern möjliggör möten som inte skulle ha skett i vanliga fall, 
vilket gör att rädslor och fördomar övergår till förståelse och vänskap”. 

Teaterns uppdrag är att förändra hela världens sätt att tänka, se och 
förhålla sig till utvecklingsstörda.

Aktuella delprojekt som Glada Hudik-teatern medverkar i är Barn föds 
inte utan fördomar, Tillsammans, Lika och unika, Musiken HRC.
Källa: gladahudikteatern.se
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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

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS
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n  Mamma Christel kände sig som 
en zombie.

n  Så funkar det med personlig 
koordinator. 

n Föräldrastöd på sjukhus. 

Guide:  Den livsviktiga sömnen.

Guide:  Så väljer du program på 
gymnasiesärskolan.

n  Het debatt på rikskonferens.

n  Ljus framtiden för Permobil.

n  Dubbelt så många kan ha egen 
bil istället för färdtjänst.

n Nu är dröm
huset äntligen 
klart – vi häl  
sar på Eskil  
och hans familj.

n De statliga stöden hänger 
inte med utvecklingen. 

n  Neurofeedback, en ny metod 
för att träna hjärnan.

n  Bästa sätten att förbättra 
stödet i skolan.

n Våga, satsa och vinn!

n Inför NPFforum i maj.

Inför Hjultorget

28

60 74

90

42

Föräldrastöd NPF Särskola

Bil

Bostad

”Följ ditt hjärta när du väljer!”
Gymnasiet blev ett lyft  
för Rasmus.

”Nu kan vi åka vart vi vill!”
Så gick det till när familjen 
skaffade ny, anpassad bil.

TEMA nr. 2

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

54

Guide
Elva appar  

för struktur  

i vardagen.

Hjultorget är vårens 
höjdpunkt när det 
gäller hjälpmedel.  
Vi har 14 sidor tips 
inför mässan.

Mässkarta över  
alla utställare

Möt Johnie Hjelm  
som hoppas på  
fler innovationer  
på mässan
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Inför HjultorgetTEMA

John Högberg ingår i styrgrup-
pen för mässan Hjultorget. 
Strax före pressläggning ställde 
vi fyra frågor till honom.
Hur känns det nu när mässan 

                   snabbt närmar sig?
– Lite nervöst är det eftersom många 

aktiviteter ska klaffa.
Några intressanta nykomlingar bland 
utställarna? 

– Mest sticker Vänsterpartiet ut. Vi har 
aldrig haft partierna på mässan tidigare, 
men i år frågade vi dem om de ville kom-
ma och berätta hur de ser på handikapp-
frågor inför valet. Vänstern var de enda 
som nappade.
Blir det mycket aktiviteter på testbanor 
och aktivitetstorg? 

– På aktivitetsytan är det aktiviteter 
hela dagarna och testbanan är öppen för 
alla som vill cykla, rulla eller köra olika 
transportmedel. Vi planerar också att ha 
ett gympapass och ett qigongpass. 
Vad är du själv mest nyfiken på inför 
årets mässa? 

– Nyheter kring manuella rullstolar. 
Det är alltid kul med nyheter, det finns 
bland annat ett svenskt företag som är 
kunnigt men inte så känt, TiArrow. Det 
började med en kille som gjorde en stol 
till sig själv, nu är det ett företag som lig-
ger i framkant.

– Men jag är också nyfiken på hur ut-
fallet kommer att bli för den endagskon-
ferens om hjälpmedel som vi anordnar 
samtidigt som mässan.

Den 20–21 maj tar Kistamässan i norra Stockholm 
nyfikna besökare till hjälpmedelsmässan Hjultorget. 
Två dagar fullmatade med hjälpmedel,  
provkörningar och föreläsningar lockar. 

5600 m2

hjälpmedel

GÅ OCH STÅ
Hos utställaren Made of Movement kan 
man testa stå- och gåhjälpmedlen NF-
walker och Innowalk. För första gången 
visas vuxenversionen av Innowalk nu  
även på Hjultorget.  
Läs mer på www.madeformovement.com

HUVUDHÅLLARE
Jump&Joy visar upp Headpod, en huvudhållare från 
Spanien som hjälper barnet att hålla huvudet uppe. 
En nyhet är också ett stöd för barn med ståskal. 

John Högberg, 
ansvarig för 
Hjultorget, är 
förväntansfull 
men också lite 
nervös inför 
den stundande 
mässan.

”Alltid  
kul med 
nyheter”

FRAMKOMLIGHET
FreeWheel är ett till-
behör som monteras 
på rullstolens fot-
stöd och underlättar 
rullstolens framkom-
lighet på ojämnt underlag. 
Produkten hittar du hos Panthera. 

Utöver det visas även en nydesig-
nad ryggsäck, specialgjord för att 
hängas på rullstolens ryggstöd. Sex 
nya färger finns nu också som tillval 
förutom standardfärgerna för rullsto-
lar från Panthera. 

Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga,08-761 50 40 www.panthera.se

Ny unik ryggsäck, specialdesignad för att hängas på rullstolens ryggstöd. 
Massor av praktiska funktioner. Design och tillverkning av Panthera AB.

Ryggsäck som är specialdesignad för att hängas 
på rullstolens ryggstöd. 
Fungerar även utmärkt att använda på vanligt sätt.

Flera fack och funktioner som är gjorda så att man 
lätt ska kunna hitta och komma åt med händerna 
bakom ryggen. Speciellt vadderat fack som rym-
mer en 13,3” laptop (310x260x35 mm)

Uppstyvad i stommen och mellan 
innerfack för ökad stabilitet.

art.nr. brosch-ryggsack
Rev.2013-03

Ökad bredd på axelbanden för 
att inte deformera rullstolens 
ryggklädsel.

Dold ficka för kateter, diskret place-
rad på ryggsäckens baksida bakom 
en dragkedja på vänster sida.

Dold, lätt åtkomlig ficka, men 
”stöldskyddad”, bakom dragkedja 
på baksidan på höger sida. För t.ex. 
pass, plånbok m.m.

Dragtappar i olika utföranden, till de 
olika fackens dragkedjor, så att man
ska kunna känna vilket fack som är 
vilket utan att vända sig om.

Axelremmarna är insydda nedtill 
för att inte ta i hjulen vid färd. 
Änden på spännremmarna är 
dessutom fastsydda i en speciell 
ficka för att inte hänga löst.
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Inför Hjultorget

PROVKÖR!
Addmovement visar nya AddSeat 
3:0 som kan provköras på en 
testbana utanför montern. 
Glidfunktionen i sitsen gör det 
möjligt för användaren att flytta 
tyngdpunkten framåt eller bakåt 
utan att använda ben. 

5600 m2

ÄTHJÄLP
I november förra året lanserade Bestic styrsättet Bestic 
Single. Nu visas den på Hjultorget. Styrsättet fungerar 
som äthjälpmedel för personer med nedsatt eller utebli-
ven funktion i armar och händer. Bestic anpassas för 
varje enskild användare genom valet av olika styrsätt, 
som knappsats eller joystick.

MER KRAFT TILL ANVÄNDAREN
Twion är en variant av Invacares traditionella E-Motion-hjul, ett motoriserat 
drivhjul som man reglerar genom att köra sin rullstol på traditionellt vis. Hjulen 
hjälper till genom att ge extra kraft åt användaren.

Twion går att styra via smartphone genom Bluetooth. Exempelvis om man 
vill parkera sin rullstol i hemmet efter att man gjort en förflyttning kan man 

använda en ”virtuell joystick”. Via en mobilapp kan man även se batterikapaci-
tet, körsträcka med mera. Twion hittar du i Invacares monter. 

RÖRELSEUTVECKLING
I Fysionords monter hittar du fem barnhjälpmedel från 
Krabat. Det handlar om krypvagnen Krabat Pilot, 
sadelstolen Jockey, sadelrullstolen Sheriff och Pirat, 
V-trak rullstolsryggar. Alla fungerar som stöd och hjälp 
vid barnets rörelseutveckling. 

WEBB-TJÄNST
BOSSE visar upp nya kontaktmöjligheter på nätet. 
Genom tjänsten ”Bosse på nätet” kan man få hjälp med 
att skriva ansökningar, överklaganden eller fylla i 
blanketter och mycket annat.

MULTIKÄLKE 
I rampljuset hos Aktiv Hjelpemidlers 
produkter står deras multikälke för 
sommar- och vinterbruk. 
I montern visas även en offroadrullstol 
användes i norska tv-programmet 
”Ingen Grenser”. Vidare visas 
Supertrike, ett ombyggnads-
paket för trehjulscyklar, och 
Explorer, en handcykel 
för offroad.

INDIVIDANPASSAD RULLSTOL
Den nya individanpassade rullstolen 
Etac Cross 5 med vidareutvecklad 
sittkomfort och förbättrade köregenska-

per hittar du i Etacs monter.  
Mer info finns på www.etac.se

LYFTSYSTEM
InDiago heter ett nytt lyftsystem från 

Granberg Interior. Det nya är att systemet 
monteras inne i skåpet utan att botten 

behöver tas ur, därefter kan skåpet sänkas ner 
i höjd med köksbänken. 

LÄTTVIKTSRULLSTOL OCH DYNOR 
Quickie Life är en ny lättviktsrullstol från Sunrise Medical.  
Den har möjlighet att justera vinkeln på ryggstödet och 
sitthöjden i sju steg. Den moderna rundade ramen finns  
som antingen swing-away eller fast front.
Jay Balance dynan är designad för att ge tryckavlastning  
i kombination med stabilitet och komfort.
JAY Xtreme är framtagen för aktiva brukare i behov av en  
dyna med låg vikt men som samtidigt förhindrar trycksår.

AVLASTNINGSSTÖD
Bland de bälten som Hea Medical presenterar finns ett 
elastiskt universalband som kan användas som stöd för 
över- och underkropp eller över benen. Här lanseras 
också armstödet Armon Edero som är anpassad för 
personer som har begränsad styrka i armar. 
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MUSIK SOM VERKTYG
Valjevikens Folkhögskola presenterar sina kurser 
för unga och unga vuxna med funktionsnedsättning. 
Bland annat den allmänna kursen med inriktning på 
musik och hälsa.

– I kursen använder vi musiken som ett verktyg 
för att studera kärnämnen som svenska och 
samhällskunskap. Kursen vänder sig till personer 
med funktionsnedsättning i allmänhet men passar 
särskilt väl till de som har en mindre intellektuell 
nedsättning och går ut från särgym och samtidigt 
vill bli mer självständiga inför ett eget boende, 
berättar Eric Sandström.

Valjeviken visar även upp den neurologiska 
rehabiliteringen på Humlegården i Sigtuna och i 
Valjeviken. Läs mer på www.valjeviken.se

RULLSTOLSGARAGE
Ett garage för scooter och elrullstol har tagits fram, lagom till Hjultorget, 
av Athena Nordic, som också tillverkar garaget i egen fabrik i Falun.
Mycket möda har lagts både på utseende och material, intygar tillverka-
ren, för att garaget ska passa det svenska klimatet och ha låg energiför-
brukning. Garaget har fått en formgivning som gör det svårt för snö och 
regn  att ligga kvar. 

Det ska också vara gott om svängrum i garaget för att det ska vara 
enkelt att parkera och att förflytta sig till rullstol. Stänger och låser gör 
man med en fjärrkontroll. Mer om garaget finns på: 
www.athenanordic.se/produkter/garageforrad/garage

Malin Fallenius, 
personlig koordina-
tor, xxxx xxxxx

Trehjuliga cyklar för olika behov

RaceRunner GTX
För motion eller som alternativ till gånghjälpmedel

Jörn
Trehjulig cykel för barn 2-4 år

Active Care Sverup AB
Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL
Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05
E-mail: info.activecare.se 

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

Simons flyttblogg www.jag.se

Vi utbildar inom funktionsnedsättning & sexualitet. 
Vi erbjuder konsulttjänster, tar fram verksamhetspolicy 
och personaldirektiv. Vi riktar oss till landsting, kommuner 

och organisa tioner. Vi säljer sexhjälpmedel.

Telefon 0430-50050. Mejl glenn@vhakademin.se
www.vhakademin.se

Vård Hälsa 8-dels 86x60 fk1402.indd   1 2014-03-11   09:03
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Besök www.etac.se/stingray  
för mer information!

Alla barn gillar  
coola saker!

Sitt bättre – i Stingray från R82.

Vi har inte samma förutsättningar. En del av oss har svårt att 
läsa och räkna, andra har svårt att sitta eller gå – men alla 
söker vi den bästa hjälp vi kan få. Det gäller oss vuxna, och 
det gäller våra barn. Och alla gillar vi att ha 
saker som hjälper oss i vår vardag – som 
förenklar och förskönar.
 R82, som är en del av Etac, 
utvecklar unika produkter för 
barn med nedsatt rörlighet. 
Väldesignade produkter 
som är lättare att jobba 
med och att ställa in för att 
passa varje enskilt barn.
 Vi är stolta över att ha 
R82 i Etac-familjen. Läs 
mer på www.etac.se.

Med det här nya hjälpmedlet kan man 
ringa upp en person via Internet och 
följa med personen i hemmet under 
tiden som man samtalar.

n En giraff i hemmet. Denna gång i 
form av en robot som vagt påminner 
om en giraff i det vilda.

Giraffen ifråga har en videoskärm 
som ansikte och rullar fram så du kan 
besöka och gå runt i ett hem via 
internet.

Robotgiraffen skapades för att 
förenkla äldres kontakt med omvärlden 
men kan användas av alla åldrar på 
olika sätt. Hos Rehabiliteringsmedi
cinska Universitetskliniken på 
Danderyds sjukhus används den på 
prov i en träningslägenhet.

Lägenheten med giraffen är till för 
att en patient med kognitiva nedsätt
ningar efter hjärnskada ska kunna 
prova att bo själv i en trygg miljö när 
det närmar sig utskrivning från 
sjukhuset.

När man ringer till giraffen är det 
som ett vanligt videosamtal, mottaga
ren kan välja om man vill svara eller inte.

I träningslägenheten i Danderyd finns sensorer och 
trygghetslarm. Om något av dessa utlöses kan vårdpersona
len aktivera giraffen för att se genom giraffens kamera 
samtidigt som den kan åka runt i hemmet och leta efter 
personen där. Det sker från distans och utan dröjsmål. l

Robotgiraffen gör det möjligt att ”besöka” och se sig omkring  
hos närstående i deras hem.

RING EN ROBOTGIRAFF

”GIRAFFEN” SOM STÖD  
I BOENDET OCH VÅRDEN 
n Hur fungerade det och vad tycker patienter och personal? 
Inga-Lill Boman, arbetsterapeut och med. dr. på Danderyds 
sjukhus, föreläser om robotgiraffen på konferensen Mötesplats 
hjälpmedel i samband med Hjultorget 2014.

FAKTA OM 
GIRAFFEN

n Genom 
giraffen kan 
man ha tätare 
kontakt med 
patienter och 
anhöriga.

n Går ett larm 
kan personalen 
snabbt bilda sig 
en uppfattning 
om vad som 
hänt.

n Det går att 
ringa vanliga 
videosamtal via 
internet och 
följa med en 
person runt i 
hemmet under 
samtal.

Händer på 
mässan
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I ett mötesrum på Stockholm Water
front sitter Johnie Hjelm med en kaffe 
i handen. Han jobbar som front end 

developer på ITkonsultföretaget Symbio.
– Jag jobbar med det som man ser på 

skärmen när man besöker en webbplats, 
säger han.

Johnie växte upp i Sigtuna utanför 
Stockholm tillsammans med sina 
föräldrar och syskon. Under skoltiden 
gick Johnie i en vanlig klass. I högstadiet 

när alla klasskompisar började formulera 
framtidsdrömmar visste inte Johnie 
riktigt vad han skulle tänka om sin 
framtid. Men när det var dags för praktik 
fick han en plats på en webbyrå.

Sedan den dagen visste Johnie att det var 
det här området han ville arbeta med. 
När det blev dags för studier på gymna
siet blev valet ITinriktning. Samtidigt 
drog han även igång en frilansverksam

het med webbinriktning. Något han efter 
studenten satsade ännu hårdare på. Det 
la grunden för hans kompetens, någon att 
räkna med på arbetsmarknaden.

– Som egen lärde jag mig att sälja och 
att leverera det innehåll man utlovat med 
bra kvalitet. Att hålla det man lovar och 
göra det på utlovad tid, säger Johnie.

Något som Johnie engagerat sig mycket i 
är elhockey. Sporten har börjat röra på 

Johnie Hjelm är en person som vem som helst. Han bloggar,  
jobbar som IT-konsult, kör elrullstol och har spinal muskel atrofi  

(SMA). Snart fyller han 22, men för inte så länge  
sedan var Johnie nära att dö.

”Jag vill fylla livet 
  innehåll”med

Ser möjligheter där andra ser 
problem. Högstadiepraktiken  
på en webbyrå väckte intresset för 
IT och idag är Johnie Hjelm hett 
eftertraktad på arbetsmarknaden.
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sig och fler lag har startats i Sverige. Trots 
det är elhockeystolar något som måste 
finansieras med hjälp av fonder eller på 
liknande sätt. För Johnies del blir det inte 
lika mycket spelande längre.

– Jag spelar bara på 
söndagar nu, säger Johnie.

Utöver jobbet och elhock-
eyn säljer han små bärbara 
ramper, tillverkade i kolfiber 
för att hålla låg vikt. Han har 
varit i kontakt med butiker i 
framförallt Sigtuna. Men helt 
positiva har de inte varit 
ännu.

 – De är lite motvilliga och 
undrar varför de själva ska ta 
initiativ till att tillgängliggöra 
sina butiker, säger Johnie.

Sedan augusti 2013 har Johnie varit 
anställd på Symbio. Det som fick honom 
att gå från eget företagande, och fullt upp 
med både det ena och andra, till en fast 
anställning var framför allt en månad på 
sjukhus 2011, då han var nära döden.

En förkylning hade blossat upp och 
han försökte kurera sig med varm dryck 
och penicillin mot den lunginflammation 
han hade. Men en morgon vaknade han 
upp med magont. Dagen gick och inget 
hjälpte, han blev sämre och bestämde sig 
för att åka till akutmottagningen på 
Karolinska sjukhuset. 

Det visade sig att han hade leversvikt 
och en transplantation var inte möjlig. 

Hoppet sattes till en leverdialys. Johnie 
minns inte själv något eftersom han hölls 
nedsövd. Familjen upplevde en tid med 
ovisshet kring Johnies överlevnad.

– En läkare berättade för min familj att 
hoppet inte såg bra ut. Min 
familj undrade om dialysen 
hade startat varpå läkaren 
berättade att de inte hade 
påbörjat behandlingen. Sen 
frågade läkaren om han skulle 
kontakta prästen för min 
familjs räkning. Min syster 
kastade en apelsin efter den 
läkaren, berättar Johnie med 
ett leende.

Därefter startade dialysen 
och det såg bra ut, även om 

familjen upplystes om att det kunde 
vända och bli kritiskt igen.

En månad senare var Johnie på väg att 
bli bättre och fick åka hem för att kurera 
sin lunginflammation. Ännu är det inte 
klarlagt varför Johnie blev så allvarligt 
sjuk. Teorin är att lunginflammationen 
gav syrebrist som i sin tur slog ut levern.

– Leversvikten var en väckarklocka för 
mig. Det låter lite klyschigt men det 
förändrade synen på livet och jag kände 
att jag behövde vara mer aktiv att fylla 
det med det innehåll jag ville ha, säger 
Johnie Hjelm. l

Min syster 
kastade en 

apelsin efter 
den läkaren, 

berättar 
Johnie med 
ett leende.

Vill arbeta i USA – även om 
det kräver en del planering. 

När man är beroende av 
assistans kan man inte bara 

göra saker spontant.

Vi är kunder hos Särnmark
Vi valde Särnmark för vi kände att det är ett  
seriöst företag med en genuin värdegrund.

Vill du höra mer om Särnmark så är du varmt 
välkommen att kontakta oss redan idag eller 
prata med oss på NPF-Forum eller Hjultorget. 

NPF-Forum 15–16 maj monter M:06
Hjultorget 20–21 maj monter A:02

Särnmark – personlig assistans • sedan 1992                 sarnmark.se • 08-505 920 00

TEXT & FOTO: JON KLARSTRÖM 
info@faktapress.se

JOHNIE ÄLSKAR HJULTORGET  
MEN VILL SE FLER INNOVATIONER

n Hjultorget besöker jag av nyfikenhet. 
Det har blivit en grej att kolla in Permobils 
nyheter, bilanpassningar och eventuella 
prototyper som presenteras, säger Johnie 
Hjelm.

Att hålla sig uppdaterad med det 
senaste inom hjälpmedelsbranschen har 
blivit en vana, men det är inte bara roligt.

– Det är synd att många koncept som 
visas på hjultorget aldrig tar sig vidare in i 
sortiment. Man blir lockad till något som 
aldrig kommer klassas som hjälpmedel, 
säger Johnie Hjelm.

Även om det finns mycket intressant på 
mässan anser Johnie att det går att 
utveckla ännu mer. Design är något som 
behöver utvecklas överlag, anser Johnie.

– Det läggs för lite energi på designen. 
Hjälpmedel ser tråkiga ut. Det saknas 
innovation när det gäller utveckling av 
hjälpmedelsteknologi här i Sverige.

– På CES-mässan i Las Vegas som 
inte är en mässa för hjälpmedel brukar det 
ändå dyka upp intressanta nyheter så som 
fyrhjuliga rullstolar som kan åka i trappor. 
Den typen av innovation saknas i Sverige.

– Jag har lite saker på gång och om allt 
flyter på så kommer jag ställa ut på 
Hjultorget nästa gång, säger Johnie 
Hjelm. l
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Inför Hjultorget

UTSTÄLLARE
Hjultorget 2014 har fler än 
hundra utställare och väntas 
locka runt 3 000 besökare. 
Planera ditt besök med hjälp 
av vår karta och utställarlista.
Vi reserverar oss för sena  
ändringar.

Active Care Sverup AB säljer 
andnings- och gånghjälpmedel 
samt handikappcyklar. På 
Hjultorget finner ni vår nya 
RaceRunner GTX, trehjuliga cyk-
lar för barn och ungdom samt gå-
bord. Välkomna! G:01c
www.activecare.se

Anatomic SITT AB har många års 
erfarenhet och en samlad kom-
petens när det gäller att finna 
lösningar för barn,ungdomar och 
vuxna med svåra sittproblem. 
B:27
www.anatomicsitt.se

Autoadapt erbjuder säkra bilan-
passningslösningar för att öka 
ditt oberoende och ge dig frihe-
ten åter. Våra ledande produkter 
Turny, Turnout and Carony är in-
novativa lösningar för att komma i 
och ur ditt fordon. C:14
www.autoadapt.se

Bewa Intraf Fordonsteknik AB 
anpassar bilar för funktionshin-
drade. Vi har lång erfarenhet,  
arbetar med de bästa produkter-
na och med ett personligt och 
engagerat bemötande för att  
du skall bli nöjd. F:08
www.bewaintraf.com
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BOSSE - Råd, Stöd och 
Kunskapscenter erbjuder kost-
nadsfri information, rådgivning 
och stöd till dig som är över 16 år 
och har en fysisk funktionsned-
sättning. Vi kan nu erbjuda dig 
att ha möten via nätet. Vi har 
även cirklar och skräddarsydda 
assistentutbildningar. C:22
bosse-kunskapscenter.se

Vi som är medlemmar i Före-
ningen JAG vill leva våra liv fullt ut 
med bästa möjliga personliga 
assistans. JAGs assistanskoope-
rativ styrs av oss medlemmar och 
drivs utan vinstintresse. D:03
www.jag.se

Etac Sverige AB är ett svenskt 
innovativt företag som erbjuder 
produkter/hjälpmedel för perso-
ner med nedsatt rörelseförmåga. 
Vi erbjuder flexibla lösningar och 
produkter i världsklass. G:06
www.etac.se

Frösunda Omsorg AB, omsorg 
för högsta livskvalitet. Oavsett. Vi 
vet att alla är unika. Därför erbju-
der vi personlig assistans som 
ska passa dig och det du behö-
ver. Vi finns med lokala assis-
tanskontor från Luleå till 
Malmö. A:06
www.frosunda.se

Funkisgruppen AB (Samtrans).
Vi erbjuder resor och rullstolstaxi 
för personer med speciella be-
hov. Till största delen arbetar vi 
på uppdrag av kommuner och 
landstinget i Stockholms län.  Vi 
ses på Hjultorget! B:22
www.samtrans.se

Tillsammans med representanter 
från Trafik verket kommer För säk-
rings kas san att informera om re-
gelverket kring bilstöd och berät-
ta om nyheter kring ansöknings-
processen. H:08
www.forsakringskassan.se

kraft
Föräldrakraft, tidningen för alla 
som är intresserade av frågor om 
funktionsnedsättningar. C:02
www.foraldrakraft.se

Handikappanpassning i Trestad 
har 25 års erfarenhet av fordons-
anpassning med fokus på inno-
vativa lösningar för personer med 
funktionshinder. Vårt motto är att 
tillgodose kundens behov och 
leverera unika lösningar efter 
kundens önskemål. G:12
www.handikappanpassning.se

Humana är Sveriges största före-
tag inom personlig assistans 
med verksamhet över hela lan-
det. Inom Humana finns även 
LSS-boenden, äldreomsorg, in-
divid- och familjeomsorg samt 
skola. 8 000 medarbetare över 
hela landet arbetar efrer samma 
vision. Alla har rätt till ett bra liv. 
A:03
www.humana.se

Jump & Joy AB. Barn med grava 
funktionshinder kan inte hoppa 
och leka som andra barn. 
Hoppolek är en unik medicintek-
nisk produkt som är framtagen i 
syfte att ge dessa barn en möjlig-
het till ett aktivare liv, både kogni-
tivt och fysiskt.  C:12
www.hoppolek.se 

Vi kommer att visa NF-Walker 
och Innowalk för barn och vuxna. 
Det kommer finnas möjlighet att 

prova både NF-Walker och 
Innowalk på plats. Nyhet för den-
na mässan är vuxenmodell av 
Innowalk. G:05
www.madeformovement.com

Mayday Aid AB, hos oss hittar du 
hjälpmedel för barn, ungdomar 
och vuxna. Bilbarnstol, spjäl-
säng, gåstolar, sulkys och rollato-
rer, nya, moderna och innovativa 
hjälpmedel för alla! Välkomna till 
vår monter. A:12
www.maydayaid.se 

NÄRA AB arbetar för att alla 
människor ska kunna leva sina liv 
på lika villkor. Vi tror på långsikti-
ga samarbeten där glädje, re-
spekt & engagemang står i fokus 
varje dag. B:03  
www.nara.nu  

Permobil är en av världens le-
dande tillverkare av elektriska 
rullstolar. Den kunskap vi samlat 
på oss under snart 50 år är unik. 
Framför allt har vi lärt oss av 
människor med olika form av 
funktionsnedsättning vad som 
krävs. Det är ett arbete under 
ständig utveckling och sedan 
länge kan vi dessutom komplet-
tera våra rullstolar med extra fri-
het i egen anpassad bil. Precis 
så kommer vi att fortsätta att ar-
beta och göra vårt bästa för att 
ge dig det bästa! A:13, B:24  
www.permobil.se  

Primass är ett administrativt sys-
tem utvecklat för företag som 
anordnar personlig assistans. 
Systemet effektiviserar adminis-
tration, underlättar rekrytering 
och förenklar tillvaron för kunder 
och assistenter. B:02 
www.primass.se

Somna AB utvecklar, tillverkar 
och säljer kognitiva hjälpmedel 
som hjälper dig att komma ner i 
varv, slappna av och sova. 
Produkter för både dag- och 
nattetid. Kom förbi montern och 
prova bl. a. det populära, för-
skrivningsbara Kedjetäcket. 
H:03 www.somna.eu

Valjeviken folkhögskola har ut-
bildningar för både behörighet 
och växande. Skolan erbjuder 
service och assistans där dina 
individuella behov kan tillgodo-
ses och hela anläggningen med 
internat är tillgänglig. A:15  www.
valjeviken.se  

 Särnmark Assistans AB. Sedan 
över 20 år tillbaka har vi förmå-
nen att, med samma ägare och 
samma idémässiga grund, få 
arbeta långsiktigt och kvalitets-
inriktat med personlig assistans. 
Att skapa de bästa förutsätt-
ningar för din personliga assis-
tans är vår främsta drivkraft. 
Kom och ta del av vad vi kan er-
bjuda just dig!  A:02
www.sarnmark.se

TaxiKurir är Sveriges största, 
rikstäckande taxi organisation. 
TaxiKurir har även möjlighet att 
erbjuda Rullstolstaxi med speci-
alutbildade förare. Boka din näs-
ta resa på 08-30 00 03. B:23 
www.taxikurir.se/stockholm

Uriform erbjuder TUMLE-
kudden som i många år hjälpt 
personer att få en bra position i 
liggande och sittande. Vi erbju-
der också hjälpmedel för perso-
ner med Huntingtons sjukdom 
och liknande problematik. G:01b 
www.uriform.se

36     FÖRÄLDRAKRAFT # 2 2014

FK_1402_s28-41_hjultorget_v11.indd   36 2014-03-13   16:33



Inför Hjultorget

 
Vi utbildar och föreläser inom 
funktionsnedsättning och sexu-
alitet. Vi riktar oss till landsting, 
kommuner och organisationer. 
Vi säljer sexhjälpmedel mot mål-
gruppen. Vi erbjuder konsult-
tjänster, tar fram verksamhets-
policy och personaldirektiv. C:06 
vardochhalsaakademin.com

ALLA UTSTÄLLARE
(Listan uppdaterad i mitten av 
mars. Reservation för ändringar.)

Active Care Sverup AB  
www.activecare.se

AddMovement AB 
www.addmovement.se

Aktiv hjelpemidler AS  
www.aktiv-hjelpemidler.no

Alurehab Aps
www.alurehab.com

Anatomic SITT 
www.anatomicsitt.com

Anpassarna Gunnérius AB  
www.anpassarna.se

Assistansjuristerna
www.assistansjuristerna.se

Athena Nordic AB
www.athenanordic.se

Autoadapt 
www.autoadapt.se

Bestic AB
www.bestic.se

Bewa Intraf Fordonsteknik AB 
www.bewafordonsteknik.se

BIMA Plastteknik AB  
www.bimaplastteknik.se 

Bioservo Technologies  
www.bioservo.com

BOSSE Råd, Stöd & 
Kunskapscenter
www.bosse-kunskapscenter.se

Bra Anpassning AB  
www.braanpassning.se

CL assistans
www.classistans.se

Coloplast AB
www.coloplast.se

Decon Wheel AB 
www.decon.se

Dentsply IH 
/Wellspect HealthCare 
www.lofric.se

DHR
www.dhr.se

DVT Assistans AB
www.dvtassistans.se

EUFORIA 
www.euforia.se

Eurovema AB
www.eurovema.se

Etac Sverige AB
www.etac.se

FEAL AB 
www.feal.se

FrykCenter Rehabilitering 
www.frykcenter.org

Frösunda Omsorg AB
www.frosunda.se

Fysioline AB
www.fysioline.se

Fysionord AB  
www.fysionord.se

Förbundet Sv Arbetsterapeuter 
www.fsa.se

Föreningen JAG
www.jag.se

Försäkringskassan 
www.forsakringskassan.se

Föräldrakraft
www.foraldrakraft.se

GearWheel AB  
www.gearwheel.se

Granberg Interior AB  
www.granberg.se

Göran Sjödéns Rehabshop 
www.rehabshop.se

Handicare AB 
www.handicare.se

Handikappanpassning  
i Trestad AB  
www.handikappanpassning.se

Handikappteknik
www.bead.nu

Hea Medical
www.heamedical.se

Hedvinds Sport & Fritid
www.hedvinds.se

Hela Sveriges Assistans 
www.hsaab.se

Hjelpemiddeleksperten As
www.hjalpmedelsteknik.se

Hjälpmedelsteknik Sverige
www.hjalpmedelsteknik.se

Humana Assistans AB 
www.humana.se

Invacare AB 
www.invacare.se

Jump & Joy AB 
www.hoppolek.se

KAO Rehab 
kaorehab.com

Kebo Care AB  
www.kebocare.se

Kvistberga Goup AB 
www.kvistberga.se

L & B Medical Ab
www.lbmedical.se

Lavita assistans AB  
www.lavita.nu

Luv2move AB
www.gennymobility.se

Made for Movement
Sweden AB
www.madeformovement.com 

MAYDAY AID AB
www.maydayaid.se

Mercado Medic AB 
www.mercado.se

Mexxim Sweden AB 
mexxim.se

Micrologistic AB 
www.micrologistic.se

Minicrosser AB 
www.medema.com

Minitech AS  
www.minitech.no

Mobilitetscenter 
mobilitetscenter.se

Move and Walk
www.movewalk.se

Mälargården Rehab Center 
www.malargarden.se

NÄRA AB
www.nara.nu

Olivia Personlig Assistans  
www.oliviapersonligassistans.se 

Olivia Rehabilitering
www.oliviarehabilitering.se

OT-center ortopedteknik AB  
www.ot-center.se

Panthera  
www.panthera.se

P.ass.FORM AB  
www.passform.se

Permobil AB
www.permobil.se

Personskadeförbundet RTP  
www.rtp.se

Plusvardag
www.plusvardag.se

Primass AB
www.primass.se

Primed Fysio o Rehab AB  
www.primed.se

Rehab Center Treklöverhemmet
www.rehabstation.se

RG Aktiv Rehabilitering 
www.rgaktivrehab.se

Riksgymnasiet i Stockholm  
stockholmsrhgymnasium.stock-
holm.se

Samtrans
www.samtrans.se

SHIF 
www.handikappidrott.se

Smart Assistans Sverige AB  
www.smartassistans.se

Somna AB 
www.somna.eu

Staffan Beck AB     
www.beckab.se

Stiftelsen Sommarsol
www.sommarsol.se

Stiftelsen Spinalis
www.spinalis.se

STIL
www.stil.se

Superior Sweden AB
www.superiorsweden.com

Sunrise Medical AB
www.sunrisemedical.se

Svan Care AB
www.svancare.se

Svart på Vitt AB  
lattalyft.se

Svenska cykelförbundet
www.scf.se/paracykel

Svenska Kennelklubben
www.skk.se

Särnmark Assistans
www.sarnmark.se

TaxiKurir i Stockholm AB
www.taxikurir.se

Trident Industri AB
www.trident.se

URIFORM AB
www.tumle.uriform.se

VAAB C&T AB
www.tiarrow.com

Valjeviken 
www.valjeviken.se

Vintersol – Humlegarden SLU  
www.vintersol.com

Vård & Hälsa Akademin AB  
www.vhakademin.se

Vänsterpartiet Stockholms län
vsll.vansterpartiet.se

Zoomcamp Åland  
www.zoomcamp.ax

Ädelfors Folkhögskola 
www.adelfors.nu
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Ses vi på Hjultorget?
- Kom och träffa några av oss som jobbar på Samtrans!  
 
Vi finns med som utställare på Hjultorget 
och vi ser fram emot att träffa dig där.  
 
I år delar vi monter med Funkisgruppen 
som bland annat erbjuder personlig  
assistans, läger, daglig verksamhet och 
mer!

ps. Du kan också i år boka din rullstolstaxi 
direkt i vår monter. Eller ring oss på telefon 08-1200 1200! 
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med fokus på 
innovativa
lösningar.

MedleM i Branschföreningen svensk fordonsanpassning

TrollhÄTTan | Tel 0520-200 130

Besök oss i monter G:12

n Det första jag frågar är vad som är 
roligt att göra, säger Birgitta Nordström, 
doktorand på Luleå Tekniska Universitet.

– Genom barnens intresse gäller det 
att finna positiva situationer där ståendet 
kan vara en del av aktiviteten. Att se 
ståendet som en vinst, säger Birgitta 
Nordström.

Att med ståhjälpmedel få hjälp att stå 
upp. Är det något som sker endast av 
medicinska skäl ur vårdperspektiv eller 
är det något som man ska se ur bruka-
rens perspektiv? Det har Birgitta 
Nordström, tittat på i sina studier.

Det visar sig att för vissa betyder det 

mycket att komma upp att stå medan 
andra säger att det varken gör till eller från.

Vissa föräldrar vittnar om att barnen 
blir jätteglada av att komma upp och 
delta i livet på mer lika villkor även om 
det ibland kan känns jobbigt att spänna 
fast sitt barn i hjälpmedlet. Detta även 
om de ser en positiv effekt av själva 
ståendet.

Birgitta anser att nyckeln till bra 
stående är att göra det till en del av en 
aktivitet istället för att se det som en 
plikttrogen schemalagd åtgärd för att 
bara stå upp. Det kan tyckas vara en 
självklarhet, men i en stressig vardag så 

Att få stå upp 
kan betyda 
mycket för  
ett barns 
utveckling.

STÅ UPP OCH GÖR NÅGOT ROLIGT!
SÅ HÄR GÖR DU STÅENDET  
TILL EN TRIVSAM UPPLEVELSE

n Tänk på att ett barn alltid är ett barn 
först och främst. Man får inte glömma 
bort det.

n Hitta roliga aktiviteter som inklude-
rar ett stående så det blir en positiv 
upplevelse. Det kan handla om att rita 
på tavlan i skolan eller stå vid sin dator 
och spela spel.

n Hitta rätt hjälpmedel. Ibland kan ett 
annat hjälpmedel göra stor skillnad. 
Det kan handla om att ha möjlighet att 
självständigt förflytta sig medan man 
står.

blir lätt ståendet ytterligare ett av alla 
måsten som ska genomföras.

Birgitta menar att om det blir negativt 
eller gör väldigt ont så ska man försöka 
hitta orsakerna till att det inte fungerar 
och samarbeta kring detta med persona-
len på habiliteringen.

Det kan vara en så enkel sak som att 
det bara behövs en annan typ av ståhjälp-
medel som passar barnet bättre.

I vissa fall har det visat sig att barn inte 
uppskattat att stå låsta på plats, men när 
de fått ett ståhjälpmedel de även kan 
förflytta sig med så har de upplevt sig 
delaktiga och självständiga på ett helt 
annat sätt.

– Någonstans mår vi ju alla bra i att 
variera oss i kroppspositioner, säger 
Birgitta Nordström. l

TEXT: JON KLARSTRÖM 
info@faktapress.se

ÄR STÅENDET EN MÄNSKLIG  
RÄTTIGHET ELLER ETT NÖDVÄNDIGT ONT? 
n Om du vill veta mer kan du besöka Hjultorget där Birgitta Nordström 
föreläser om sin forskning på konferensen Mötesplats hjälpmedel 2014.

Händer på 
mässan
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Mer info och filmer på:

www.hoppolek.se

Hoppolek ger barnet möjlighet till  
lustfylld, dynamisk ståträning.

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

det optimala administrations-
systemet för assistansbolag

www.primass.se

• Förenklar, effektiviserar och 
 kvalitetssäkrar administrationen. 

• Allt samlat i ett gemensamt   
 register.

• Rekryteringsmodul som matchar  
 kunder och jobbsökande. 

• Kompatibelt och synkroniserat   
 med Crona lön.

primass.se

primass – administrations-
systemet för assistansbolag

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

TEXT: JON KLARSTRÖM 
info@faktapress.se

”LÅT BARNEN VARA MED  
I PRODUKTUTVECKLINGEN”
n Universal Design är ett förhållningssätt 
till utvecklingen av nya produkter och 
tjänster. Det gäller att redan från början 
ta in hur behoven ser ut. 

Och för Per-Olof Hedvall, som forskar 
om tillgänglighet vid Certec på Lunds 
tekniska högskola, är det självklart att låta 
barn med funktionsnedsättningar själva 
komma till tals i utvecklingsprocessen.

– Vi har precis haft ett stort projekt vid 
namn SID som handlar om interaktiv 
design i upplevelserum. Där jobbade vi 
ihop med tre verksamheter och 24 barn 
med kognitiva nedsättningar. Där var vi 
tvungna att lägga upp projektet på ett sätt 
så att barnen själva kunde medverka i 
utvecklingen, säger Per-Olof Hedvall.

När barn med funktionsnedsättningar 
har varit med i utvecklingen av nya 
produkter har ett problem ofta varit att 
andra uttalat sig för barnets räkning. Till 

exempel föräldrar, personal från habilite-
ringen eller barnets assistent. 

Per-Olof tror att det går att komma 
mycket längre i hur man låter användare 
i olika åldrar själva vara med och 
påverka, oavsett vilken funktionsnedsätt-
ning personen har.

– Vi behöver utforma designprocessen 
så att barn kan medverka. När det gäller 
barn med funktionsnedsättningar så 
måste man fråga sig hur ska man gå 
tillväga för att låta barnen medverka 
själva, säger Per-Olof Hedvall.

I sin forskning lägger han mycket fokus 
på barn med funktionsnedsättningar, 
deras familjer och deras möjligheter att 
delta och inkluderas i samhället. 

PerOlof Hedvall anser att det finns 
många begrepp som fokuserar på hinder, 
nedsättningar och svårigheter istället för 
lösningarna.

DET HÄR ÄR UNIVERSAL DESIGN

Det talas ofta om Universal Design när 
det gäller att utveckla produkter och tjäns-
ter. Det innebär att man försöker utveckla 
och designa så produkten är användbar 
för så många som möjligt utan särskilda 
anpassningar. Universal Design är ett glo-
balt begrepp.

Mer om projektet på: www.sid.desiign.org

Per-Olof Hedvall  
har bland annat  

lett projektet SID 
som handlar om 

utveckling  
av interaktiva 

upplevelser för barn 
med kognitiva 

svårigheter. 

– Det gäller att se vad man kan göra 
istället för att lägga så mycket kraft på att 
se vad som inte går, säger Per-Olof. l
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Vilket stöd har du som förälder rätt till när det gäller personlig assistans till ditt barn? 
Humana Assistansrådgivning ger dig svar, helt kostnadsfritt, om vilka rättigheter du som förälder har. 
Våra jurister kan hjälpa dig på tio språk vardagar 9-17. Välkommen att ringa oss med dina frågor. 

Att lära sitt barn 
att äta på egen hand 

kan ta lite tid.

Min dotter  
är 12 år och klarar  

det inte än.

020-70 80 87
Humana Assistansrådgivning

Fråga oss  
om personlig  

assistans!
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n Det som är annorlunda med Tiro är att 
man kan sitta och köra i den – även om 
man inte förstår vad det är man gör. Man 
lär sig medan man övar, det är det som är 
själva poängen med Tiro, säger Lisbeth 
Nilsson som är legitimerad arbetstera-
peut.

Lisbeth har tagit fram en metod som 
hon gett namnet ”Köra för att lära” och 
tillsammans med Permobil har hon 
utvecklat en speciell elrullstol för 
ändamålet.

– Det handlar om att utforska rörelse i 
rummet för barn som inte kan röra sig 
själv. Det gör stor skillnad att självstän-
digt förflytta sig än att bara sitta still och 
vara beroende av att få hjälp.

Elrullstolen ses oftast som ett förflytt-
ningshjälpmedel och inte ett utvecklings-
hjälpmedel. Personen lär sig att använda 
verktyget elrullstol, både styrspak och 
maskin. Det ger både möjlighet till 
förflyttning och ett undersökande 
beteende som gör det lättare att lära sig 
hur andra verktyg kan användas,  menar 
Lisbeth Nilsson.

– Jämför med ett barn som tidigt 
börjar utveckla förmågan att förflytta sig. 
Barnet rullar runt, lägger sig på mage och 
börjar så småningom krypa och då sätter 
den kognitiva utvecklingen igång 
lavinartat, säger Lisbeth Nilsson.

Lisbeth tänker sig att Tiro ska finnas på 
habiliteringar och ställen där många barn 
kan erbjudas metoden ”Köra för att lära” 
som en aktivitet. Fem habiliteringar i 
Skåne har införskaffat Tiro och där finns 
nu fem stolar. Lisbeth hoppas fler ska 
följa efter.

Lisbeth har i sin forskning, som pågått 
under lång tid, sett hur bra det är för 
barnen som fått möjligheten att röra sig 
utan hjälp från någon annan.

Att använda elrullstol ses av många 
föräldrar som att det betyder att deras 
barn kommer behöva elrullstol i framti-
den, vilket inte alls behöver vara fallet.

– Det finns så mycket möjligheter om 
vi bara är öppna för att prova, säger 
Lisbeth Nilsson. l

Lisbeth Nilsson har 
tagit fram metoden 

”Kör för att lära”.

TIRO ÄR EN  
ELRULLSTOL  
ELLER?
En elrullstol kan vara så mycket mer än 
bara ett hjälpmedel för förflyttning. 
Det kan också vara ett sätt att utveck-
las och lära nya saker. 

KÖR FÖR ATT LÄRA  
– EN METOD FÖR UTVECKLING

n Metoden ”Köra för att lära” går ut på att 
personer med kognitiva svårigheter kan 
utvecklas och bli mer självständiga. Detta 
gäller oavsett om man har egen förmåga 
att förflytta sig eller ej. Läs mer om 
Lisbeth Nilsson och hennes forskning: 
www.lisbethnilsson.se

n  Tiro är en elrullstol som Lisbeth 
tillsammans med Permobil har utvecklat 
för metoden ”Köra för att lära”. Rullstolen 
har ett säte som går att justera för att 
passa både barn och vuxna. Rullstolen är 
kraftigt nedställd i effekt så att personer 
med långsam reaktionsförmåga och 
nedsatt förståelse inte ska bli rädda, utan 
rullstolen ska fungera på ett förutsägbart 
sätt. Läs mer om Tiro på: http://
countries.permobil.com/Sverige/
Produkter/TIRO

Inför Hjultorget

TEXT: JON KLARSTRÖM 
info@faktapress.se
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n Regeringen har nu lagt fram det 
omstridda, men länge väntade, förslaget 
om ökad valfrihet inom hjälpmedel.

Propositionen ”Mer inflytande för den 
enskilde i valet av hjälpmedel” presente-
rades i vintras.

Regeringen föreslår lagändringar för 
att förtydliga att landsting och kommu-
ner ska erbjuda enskilda användare 
möjlighet att välja hjälpmedel.

Den enskilde användaren ska ha rätt 
att välja hjälpmedel om det ”framstår 
som befogat” med hänsyn till behov och 
kostnader, heter det i propositionen.

Lagar ska också ändras så att patienten 
får rätt till individuellt anpassad informa-
tion om de hjälpmedel som finns.

Personal ska ”medverka till att en 
patient ges möjlighet att välja det som han 
eller hon föredrar”, skriver regeringen 
vidare.

Regeringen betonar att patienter även 
ska kunna välja hjälpmedel som inte 

finns i kommunernas och landstingens 
ordinarie sortiment. Kommuner och 
landsting kan erbjuda fritt val av hjälp-
medel genom så kallat eget ägande.

Förslagen ska behandlas i riksdagen 
under våren så att de nya reglerna kan 
börja gälla den 1 juli 2014.

Funktionshindersrörelsen är kritisk 
till regeringens planer.

– Detta löser ingenting. Hela hjälp-
medelssystemet behöver ses över från 
grunden. Lappade strumpor brister bara 
på andra ställen, säger Pelle Kölhed, 
ordförande för Personskadeförbundet 
RTP, i en kommentar till Föräldrakraft.

Riksförbundet Attention har en mer 
positiv syn på regeringens förslag. 
Attention har tidigare ställt sig positiv till 
förslagen i utredningen ”Hjälpmedel – 
ökad delaktighet och valfrihet” som 
presenterade förra året.

– Vi har poängterat att brukaren ofta 

Barn- och 
äldreminister 
Maria Larsson 
(KD) satsar på 
att utöka 
valfriheten inom 
hjälpmedel 
redan i sommar.

Pelle Kölhed, RTP, är inte 
nöjd med regeringens 
förslag till ökad valfrihet. 
Han vill ha en grundlig 
översyn av hjälpmedels-
systemen. Dessutom 
behövs en rättighetslag 
som gör det möjligt att 
överklaga beslut om 
hjälpmedel, anser han.

TEXT: VALTER BENGTSSON 
info@faktapress.se

FRITT VAL AV HJÄLPMEDEL  
UTÖKAS REDAN I SOMMAR?

är den som har störst kunskap om sina 
behov och som tillsammans med 
personal kan göra bra val, säger Anki 
Sandberg, ordförande i Attention, i en 
kommentar till förslaget. l
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Bil

BilTEMA

åka var vi vill 
”Nu kan vi

när vi vill”
När Emils lillasyster föddes blev det svårt att få plats med både 
hennes barnvagn och hans hjälpmedel i bilen, och familjen fick 
dela upp sig när de skulle åka på utflykter. Familjen Hällström 

började se sig om efter en större bil och för ett par månader 
sedan var den anpassad och klar. Så här gick det till.
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Bil
Nu får både Emil och hans 

hjälpmedel och assistenter samt 
resten av familjen plats i bilen. 
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TEMA Bil

Den omisskännliga doften av ny bil 
möter Malmös ljumma vintermorgon 
när pappa Daniel skjuter upp sidodör-
ren och med manöverkontrollens 
hjälp fäller ut den elstyrda rampen. 

Samtidigt klär Emil, 5, på sig ytterkläderna i hallen 
tillsammans med lillasyster Tyra och mamma 
Malin. Han ska snart få skjuts till förskolan i famil-
jens nya bil. Eller ”monstret”, som mamma Malin 
valt att kalla den, med tanke på storleken.

Emil föddes med ryggmärgsbråck och vatten-
skalle och i samband med en rutinoperation vid två 
månaders ålder gick nå-
got fel. Emil vaknade in-
te som han skulle, istäl-
let började han krampa. 
Senare visade det sig att 
han fått en svår syre-
brist, som i sin tur med-
fört en flerfunktions-
nedsättning med ut-
vecklingsstörning och 
omfattande rörelsehin-
der, och läkare har i efterhand konstaterat att ”det 
är ett under att han är så pigg och glad som han än-
då är”. 

Familjen Hällström har nyligen flyttat från en 

lägenhet fyra trappor upp till ett villaområde strax 
utanför Malmös stadskärna. När Emil föddes ägde 
de ingen bil. De åkte kollektivt och cyklade med 
storebror Joel, och ambitionen var att fortsätta göra 
detsamma med Emil. De skaffade en cykelkärra, 
men så började kallelser till undersökningar på 
sjukhuset i Lund trilla in, och de förstod att livet 
med Emil innebar att de skulle behöva bil.

De köpte en begagnad familjebil i kombimodell 
när Emil var två år, som användes främst för sjuk-
husbesök och liknande. När sedan lillasyster Tyra 
föddes och Emil började bli så stor att han var svår 
att lyfta i och ur bilen insåg de att den var för liten.

Daniel skrattar när 
han berättar hur han 
blivit expert på att stu-
va i och ur den gamla 
bilen.

– Man blir överras-
kad över hur många 
hjälpmedel som får 
plats i en vanlig kombi, 
om man bara plockar 
isär dem först. Men 

visst har vi fått prioritera när vi ska iväg någon-
stans. Behöver vi Panda stolen? Behöver vi ståskal 
och hipp? Behöver vi trekantsstolen? 

Att en assistent också skulle kunna åka med har 
inte varit att tänka på. Det har därför hänt att Emil 
och assistenten fått stanna hemma från vissa ut-
flykter. Vid andra tillfällen har halva familjen åkt 
kollektivt och resten bil.

I början av förra våren började Daniel och Malin 
prata om att det var dags att göra något åt saken. 
Men att köpa och anpassa bil var inget någon av 
dem längtade efter att ta itu med. Malin säger att 
hon reagerade med ett ”Å nej, det här kommer bli 
jobbigt” medan Daniel mer pragmatiskt konstate-
rade att ”OK, nu tar vi tag i det här.”.

Det började med att Daniel tog kontakt med bil-
kunniga kompisar.

– Man måste utnyttja de kontakter man har. Jag 
har en kompis som är bilskollärare och en som job-
bar på en bilfirma. Dem pratade jag med. 

Att ansöka om bilstöd gick oväntat snabbt. 
Samma vecka som de skickade in ansökan blev de 
uppringda och fick ett muntligt ja.

För att få överblick över marknaden åkte de till 
Mobilitetscenter i Göteborg, där de fick informa-
tion om vilka bilmodeller och anpassningar som 
skulle kunna vara aktuella. 

Listan på önskemålen såg ut så här: 
De ville att Emil skulle kunna åka fastspänd i sin 

rullstol vid kortare sträckor, samt i bilstol vid läng-
re. De ville att det skulle finnas plats för hela famil-

Att ansöka om bilstöd  
gick oväntat snabbt. Samma 
vecka som de skickade in 
ansökan BLEV DE UPPRINGDA  
OCH FICK ETT MUNTLIGT JA.

Under förra sommaren 
tittade Malin och Daniel 
runt efter en lämplig bil, 
både på nätet och hos 
bilförsäljare.
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jen på fem personer, samt en eller två assistenter, 
och kanske en kompis. De ville ha bra bagageut-
rymme. De ville att Emil skulle sitta så nära föra-
ren som möjligt.

Det resulterade i följande slutsats:
Familjen behövde en minibuss, som var extra 

lång. Bilen behövde ha dubbeldörrar på mittenra-
den, så att Emil kunde sitta på sin plats samtidigt 
som det var möjligt att komma in till sätena längst 
bak. 

Tre bilmodeller kunde vara aktuella.
Men skulle de direktimportera, köpa begagnat 

eller nytt? Vad var mest ekonomiskt hållbart?
Under sommaren tittade de runt, både på nätet 

och hos bilförsäljare. 
I augusti hittade Daniel till slut en bil som passa-

de in på alla önskemål. Den fanns på en bilfirma i 
Gävle och det var nästa ingen väntetid eftersom 
bilen redan var beställd. 

– Den kostade lika mycket ny som de andra gjor-

FAMILJEN HÄLLSTRÖMS TIPS  
TILL FAMILJER SOM SKA KÖPA BIL

   Ta reda på vad ni har för ekonomi.

   Sök bidraget direkt, ni har sex månader på er 
och kan få förlängt, ni vet aldrig när just er bil 
dyker upp.

   Gör det ordentligt. Spontanköp inte!

   Prata med någon bilkunnig person i er 
omgivning, alla har vi någon ”gammal 
morbror” som kan bilar.

   Prata med andra familjer som köpt och 
anpassat en bil.

   Ta reda på vilka modeller som över huvud 
taget är aktuella innan ni börjar leta.

EMILS BEHOV

   Åka i rullstolen

   Ramp för att 
komma in i bilen

   Sitta nära 
föraren

   Kupévärmare för 
att inte frysa

   Bilstol med extra 
stöd för längre 
resor

   Att assistenter 
och hjälpmedel 
får plats

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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de trots att de var direktimporterade och begag-
nade, och det avgjorde saken, säger Daniel.

Bilen var klar för hämtning i slutet av septem-
ber och efter tre veckor på bilanpassning var den 
klar.

De är förvånade över hur snabbt allting gick. 
Sex månader från ansökan till att bilen stod 
parkerad på uppfarten.

– Detta har flutit på bäst jämfört med alla an-
dra insatser vi har sökt. Vi har sluppit känna oss 
ifrågasatta. Alla har varit snabba, smidiga och be-
hjälpliga, säger Daniel och Malin fortsätter:

– Vi är väldigt nöjda. Och Emil mår bättre nu 
när han sitter framåtvänd och det inte är lika 
mycket bök när han ska i och ur bilen. Han kräks 

inte lika mycket. 

Den största nackdelen är 
dock storleken, bilen är så 
stor att den gamla kombin 
inte får plats bredvid på 
uppfarten. Det är också svårt 
att hitta parkering när Emil 
inte är med och de inte får stå 

på en an passad plats. De undviker parkeringshus 
helt om de kan. 

Malin och Daniel drömmer om att familjen 
lättare ska komma iväg på utflykter i sommar, 
när nu alla får plats ordentligt. 

– Vi kommer åka till bokskogen och till stran-
den. Allihop. Och på bilsemester upp till 
Norrland, säger Daniel och Malin fortsätter:

– Nu kan vi åka var vi vill – när vi vill. Det är 
bara att köra, säger Malin och skrattar. l

Vi kommer åka till bok- 
skogen och till stranden. 
Allihop. Och på BILSEMESTER 
UPP TILL NORRLAND.

Efter tre veckor på bilanpassning var bilen klar.

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

MOBILITETSCENTER
n Mobilitetscenter är en ekonomisk förening 
som på uppdrag av sjukvård, habilitering och 
Försäkringskassan bland annat ger rådgivning 
och utprovning kring bilanpassning. 
Mobilitetscenter drivs av DHR, RTP, RBU och 
NHR. Läs mer på www.mobilitetscenter.se l
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SÅ HÄR SER BILSTÖDET UT
n Bilstödet omfattar ett grundbidrag med högst 60 000 
kronor för anskaffning av fordon. Därutöver kan ett inkomst
relaterat bidrag lämnas med högst 40 000 kronor. Anpass
ningsbidraget har inget tak utan ska täcka kostnaden för 
personen ska kunna bruka fordonet.

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

Läs mer på forsakringskassan.se

LÄS MER I ÅKA SÄKERT
n En handbok om hur barn med 
funktionsnedsättning åker säkert i bil. 
Ett samarbetsprojekt mellan Riksför
bundet för Rörelse hindrade Barn och 
Ungdomar, RBU, Väg och transport
forskningsinstitutet (VTI), Vägverket 
och Hjälpmedelsinstitutet. l

Från ansökan till

 leverans av bilen
APRIL

Familjen skickar 
in ansökan om 
bilstöd och 
bilanpassning 
och får beslut 
den 17 april. 

Daniel och Emil 
åker till Mobili
tetscenter där 
bilmodeller, sto
lar och tekniska 
lösningar disku
teras. Mobili
tetscenter skri
ver ett tekniskt 
yttrande kring 
Emils behov.  
I slutet av maj 
träffar familjen 
ett bilanpass
ningsföretag 
och diskuterar 
bilar, direktim
port, anpass
ningar med  
mera.

Familjen hittar 
en bil på en 
bilfirma i Gävle, 
som de blir 
intresserade av. 
Emil provar ut 
bilstol.

Familjen köper 
en Ford Tourneo 
Custom 5/9 för 
cirka 350 000 
kr. Familjen får 
offert på an
passningen från 
bilanpassnings
företaget som 
godkänns av 
Försäkrings
kassan. För
säkringskassan 
står för 60 000 
kr i anskaff
ningsbidrag 
samt kostnaden 
för anpassning
en (som kostar 
mer än själva 
bilen). 

Bilen lämnas in 
för att anpas
sas, vilket tar 
cirka tre veckor. 
I slutet av måna
den står bilen 
klar för använd
ning på uppfar
ten hemma hos  
familjen Häll
ström.

Familjen kikar runt på aktuella bilar 
både på nätet och i bilaffärer. ”Vi 
tittar mycket på Ford på grund av 
priset i jämförelse med andra 
bilmärken.” 

MAJ JUNI JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER

Boken kan laddas ned gratis på
www.trafikverket.se/PageFiles/
3285/aka_sakert_igen.pdf

Dina kunskaper utgör grunden
Som förälder eller nära anhörig till den 
som behöver personlig assistans, har 
du värdefull kunskap om brukarens  
behov. Tillsammans omvandlar vi detta 
till livskvalitet. 

Tel. 08-580 800 06  
www.saxenaomsorg.se
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Ledtiden för att bygga 
en beställd permobil lig-
ger just nu på 6,7 dagar, 
berättar produktionsle-
dare Bettan Engström.

Magnus Löfgren bygger en X850 av största modell.

Fadi Omeri från Samhall 

fyller på i backarna med 

allehanda komponenter.

Linda Söderberg förbereder en M400 för leverans till en 
användare, just den här till Seoul i Sydkorea.

 från Juniflex Bemanning

RÄTT ELLER ORÄTT?
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TEXT: VALTER BENGTSSON  
info@faktapress.se

Den första Permobilen 
lanserades 1966 och blev 
snart en världssuccé. Men 
framgången har bara bör-
jat. Med hög lönsamhet och 
Investor som ny, trygg ägare 
är rullstolstillverkaren redo 
för fortsatt expansion runt 
om i världen.

Timrå ligger inbäddat i vacker 
vinterskrud. Bruksorten strax 
norr om Sundsvall har 18 000 
invånare men är ändå en 
självständig kommun.

Och en kommun fylld med framåtanda 
tack vare ett modernt, globalt hjälp-
medelsföretag, Permobil. Ett företag vars 
namn är synonymt med avancerade el-
drivna rullstolar.

Permobil har mer än något annat satt 
Timrå på världskartan. Inte minst i USA 
som lägger beslag på mer än varannan 

permobil, och fortfarande den marknad 
som växer snabbast. Där har man nu 
även en egen fabrik.

Men Permobil, som idag säljer rullsto-
lar och bilanpassningar för 1,7 miljarder 
kronor och har 800 anställda, är bara i 
början av sin utveckling. Jättemarknaden 
Kina har knappt börjat bearbetas. Denna 
världens näst största ekonomi har hittills 
bara varit underleverantör för Permobil. 

Permobil föddes på 60-talet då läkaren 
Per Uddén ledsnade på att en del av hans 
patienter inte hade tillgång till elrullsto-

Världssuccén har bara påbörjat sin resa över världen

Ljus framtid för
elrullstolen från Timrå

RÄTT ELLER ORÄTT?
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lar så att de själva kunde transportera sig.
Via en tillverkare i USA lyckades Per 
Uddén få tag i en eldriven stol, men den 
tyckte den energiske läkaren var alldeles 
för stor och klumpig. Det måste gå att 
bygga elrullstolar på smartare sätt, 
resonerade han och bestämde sig för att 
konstruera en egen tillsammans med 
mekanikern Bert Engman. 

Världen fick sin första 
permobil. Naturligt nog 
namnsatt efter sin uppfinna-
re Per och ordet mobilitet.

Det största problemet åter-
stod dock: Hur skulle man få 
vården att betala för elrull-
stolar, så att man kunde 
förverkliga drömmen om 
frihet för rullstolsburna?

Nu blev läkaren och upp-
finnaren Per Uddén lobby-
ist, med regering och riks-
dag som främsta måltavlor. 
Påstridig som få rullade han rakt in i re-
geringskansliet med en permobil, för att 
sätta kraft bakom orden. 

Det var i sin roll som läkare Per Uddén 
hade upptäckt behovet av eldrivna rull-
stolar. Men när landstingen väl började 
köpa in hans stolar blev permobilen inte 
bara en symbol för frihet, utan också en 
snabbt växande industri. Per Uddén ska-
pade en stiftelse för driva verksamheten 
och Permobil blev en av näringslivets 
framgångssagor. År 2006 såldes stiftelsen 

till riskkapitalbolaget 
Nordic Capital, men under 
2013 övertogs ägandet av 
svensk industris främsta 
börsbolag, Investor.

Per Uddén var själv aktiv i 
verksamheten fram till 
slutet av 90-talet. Han av-
led 2002. Sonen Anders 
Uddén var vd under ett 
20-tal år, fram till år 2000. 
Idag är John Sintorn vd för 
det globala Permobil med 
Rikard Rönn som ansvarig 

för verksamheten i Skandinavien och 
platschef för Timrå, där det mesta av 
utveckling och produktion huserar.

Rikard Rönn berättar att Per Uddéns 
starka vilja fortfarande präglar Permobils 
företagskultur. 

– Vi hjälper människor och varje per-
mobil tillverkas för en speciell person. 
Alla stolar föregås av en individuell ut-
provning och vi försöker alltid göra så 
gott vi kan. Det blir lite annorlunda än att 
tillverka pappersmassamaskiner, säger 
Rikard Rönn, själv med förflutet från 
pappersindustrins Metso.

En stor ”flotta” av tillbehör ryms inom 
Permobils sortiment, men det är inte så 
vanligt att användaren själv får chans att 
välja. Ofta är det en arbetsterapeut på en 
hjälpmedelscentral som väljer, utifrån 
det begränsade sortiment som landsting-
et har upphandlat. Trots bristande valfri-
het har de svenska användarna (i sällskap 
med norska) ofta tillgång till de mest av-
ancerade Permobilprodukterna, intygar 
dock Rikard Rönn.

Regeringens ambition att öka valfrihe-
ten inom hjälpmedel är inte enkel att 
förverkliga. Rönn framhåller att det finns 
många komplexa problem att lösa. 

Jag tror  
 inte det är 
möjligt att 
ha FRITT VAL 
FÖR STORA 

ELRULL- 
STOLAR. 

Stårullstolen är Rikard Rönns 
favorit. ”Det är bra medi-

cinskt att stå upp, det ger 
tryckavlastning, bättre 

cirkulation, man når saker 
och det är en social fördel att 

mötas i ögonhöjd.”
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För mer info: www.bewafordonsteknik.se

smidig
prisvärd
säker

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

facebook.com/Autoadapt
twitter.com/Autoadapt

www.autoadapt.se

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

– Hur ska det gå till i praktiken? Det 
finns ett antal komplikationer och det är 
stora skillnader mellan olika hjälpmedel. 
Jag tror inte det kan bli Fritt val för stora 
elrullstolar, säger Rönn.

Som ordförande för hjälpmedelsgrup-
pen inom branschorganisationen 
Swedish Medtech talar han för många av 
landets hjälpmedelstillverkare.

Trots Permobils globala fokus är de 
svenska användarna mycket viktiga. 
Hemmamarknaden har stor betydelse.
Timrå och Sverige är den självklara ba-
sen. Kanske ännu viktigare nu, med 
Investor som ägare.

Fabriker finns dock även i Nashville, 
Tennessee i USA. När Permobil nu flyttar 
om verksamheter inom Timrå och Alnö 
upplever Rikard Rönn det som frustre-
rande att det är ”fruktansvärt mycket 
dyrare att bygga i Timrå än i USA”. 

I Timrå finns förstås även den viktiga 
utvecklingsavdelningen, där grundaren 
Per Uddén förmodligen skulle tillbringa 

det mesta av sin arbetstid 
om han fortfarande hade 
varit aktiv.

Nya produkter och idéer 
är alltid aktuella. Kanske en 
ny stol, en sits, nya styrsätt 
och inställningar. 

– Det gäller att ligga i 
framkant. Vi ser konkurren-
ter från Asien som vi inte 
sett tidigare, säger Rönn.

Permobil har stort fokus 
på avancerade modeller som 
kan konkurrera globalt, men 
större delen av världen är 
fortfarande obearbetad. Detta gäller även 
Kina som snabbt utvecklats till storkonsu-
ment av bilar och lyx.

– Kina kan bli väldigt stort för oss, 
säger Rikard Rönn.

Framtiden ser ljus ut. När Investor 
släppte sin årsrapport i början av 2014 
talade man varmt om Permobil som ett 
bolag som ska investera i verksamheten 
för att stärka marknadspositionen och ta 
tillvara nya tillväxtmöjligheter både på 

befintliga och nya markna-
der. ”Bolagets kokurrens-
kraftiga produkter, ledan-
de marknadspositioner 
och goda lönsamhet” be-
skrevs som en plattform 
för fortsatt lönsam tillväxt.

Permobils rullstolar kan 
tyckas vara dyra, med 
priser som från 40 000 
kronor och till mer än 
100 000 kronor, men 
samtidigt har stolarna har 
många fördelar som även 

leder till besparingar. Bra rullstolar kan 
förebygga trycksår och minska vårdbe-
hov på många olika sätt. Sådana faktorer 
motiverar höga priser och försvårar för 
lågpriskonkurrens.

Svensk offentlig sektor hänger dock 
inte riktigt med i utvecklingen, menar 
Rikard Rönn, på grund av ett alltför snävt 
ekonomiskt tänkande:

– Norge ligger längre fram med sin cen-
traliserade hjälpmedelsförsörjning. Där 

Många 
kunder 

upplever att 
de får bätt-
re råd AV EN 
PERSON SOM 

SJÄLV SITTER I 
RULLSTOL.

Hantverksgatan 14 i Kungsbacka, Tel: 0300-186 96

Vi handikappanpassar 
alla bilmärken!
Egen biltransport 
- vi kan hämta och lämna bilar.

Personlig service i Kungsbacka!www.andrensbil.se
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inser man att bra hjälpmedel sparar 
pengar. Vi i hjälpmedelsbranschen kan 
hjälpa till att lösa många problem, bara 
beslutsfattarna förstår att våra produkter 
ger besparingar i andra delar av vården. 

– Idag ser man isolerat på kostnaden 
för hjälpmedel. Vad är enklast att spara 
på? Jo, inköp av material. Men det kan 
göra folk mer sjuka. När rullatorer dras 
in, vad kostar fallolyckorna? 

– Till slut måste man inse att det inte 
går att spara på hjälpmedel. Befolk ningen 
blir allt äldre. Vi har en puckel som ger 
stora problem förr eller senare om vi inte 
hittar andra lösningar. Vi i hjälpmedels
industrin är en del av lösningen. Det be
hövs hjälpmedel till många fler personer 
än de som har hjälpmedel idag. Då kan 
man göra stora besparingar inom assis
tans och vård.

Han är självkritisk och menar att 
Permo bil och andra tillverkare måste bli 
bättre på att visa upp hur de kan hjälpa 
till. Branschen behöver bli mer aktiv i 
forum där man möter beslutsfattarna. 

På samma sätt kan bilanpassningar, 
Permobils andra verksamhetsdel, minska 
behovet av färdtjänst samtidigt som man 
vinner stora fördelar med ökad frihet.
Därför bör Sverige satsa på fler och bättre 
bilanpassningar, anser Rikard Rönn. 

Han berömmer att Försäkrings kassans 
centraliserade system för bilanpassning
ar. Det har skapat överblick och likhet 
mellan landsändar.

Däremot är han kritisk till de nya reg
ler för bilanpassning som just nu är på 
gång. Rönn befarar att de leder till kort
siktiga besparingar som inte alls är lön
samma för samhället i stort.

– Man ser bilstödet som en isolerad 
företeelse och försöker strama upp kost
naderna, utan att ta hänsyn 
till samhällsnyttan. Egent
ligen bör man erbjuda mer 
bilanpassningar och minska 
behovet av färdtjänst. Hur 
mycket färdtjänsten kostar 
vet ingen idag. Man klarar 
inte av att se vad som är bäst 
för helheten. 

– Vad är det för livskvali
tet att åka färdtjänst som 
fungerar dåligt, att behöva 
vänta, att samåka? Det som 
behövs är frihet att ta sig dit man vill, när 
man vill. Därför är besparingar på bilan
passningar fel väg att gå.

Han är tveksam även till regeringens 
förslag om nytt kommunalt bilstöd, även 
kallat mobilitetsstöd. Förslaget går ut på 

att alla kommuner ska ge bidrag till 
ombyggnad av bil, som ett komplement 
till färdtjänst.  

– De flesta kommuner har vare sig 
kapacitet eller kompetens för att hantera 

allt som rör ombyggnad av 
bilar.

Rikard Rönn efterlyser 
bättre samarbete inom 
funktionshinderområdet 
– det område som involve
rar fler offentliga system 
än kanske något annat.  

– Min vision är att vi får 
en samordning. En person 
som har särskilda behov 
behöver hjälp med helhe

ten: Hur ska man ta sig fram, vilka hjälp
medel behövs och vilken assistans? Ta 
fram en paketlösning som utgår från per
sonens behov.

– Dagens system leder till ett ineffek
tivt utnyttjande av offentliga medel och 
sämre livskvalitet för många människor. 

Idag kan man få både avancerade bilan
passningar och färdtjänst – eller ingetde
ra. För att ändra på detta krävs handling 
från regeringen, men man har kört fast.

Förvånansvärt nog är det bara ett fåtal 
av medarbetarna i Permobils svenska 
verksamhet, fyra personer, som själva 
använder rullstol. Globalt är det fler och 
Rikard Rönn hoppas att det kommer att 
bli fler. Det har klara fördelar, inte minst i 
kundkontakterna.

– Om man själv sitter i rullstol kommer 
man närmare kunden. Många upplever 
att man får mer konkreta råd av en per
son som själv upplevt samma saker. Det 
är svårare att möta kunder om man inte 
har samma bakgrund. Även om man själv 
har provat att åka rullstol har man ändå 
inte upplevt vad det egentligen innebär, 
säger Rikard Rönn. l

Varje permobil  
passerar 13  
olika stationer  
som vardera  
tar 19 minuter.

TEXT: VALTER BENGTSSON  
FOTO: LINNEA BENGTSSON 
info@faktapress.se

Det som 
behövs är 

frihet att ta 
sig dit man 

vill, NÄR  
MAN VILL.
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Har du frågor 
om bilstöd och 
bilanpassning?
– I vår monter på Hjultorget 
berättar vi hur du söker och 
vad som händer efter du 
fått ett beslut

n Väldigt många av de som idag åker 
färdtjänst skulle kunna ha egen bil – hur 
många är svårt att veta eftersom det inte 
finns uppgifter om hur omfattande 
färdtjänst är. Men det är säkert dubbelt så 
många som idag kör bil som är anpassad. 

Permobil försöker få fart på utveckling-
en genom att förenkla och effektivisera.

– Vi vill ta bilanpassning till en 
industriell nivå och komma bort från 
beroendet av små lokala anpassare. Vår 
målsättning är att få upp volymen, jobba 
mer professionellt, serieproducera och 
förbättra kvaliteten. 

– Vi vill erbjuda paket som är tydligare 
för kunden. Istället för att tänka nytt vid 

varje bilanpassning kan 80 procent av 
alla behov täckas in av ett antal paketlös-
ningar. 

Rikard Rönn medger att Permobil inte 
haft samma fokus på bilanpassningar 
som på rullstolar.

– Men vi hoppas att det snart blir 
enklare att göra bilanpassningar genom 
att vi tar fram tydligare erbjudanden och 
förenklar servicen.

Förenklingarna får dock inte innebära 
att man tar bort möjligheten att själv välja 
bil. 

– Bil är ofta ett känslomässigt val. Det 
blir viktigt att hitta en kompromiss, säger 
Rikard Rönn. l

”DUBBELT SÅ MÅNGA SOM IDAG  
KAN HA EGEN BIL”

Splitter nya bilar sågas sönder – och byggs 
om med anpassade ramper och styrsystem. 
Men Permobil hoppas kunna standardisera 
och serietill verka mer i framtiden.

Permobils bilanpassningar är – i starkt kontrast till rullstolarna – strikt 
begränsade till lilla Sverige. Marknaden har dessutom krympt – trots att 
Rikard Rönn anser att det borde vara tvärtom. Många fler rörelsehindra-
de borde ha egen bil istället för att åka färdtjänst, menar han.

Sörbyvägen 71, Luleå • Tel 0920-25 15 75, 073-183 80 04 • www.gdevice.nu

DIN BILANPASSARE I NORR

Anpassning av fordon för funktionshindrade

Medlem i branchorganisationen - Svensk fordonsanpassning

Vår specialitet – din frihet!
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BostadTEMA

Rum för Eskil 

Sirapsvägen i Åkarp, mitt emel-
lan Lund och Malmö. Här bor 
Eskil Bjurnemark med sin fa-
milj. Eskil föddes 2005 och har 
diagnosen Muscle-Eye-Brain 

Disease, en progressiv muskelsjukdom 
med utvecklingsstörning och grav när-
synthet, som tillsammans ger en fler-
funktionsnedsättning. 

Men de första åren konstaterade läkarna 
endast en synskada och hjärnmissbild-
ning, och när Eskil var två år flyttade fa-
miljen från centrala Malmö till ett ny-
byggt område i förorten Åkarp. Mamma 
Ellinor berättar hur de valde parhuset 
och tillvalen med stor omsorg.

– Vi satsade på ett nybyggt enplanshus 
eftersom vi anade att Eskil aldrig skulle 
lära sig gå. Det var också viktigt att det 
var nybyggt eftersom vi inte hade ork för 
underhåll och renoveringar. Eskils natt-
sömn var usel och vi var jättetrötta.

Eskil träffade en synpedagog som fick 
dem att göra vissa tillval. Till exempel 
dörrar i träfärg i stället för i vitt. Vita golv-
lister och dörrfoder för att markera skill-
naden mellan golv och vägg, dörr och 
vägg. Matt golv för att inte ha störande 
reflexer. 

– Vi valde också ett hus med de största 
fönsterpartierna mot norr, eftersom so-
len aldrig står rakt på och man får ett 
mjukt och jämnt ljus i rummen. 

Men när Eskil fick sin diagnos, fyra år 
gammal, insåg familjen att huset de köpt 
var för litet. Att ha plats för en växande 
skara hjälpmedel, förbrukningsmaterial, 
sondmat och assistenter var inget de ha-
de räknat med. Vid samma tidpunkt kom 
de första assistenterna in i deras liv. 
Eskils sovrum var för litet 
att vara i och vardagsrum-
met blev Eskils dagrum och 
assistenternas huvudsakli-
ga arbetsplats. I vardags-
rummet förvarades också 
den mobila liften, ståskalet 
och Eskils dator med pek-
skärm. 

Dessutom var lillasyster 
Sofia på väg.

– Vi insåg att vi behövde 
bygga till, flytta eller ge 
Eskil vårt sovrum. Vi höll utkik efter hus 
med tonår savdelningar, men bara ett en-
da med stora renoveringsbehov dök upp 
och det kändes om ett sämre alternativ, 
så vi bestämde oss för att försöka bygga 
till huset. 

De kontaktade arkitekten som ritat om-
rådet. Han åtog sig uppdraget att rita en 
utbyggnad som pas sade ihop med det öv-
riga huset. Mamma Ellinor och pappa 
Stefans önskemål var att Eskil fick en egen 
entré och uteplats, samt att det fanns ett 
förvaringsutrymme i anslutning till hans 
rum. De ville också att Eskils rum skulle 
ha golvvärme, inbyggd taklift, bra utrym-
me runt sängen och fönsterparti ända 
ned till golvet som vetter åt norr. 

– Idén med golvvärme 
och fönster ner till golvet 
lånade vi av en familj vi 
lärt känna, som också har 
ett barn med kongenital 
muskeldystrofi.

Arkitektfirman ritade 
ett förslag på en tillbygg-
nad om 30 kvadratmeter, 
med en mellanvägg som 
skiljer entré- och förva-
ringsdel från Eskils rum. 
Kommunens tjänstemän 

var tydliga med att familjen endast kunde 
få beviljat 20 kvadratmeter och då endast 
enligt ett schablonbelopp per kvadratme-
ter.

– Vi förstod tidigt att vi byggde mer än 
vi kunde få bidrag för. Kommunen stod 

Först efter att familjen Bjurnemark flyttat till det nya huset förstod de vidden av sonen 
Eskils funktionsnedsättning. Det skulle bli trångt med assistenter och hjälpmedel,  

och de fick bidrag för att bygga en mindre tillbyggnad. Men för att det också skulle bli 
snyggt, trivsamt och rymligt fick de lägga till en stor summa pengar själva.  

För ett år sedan stod det äntligen klart. Välkomna hem till Eskil.

Det var också 
viktigt att det 
var nybyggt 

eftersom vi inte 
hade ORK FÖR 
UNDERHÅLL OCH 
RENOVERINGAR.

+ 30 kvm
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Bostad

Eskil har egen 
entré till den 30 
kvadratmeter stora 
tillbyggnaden.
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för ungefär hälften av den totala kostna
den i slutändan.

Hade de inte kunnat lösa ekonomin för 
tillbygg naden hade Eskil fått ta deras 
något större sovrum medan de sov någon 
annanstans.

– Kanske i en bäddsoffa i vardagsrum
met? Eller ett sängskåp i ett av de små 
barnrummen? Det kan kännas så krav
fyllt att göra dyra tillbyggnader. Att köpa 
sig fri behöver inte vara den enda giltiga 
lösningen, men samtidigt är det inte rätt 
att man ska behöva sänka sin levnads
standard jämfört med andra familjer, ba
ra för att man råkar vara en funkisfamilj.

Det hade nog trots allt inte känts be
kvämt att ge upp sitt vardagsrum eller 
sovrum, funderar Ellinor. Men hade de 
inte fått bostadsanpassningsbidrag hade 
det ju blivit så.

För Ellinor och Stefan var det väldigt 
viktigt att utbyggnaden blev fin och 
passade ihop med resten av huset.

– Kommunen ger ju bidrag till ett så 
billigt bygge som möjligt och det är fullt 
rimligt. Men att bara bygga för kommu
nens bidragspeng hade blivit väldigt 
svårt. För oss var det detta eller inget alls. 
Det hade inte känts bra att vi som funkis

familj ska sitta i ett förfulat hus. Det som 
har gjort att det blivit snyggt och rymligt 
har vi bekostat själva. 

Det var också viktigt för Ellinor och 
Stefan att det blev sammanhållet, både 
för deras skull och Eskils.

– Det har hela tiden varit viktigt för oss 
att visa att vi är beredda att satsa på Eskil. 
Vi ville inte att det skulle kännas som om 
vi flyttade ut honom och hans assistenter. 
Samtidigt tänkte vi framåt, att huset skul
le vara fint och vara attraktivt även när 
han inte ska ha rummet längre. Nu ser 
huset ut som om det alltid sett ut så här.

Eskil fyller 9 i år och än så länge har han 
assistans bara på dagtid. Han blir snabbt 
trött och har ny ligen fått förkortad skol
dag, vilket gör att han är hemma mycket. 
Idag vet familjen att hans behov kommer 
att öka och att han kommer att behöva 
assistans dygnet runt så småningom. 

Att leva med assistenter i hemmet är 
speciellt tycker Ellinor. Integriteten för
svinner, speciellt om ytan är liten och det 
inte finns någonstans att gå undan. 

– Man spar vissa samtalsämnen och 
det är svårt att slappna av. Det är inte som 
att ha en gäst, men inte heller som en fa
miljemedlem. 

Mellan Eskils avdelning och övriga 
huset finns nu två dörrar som kan 
stängas om den övriga familjen känner 
behov av att vara ifred inomhus. 

– Eskil är väldigt känslig för stök, och 
med stängda dörrar går det att ta hem 
gäster och kompisar till lillasyster. 

Eskils egna uteplats gör också att han 
och assistenten kan gå ut när som helst, 
på Eskils villkor.

– I somras märkte vi att det var lättare 
för assistenterna att ta initiativ när Eskils 
egen uteplats stod och väntade. Tidigare 
fick vi säga till dem att komma ut till oss. 
Nu blev Eskils uteplats ett naturligt lek
ställe för både honom och lillasyster.

Att deras hem också är en bra arbetsmiljö 
och en attraktiv arbetsplats för assisten
ter tror Ellinor är viktigt.

– Vårt hus är i första hand ett hem och 
i andra hand en arbetsplats, men man 
måste också tänka på att det kan vara 
obekvämt för assistenterna att jobba mitt 
i familjen hela tiden. Takliften, ytan, in
gången och uteplatsen hoppas vi gör det 
till en trevlig arbetsplats. Det är viktigt att 
assistenterna känner att de är på jobbet 
och att de kan vara självständiga. Det är 
bra för alla. l

De stora fönstrenas placering 
är väl genomtänkta - norrläge 
för att ge ett milt och jämnt ljus.

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se
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VÅREN 2010

VÅREN 2011

HÖSTEN 2012

Möte med arkitekt, kommun och 
arbetsterapeut på barnhabilitering. Får 
veta att endast delar av utbyggnaden 
kommer betalas av kommunen.

Bygglov ok. Planerad byggstart som 
försenas pågrund av fasadrenovering  
i hela området.

Tillbyggnad startar och tar två månader 
allt som allt. Kommunen inspekterar 
och därefter kommer bidraget. 

Från tanke till
inflytt

”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 
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TEMA Bostad

ENTRÉN

n Familjen ville ha en egen ingång för att 
slippa byta mellan uterullstol och innestol 
i sin befintliga entré där hela familjens yt-
terkläder och lillasysters barnvagn också 
skulle få plats. Takliften som monterades i 
rummet skulle fungera för alla lyft och 
tjänstgöra även vid byte av ute- och inne-
stol. Hade de inte bekostat en egen entré 
så hade de antingen fått göra lyften med 
mobil lift i husets huvudentré eller fått 
rulla Eskil i uterullstolen till hans rum för 
att göra lyftet där. 

n Ett annat skäl till den egna entrén var 
långsiktig. När Eskil blir tonåring/ung vux-
en är det lite självständigare med en egen 
entré. 

n Familjen tänkte också på framtida skift-
byten för personliga assistenter och att 
de kommer behöva ha personal i hemmet 
dygnet runt. Tidiga mornar eller kvällar 
kan de sköta skiftbytena själva utan att 
störa resten av familjen. 

n I entrén finns också en rymlig hall/för-
varingsutrymme. Här förvarar de rullsto-
lar, ståskalsställning och alla förbruk-
ningsartiklar. 

RUMMET

n Takliften monterades när rummet 
byggdes. Liftföretaget kom och skruvade 
upp sina fästen direkt i takstolarna, som är 
förstärkta. När innertaket var gjort kom de 
igen och borrade fram sina fästen och 
monterade takskenorna och själva liften. 

n Rumsavdelaren mellan förvaringsutrym-
met och själva rummet går inte hela vägen 
upp till taket. Det är för att tvärbalken till 
takliften ska kunna röra sig fritt över hela 
rumsytan. 

n Golvvärmen var viktig för att Eskil är 
mycket på golvet och leker och gör 
stretchövningar och gymnastik. Eskils 
muskeldystrofi gör honom väldigt frusen 
och han har svårt att själv hålla sig varm. 

n Fönsterpartiet går ner till golvet. Det är 
för att Eskil ska kunna se ut när han är på 
golvet. 

n Fönsterpartiet ligger åt norr. Det 
släpper in mycket ljus utan att solen kan 
stå på och ger en bländningseffekt. Eskils 
synskada gör att han behöver mycket ljus, 
men ljuskällan får inte vara direkt. Det finns 
också fönster i rummet som ligger i 
västerläge. Dessa bländas av med 
rullgardiner under sommarhalvåret. 

”Detta ville vi  att Eskil skulle ha”
n Belysningen i rummet är väl tilltagen för 
att ge Eskil en bra ljusmiljö. I entrén och 
förvaringsutrymmet finns två takplafonder 
och i själva rummet finns sex. Taklamporna 
är fördelade på tre områden: två i entrén, 
två över sängen och fyra över själva rummet. 

n Fönsterpartiet har också en altandörr 
som går till en egen altan med trädäck. 
Norrläget gör att det är en skuggig och 
sval plats sommartid. Här ute kan Eskil 
vara med sina assistenter och ha vatten-
lek eller blåsa såpbubblor sommartid. 
Han får möjlighet till en aktiv utevistelse 
utan att det behöver bli så krångligt. 
Altanen har familjen bekostat själva. 

n Det finns också generöst med eluttag 
runt om i rummet. Men det är svårt att 
tänka på allt. Familjen fick nyligen dra en 
förlängningssladd för att få ström till Eskils 
elektriska filt som han har i sin säng.

INBLANDADE YRKESPERSONER:  • Arkitekt • Arbetsterapeut • Bostadsanpassningshandläggare • Elektriker • Konstruktör  
• Kvalitetsansvarig • Entreprenör • Liftinstallatör • Plattläggare

ELLINOR & STEFANS TIPS  
INFÖR TILLBYGGNAD

  Innan ni startar – tänk hela vägen från 
idag tills att barnet flyttar hemifrån, 
vilka behov kommer hen att ha?

  Behövs lift och hur ska den monteras, 
behövs i så fall kraftigare takstolar i 
konstruktionen?

  Tänk på att hjälpmedlen växer med 
barnet, vilka förvaringsytor kommer ni 
att behöva i framtiden?

  Hur mycket assistans kommer barnet 
ha och vilka möjligheter finns för att 
bevara familjens integritet och göra  
assistentens arbetsmiljö bekvämare?
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”Detta ville vi  att Eskil skulle ha”

Då Eskil ofta är på golvet har det golvvärme och fönstrena 
går hela vägen ned så att han ser ut. Fönstrena vätter mot 
norr och i taket finns många ljuspunkter för att skapa och 
sprida ett starkt och mjukt ljus som gynnar Eskils syn. Valet 
av matt golv är för att minska irriterande blänk.

Väggen mellan hallen och rummet går inte 
ända upp till taket, det gör att tvärbalken till 
takliften kan röra sig fritt över båda rummen. 

Eskil tycker 
mycket om att 
spela på datorn, 
lyssna på musik, 
och att vara ute. 

Eskil gillar att vara ute och på hans egen uteplats känner sig assis-tenterna bekväma med att dra igång bus och vattenlek.

 NORRLÄGE 

 MATT GOLV 

Ett enkelt sätt att ha koll på ditt barn är att 
använda ett babylarm.

 BABYLARM 

 BEHAGLIG ALLMÄNBELYSNING 

 ESKILS UTEPLATS 

TILLBYGGNAD

 TAKLIFTEN 

 TVÄRBALK 
 

ESKILS
RUM
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Föräldra- & anhörigstödTEMA

Efter ett år och nio månader utan en hel natts 
sömn var Christel nära avgrunden. Så kändes  
det. Men efter att ha blivit avlastad med många 
praktiska saker tycker hon sig ha fått lite  
ork tillbaka. Ork att se ljust på framtiden,  
både för sig själv och för sin dotter 
 Savannah.

”Jag var en zombie”
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Föräldra- & anhörigstöd

Malin Fallenius, 
personlig koordina-
tor, stämmer av 
med familjen en 
gång i veckan. 
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TEMA Föräldra- & anhörigstöd

Savannah drabbades av syrebrist när hon 
föddes, den där dagen i augusti för snart 
tre år sedan. Familjen blev kvar på sjuk - 
huset i två veckor innan de skickades hem 
med ett ”Vi väntar och ser vad som hän-

der. De första sex månaderna handlar ändå bara 
om kärlek och mat”. 

Men så blev det inte. Savannah skrek och skrek 
och skrek. Dygnet runt. 

Först vid två månaders ålder konstaterade läkar-
na att Savannah hade epilepsi. Medicinering påbör-
jades, habiliteringen kopplades in, och Savannah 
mådde bättre. 

Men hjälpen kom ändå för sent. Familjen hade 
redan börjat falla isär.

Snart separerade Christel och Savannahs pappa, 
och Christel tog Savannah med sig och flyttade hem 
till sin mamma. Savannah fortsatte att sova dåligt. 

– Ibland var hon vaken från klockan tre på mor-
gonen. Jag var en zombie. 

På ett forum mötte hon en mamma, och en dag 
skrev mamman ”Nu måste jag hjälpa dig” och ring-
de till projektet Personlig koordinator på Bräcke 
Diakoni. 

Och när de personliga koordinatorerna knacka-
de på hos Christel kändes det som att ”det svarta 
hålet slöt sig”. 

– När jag kunde slappna av och känna att jag inte 
var ensam, bröt jag ihop fullständigt.

Men sen vände det. Koordinatorerna kunde di-

rekt hugga tag i diverse ”surdegar” som Christel in-
te haft ork att ta tag i. Och ungefär samtidigt bevil-
jades Savannah assistans.

Christel, som hittills sovit dåligt de få timmar 
hon haft möjlighet, började sova bättre. 

– Det snurrade inte längre av alla måsten. Jag var 
inte ensam. Jag hade någon att dela med. 

Idag tycker hon att det är skönt att hon kan släp-
pa så mycket. 

– Koordinatorerna tar hand om sånt som tar en-
ergi. Då får jag energi och kan ta tag i andra saker 
som också måste göras. Och kan välja det roligaste, 
som igår när jag hittade en bra stol till Savannah.

De hörs en gång i veckan och stämmer av om hon 
behöver hjälp med något. Savannah börjar på trä-
ningsförskola om några dagar, något som Christel 
med koordinatorernas hjälp, kämpat för och fått 
igenom. Christel och Savannah har också flyttat 
ifrån Christels mamma och delar just nu lägenhet 
med hennes bror. Inom kort hoppas hon att de via 
förturskön ska få en egen lägenhet.

Med sin egen erfarenhet att luta sig mot tycker 
Christel att de personliga koordinatorerna borde 
kopplas in direkt när en familj lämnar sjukhuset.

– Där skulle man ha blivit uppfångad. Allt har jag 
fått reda på via andra föräldrar, på forum. Det ska 
inte behöva vara så. l

TEXT: VALTER BENGTSSON     
FOTO: LINNEA BENGTSSON 
info@faktapress.se

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

Mamma Christel 
önskar att de 
personliga koordi-
natorerna hade 
kopplats in direkt 
när Savannah 
föddes för snart tre 
år sedan.
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Det är förmiddag på Bräcke Diakoni i 
Göteborg. Malin Fallenius har precis 
kommit in på kontoret. Denna morgon har 

hon varit på ett möte på habiliteringen där hon 
stöttat en familj i att föra fram önskemål om 
insatser. På mejlen väntar en fråga från en annan 
familj om hon kan ringa och ordna fram nya recept 
till deras barn. 

Det här är några av alla de saker hon hjälper till 
med som personlig koordinator.

Tillsammans med sin kollega Helena Södergren 
avlastar hon idag cirka 15 familjer med barn i åld-
rarna 2-14 år med flerfunktionsnedsättning eller 
svår cp-skada. 

Flera av föräldrarna är ensamstående och unge-
fär hälften är sjukskrivna på grund av att situatio-
nen med barnet är så belastad. 

Malin tror att de gör störst nytta bland familjer-
na med de minsta barnen. 

– Det är en helt ny värld för de här föräldrarna, 
och systemet är byggt uppifrån, inte från barnens 
och familjernas behov. Vi lägger ned mycket arbete 
på att bara kartlägga familjens kontakter, många 
föräldrar vet inte vem som gör vad.

Under projektets gång har det visat sig att famil-
jerna främst vill ha praktisk hjälp. 

– Om berget är för högt vet man inte var man ska 
börja. Om vi gör en del, orkar föräldrarna en annan 
del. Vi ger lite startfart, och lyfter något från axlar-
na på familjen. De har gott och väl att göra ändå. 

Som ombud på möten går hon noga igenom med 
familjen vad syftet med mötet är i förväg, och vad 
de vill att hon ska säga. Hon tydliggör att hon inte 
kan hjälpa dem att ifrågasätta medicinsk behand-
ling eller driva politiska frågor. En stor fördel kan 
vara att hon inte är känslomässigt engagerad, säger 
hon. 

– Vi kan ta reda på information om olika alterna-
tiv, men inte driva frågorna åt föräldrarna. 

Förutom den akuta fasen när barnet är litet och 
alla kontakter ska falla på plats så har skolstarten 
visat sig vara en period där familjerna vill ha hjälp. 

– Vi håller på att ta fram en tidslinje så att vi kan 
ligga steget före familjerna. Man kan jobba inten-
sivt med en familj under en tid, och sen kan det gå 
ett år innan man hörs igen. Andra har man kontakt 
med varje vecka. Det viktiga är att de vet att jag 
finns här.

”Målet är att inget
ska falla mellan stolarna”

Projekt Personlig koordinator bevakar familjens intressen  
och dubbelkollar att det som lovats också bli gjort. ”Alla andra 

jobbar i sin fyrkant, men vi utgår från vad föräldrarna vill ha hjälp 
med”, säger Kersti Nordell, projekt ledare, som nu skapar  

en handbok för personliga koordinatorer.

PERSONLIG  
KOORDINATOR…

… är ett treårigt 
Arvsfondsprojekt  
som drivs av Bräcke 
Diakoni i samarbete 
med RBU. En per
sonlig koordinator är 
en extra resurs som 
kan underlätta var
dagen för föräldrar 
som har barn med 
flerfunktionsned
sättning/grav cp 
skada i Göteborgs
området. 

Läs mer på  
www.brackediakoni.
se/personlig 
koordinator

Malin Fallenius, Helena Södergren och 
Kersti Nordell avlastar idag cirka 15 
familjer som har barn med flerfunktions-
nedsättning eller svår cp-skada.

FK_1402_s60-73_foraldrastod_v06.indd   63 2014-03-12   13:16



64     FÖRÄLDRAKRAFT # 2 2014

TEMA Föräldra- & anhörigstöd

Som före detta LSS-handläggare ser och beklagar 
hon att servicen och samarbetet inom kommun 
och landsting har minskat de senaste åren. 

– Varje enhet blir mer och mer specialiserad, på 
gott och ont. Alla jobbar dessutom på uppdrag av 
föräldrarna, och förväntar sig att de ska vara spin-
deln i nätet. Men om en familj har 80 kontakter kan 
vi vara ett filter och ta över några av kontakterna. 
Samhället ger verkligen dubbla budskap, man vill 
att alla ska jobba, men alla kontakter kring barnet 
ska ske på vanlig arbetstid. 

Och om föräldrarna inte orkar så innebär det en 
risk för barnet. 

– Vi gör vad som underlättar för familjen i deras 
situation. Vår verksamhet är förebyggande hälso-
vård. Vi kanske kan hjälpa till att underlätta så pass 
att föräldrarna på sikt kan återgå till jobbet.

Projektledare Kersti Nordell ska nu under våren 
sammanställa projektets resultat och ta fram en 
arbetsmodell som kan användas på flera håll i landet. 
Hon hoppas att projektet ska kunna bli permanent 
och för just diskussioner om detta med bland annat 
Sveriges Kommuner och Landsting, Riksför bundet 
för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar samt 
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga.

Tillsammans med en förälder kommer projektet 
att ta fram ett projektverktyg där man ska kunna 
mäta tidsåtgången utifrån ett samhällsekonomiskt 
perspektiv, samt en handbok för koordinatorer.

Hon tror att det är viktigt att den personliga 
koordinatorn har en fristående roll, för att hon 
eller han ska kunna vara öppen för varje familjs 
behov och unika situation.

– Familjen ska kunna känna förtroende och till-
lit, och att de aldrig behöver uttrycka sig på ett spe-
ciellt sätt för att få något. Det är viktigt att de kan 
lita på oss, att vi hjälper dem att få rätt stöd, inte för 
lite men inte heller för mycket.

En annan aspekt med att vara fristående är att 
försäkra sig om att rollen fortsätter vara öppen och 
flexibel. 

 – Alla andra jobbar i sin fyrkant, men vi utgår 
från vad föräldrarna vill ha hjälp med. Det är  
viktigt att rollen inte blir för begränsad. Vi bevakar 
familjens intressen och dubbelkollar att det som 
lovats också blir gjort. Vi stöter på och ser till att 
saker händer, målet är att inget ska falla mellan  
stolarna. l

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

   SAMFÖR
   n SAMordnat FÖRäldrastöd är ett projekt som 

ska samordna stöd till föräldrar med barn och 
ungdomar med funktionsnedsättning som startade den 1 

augusti 2013 och projektet är finansierat av Arvsfonden under 
tre år. Under våren 2014 kommer en personlig samordnare att 
tillsättas i Västerås. Drivs av Mälardalens högskola och 
Västerås Handikapporganisationers Samarbetsråd (VHS). 
Målet med projektet är att ta fram en kvalitetsgranskad modell 
för ett väl fungerande samordnat föräldrastöd. 

Läs mer på www.samfor.se

GAPET
n Nystartad webbaserad tjänst som erbjuder erfarenhetsutby-
te med andra i liknande situation samt information, råd och 
stöd via kontaktpersoner från kommun och landsting.

Läs mer på www.gapet.se

EN ENKLARE VARDAG 
n Försäkringskassan har startat ett omfattande projekt för att 
gå igenom vad man behöver förbättra för att minska krångel 
och göra kontakten enklare och smidigare för personer med 
funktionsnedsättningar. Ett mål är att förbättra samarbetet 
mellan olika aktörer. 

   FLERFUNKTIONSNEDSÄTTNING
   n Nationellt kompetenscenter anhöriga, Nka, plane-

rar tillsammans med FUB och SRF en familjevecka 7-13 
juli på Furuboda folkhögskola. Familjeveckan vänder sig till 

föräldrar, syskon och barn i ålder 3-13 år med flerfunktionsned-
sättning och medicinska behov. 

Läs mer på www.anhoriga.se/flerfunktionsnedsattning

DÖVBLINDHET
n Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, har fått medel beviljade 
från Allmänna arvsfonden för projektet ”Verktyg för bättre hälsa”, 
som bland annat ska anordna familjehelger. Syftet är att ge för-
äldrar, syskon samt barn och ungdomar med dövblindhet verktyg 
och strategier som kan leda till acceptans och återhämtning. Den 
första familjehelgen planeras gå av stapeln den 16-18 maj. 

Läs mer på www.fsdb.org 

SÄLLSYNTA DIAGNOSER
n Stiftelsen Ågrenska anordnar familjevistelser kring sällsynta 
diagnoser. Under hösten planeras familjeveckor om bland annat 
narkolepsi, Angelmans syndrom, Tuberös skleros, Leukodystrofi, 
Kraniofaryngeom, Fetalt alkoholsyndrom, CDG- syndromet,  
Pitt-Hopkins syndrom, Mowat-Wilsons syndrom med flera. 

Läs mer på www.agrenska.se

Stöd
NYA PROJEKT 

Stöd
FAMILJE-
VISTELSER 

Tar bussen till familjerna. Malin Fallenius 
utgår från vad varje familj vill ha hjälp med.
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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.
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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.
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Här lär sig familjen
stå på egna ben

Strax efter att Moas dropp tagits bort flyttade hon och mamma Ingela 
från avdelningen till familjehotellet. Där fick de lära sig att hantera  
Moas diabetes på egen hand, med diabetessköterskan ett telefon- 

samtal bort. Allt utifrån just deras familjs behov.

Föräldrastöd på sjukhus

På egna ben. Efter en 
vecka på familjehotel-

let var Moas familj redo 
att stå på egna ben.
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Moa Gullberg, 12, köper en 
semla i sjukhuscaféet. 
Här på Skånes Universi
tetssjukhus i Lund var 
hon inlagd ett par dagar  

i samband med att hennes diabetes upp
täcktes för snart tre år sen. 

Det var sommarlov när mamma Ingela 
började ana att något var fel. Moa var stän-
digt trött, och gick ned i vikt. Hon drack 
också mycket mer än vanligt. Dessutom kun-
de mamma Ingela känna en doft av aceton 
från Moas hud. Kunde det vara diabetes?

Moa ställer tallriken med semlan på 
bordet och tar upp en liten bordsvåg. 
Först ställer hon upp tallriken, och 
nollställer vågen, därefter väger hon 
semlan och halverar sedan summan för 
att få ett ungefärligt kolhydratsintag. 59? 
Hon sneglar frågande på mamma Ingela, 
som nickar tillbaka och ler. Moa har blivit 
en fena på procent och huvudräkning sen 
hon fick diabetes.

När de kom in till vårdcentralen den där 
sensommardagen bekräftades Ingelas hy-
potes och Moa skickades direkt till sjukhu-
set i Lund. Hon blev inlagd och fick dubbla 
dropp för att rena blodet från de syror som 
samlats, samtidigt som hon fick glukos och 
insulin. 

Innan Moa kan sätta tänderna i semlan 
kvarstår två saker. Det första är att hon 
måste kontrollera sitt blodsocker. Genom 
att sticka sig i fingret och sedan applicera 
bloddroppen på en liten pappersticka 
och sen läsa av den får hon fram sitt 
värde just nu. Det här gör hon upp till tio 
gånger varje dag.

Moa ska inte behöva avstå från något, 
hon ska kunna göra allt. Så har familjen 
resonerat från dag ett. 

Just när Moa blev sjuk pågick ett forsk-
ningsprojekt på barnsjukhuset i Lund. 
Istället för att ligga kvar på avdelningen, 
fick familjen efter ett par dagar möjlighet 
att leva självständigt, med stöd från perso-
nalen på sjukhuset, på familjehotellet strax 
intill barnsjukhuset. 

Moa slår nu in värdet på blodsockret 
och antal kolhydrater för semlan på sin 
insulinpump, därefter räknar pumpen ut 
hur mycket insulin hon behöver ta. 
Insulinpumpen bär hon 
innanför kläderna och 
insulinet går direkt in under 
huden genom en liten nål 
som sitter vid ryggslutet. 

Nu kan hon börja äta. Hon 
ska bara hämta en servett 
först.

Att lära sig hur maten påver-
kar blodsockret kändes till en 
början oöverstigligt, men ge-
nom att inte vara kvar och bli 
serverad mat på avdelningen 
tror Ingela gjorde att man for-
tare lärde sig hur allt hängde 
ihop.

Moas diabetessköterska 
kom förbi varje dag och de 
kunde ringa henne när de ville. Men även 
läkare, dietist, sjukgymnast och kurator 
fanns tillhands vid behov. 

Föräldrarna fick också möjlighet till 
samtalsstöd. 

– De fångade upp oss. Om inte vi mår 
bra mår inte barnen bra. Det är en stor 
omställning att ens barn har en kronisk 
sjukdom, som, om man inte sköter den, 
kan förkorta livet. Det är en sorg. Allt 
hänger på hur jag sköter om mitt barn. 
Det läggs på mina axlar. 

Vetskapen om att man kunde ringa när 
man ville var väldigt viktig för Ingela.

– Man kände att man inte var ensam, 
att det fanns någon att fråga. Dessutom 
en person som såg och förstod mig, och 
som kunde svara på alla mina frågor, 
även utanför kontorstid.

Att bo på familjehotellet var nästan som 
att vara hemma – men ändå inte. 

– Att vistas på familjehotellet tar bort 
det sjuka, det är en hemlik 
miljö. Vi skulle göra sånt vi 
brukade och äta sånt vi 
brukade. Samtidigt slapp 
man vardagsstressen, med 
städ och tvätt, säger Ingela 
och Moa fortsätter:

– Det fanns massor att 
göra. Man kun de till 
exempel spela pingis, eller 
gå ut när man ville. Och om 
jag hade varit kvar på 
avdelningen hade jag bara 
fått sjukhusmat, säger hon 
och rynkar lite på näsan. 

Efter en vecka åkte 
familjen hem. Mamma 

Ingela berättar:
– Steget hem från familjehotellet var 

inte så långt. Jag kände att jag klarar det, 
även om jag var jättenervös innan, att det 
skulle hänga på mig nu, men det var 
skönt att bara veta att man även i fortsätt
ningen hade möjlighet att ringa Moas 
diabetessköterska.

Sjukhuset gjorde ett par hembesök där 
i början och då passade familjen på att 
bjuda in släkt för att de också skulle få 
information om vad diabetes innebär.

Steget hem 
från familje-
hotellet var 
inte så långt. 
Jag kände att 
jag klarar 
det, ÄVEN OM 
JAG VAR JÄTTE-
NERVÖS.

Moa kontrollerar 
sitt blodsocker 

genom att sticka 
sig i fingret varje 

gång hon ska äta.
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Det har också visat sig att personer i 
Moas omgivning, som hennes gamla lära-
re, hennes skolsköterska, och en kompis 
storasyskon, också har diabetes.

Moas diabetessköterska har också varit 
i skolan och informerat perso-
nalen och hennes skolsköter-
ska har pratat i klassen. Moa 
tycker att det är skönt att kom-
pisarna får veta mer.

– Många tror att man måste 
ha gjort något fel för att få 
diabetes. Ätit mycket socker 
eller så. Men så är det inte, 
säger hon, och mamma Ingela 
fortsätter:

– Det är viktigt att alla vet, 
eftersom Moas diabetes 
påverkar hur hon mår. Om 
hon verkar sur så kan det vara 
att blod sockret är lågt. 

Moa beskriver hur det känns. 
– Man blir darrig, kallsvettig, blek. Jag 

har alltid Dextrosol i min väska. 

Allt Moa gör påverkar blod - 
sockernivån och beroende på detta 

behöver hon olika mycket insulin.
Men att sticka sig för att mäta blod-

sockernivån och ta insulin varje gång 
man ska äta, var jobbigt i början. Moa fick 
sprutskräck och bara mamma fick hjälpa 

henne. Ingela åkte därför till 
skolan tre gånger om dagen 
den där första hösten. Så 
småningom lärde Moa sig 
själv och idag har hon en 
pump, som fördelar insulinet 
över tid. Nålen till pumpen 
behöver bara bytas var  
tredje dag. 

Moa sköter nästan allt själv 
nu, och hon skrattar när hon 
säger att hon brukar roa sig 
med att ställa om sin pump 
till andra språk ibland. 
Kinesiska till exempel. 

Mamma ser plötsligt lite blek ut. 
De första två åren hade de möjlighet att 

ringa direkt till Moas diabetssköterska. 
Idag har de, som alla andra, möjlighet att 
ringa diabetessköterskorna på sjukhuset 
under vanlig arbetstid. 

– Jag tror aldrig jag ringde efter första 

året och inte heller då var det särskilt ofta. 
Men de första månaderna hemma var det 
otroligt skönt att ha den möjligheten. Det 
bidrog framför allt till att man inte kände 
sig helt ensam i ansvaret för den medicin-
ska behandlingen av sin dotter.

Till sjukhuset åker de var tredje månad 
på kontroll. I övrigt verkar de leva som de 
lär. För när Moa skulle fylla i ett frågefor-
mulär och svara på frågan om hennes för-
äldrar uppmuntrade henne att sluta bete 
sig som hon var sjuk, förstod hon inte ens 
frågan. Jag är väl inte sjuk? l

Att vistas 
på familje-
hotellet tar 
bort det 
sjuka, DET  
ÄR EN HEMLIK 
MILJÖ.

På familjehotellet där mamma Ingela och Moa bodde fanns det massor att göra men de slapp vardagsstressen och kunde fokusera på det viktiga.

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

PÅ FACEBOOK
Föräldrar:  
www.facebook.com/groups/diabetestyp1

Forskargruppen:  
www.facebook.com/lu.se.bfr
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Enligt svensk tradition vårdas barn 
som insjuknat i diabetes upp till två 
veckor på vårdavdelning för att lä-

ra sig hantera sjukdomen, trots att många 
är medicinskt färdigbehandlade redan 
efter två dygn. Trots de extra dygnen 
känner sig familjerna ofta vilsna när de 
kommer hem.

– När vi för ett par år sedan intervjua-
de föräldrar sa de att när de kom hem 
från sjukhuset var det som att komma 
hem med ett nyfött barn och inget var 
planerat. 

Inger och hennes medarbetare började 
skissa på ett projekt där familjerna skulle 
komma hem tidigare, men få mer stöd i 
bakgrunden, helt efter behov.

– Alla läkare tyckte inte att detta var en 
bra idé i början. Barnen var trots allt un-
der deras medicinska ansvar. Men de 
kunde gå med på att familjerna flyttade 
in i familjehotellet, som ligger på sjukhus-
området. Och så blev det.

Snart kom flera läkare tillbaka och sa 
att de var överraskade över hur familjerna 
lärt sig hantera och reflektera över sitt 
barns sjukdom under tiden på familjeho-
tellet.

– Genom att utgå från familjens frågor 
här och nu, lärde de sig allt de behövde 
kunna, men i sin takt. Om de hade varit 
inlagda på avdelningen hade personalen 
gjort mer, nu var det omvänt. Vi sa ”Ni är 
en familj. Vi tror att ni kan hantera detta 
och växa in i situationen.”

När nu resultatet ska sammanställas är 

det barnens blodsockervärde över tid 
som kommer att jämföras med en kon-
trollgrupp som fick traditionell vård un-
der samma period. Inger hoppas på att 
båda gruppernas värden är lika bra. Hon 
vet redan nu att de föräldrar som deltagit 
i projektet är mer nöjda, både med hur de 
fått lära sig hantera sitt barns diabetes, 
kommunikationen med vårdpersonalen, 
samt hur familjens emotionella behov ta-
gits om hand. 

Ingers dröm är mer individanpassad 
barnsjukvård, där fokus ligger på det en-
skilda barnet och dess familj. 

– Vissa vill vara på sjukhus, vissa inte. 
Oavsett vilket, så måste vi ha en flexibili-
tet, en handlingsberedskap för detta. På 
ett sätt handlar det om att minska på de 
fasta riktlinjer och traditioner som finns 
idag. Man kan göra på olika sätt, bara må-
let uppfylls. Detta kan skapa osäkerhet 
hos personalen i början, men föräldrar 
efterfrågar detta. Och det är inte farligt 
om det görs på rätt sätt. Dessutom inne-
bär det minskade kostnader för sjukvår-
den. 

I både Lund och Malmö har hembase-
rad diabetesvård nu startat på försök, där 
familjen får välja mellan att stanna på av-
delningen, flytta till patienthotellet eller 
åka hem. Hembaserad neonatalvård finns 
redan.

Men Inger poängterar att det är viktigt 
att inte lägga för stort ansvar på föräld-
rarna för fort. 

– Vi har sett att det kan innebära en 

stress och att slitningar mellan föräldrar-
na kan uppstå. Är man hemma måste 
man ta mer ansvar. Men samtidigt slipper 
familjen dela upp sig. Syskonen mår bättre 
och det påverkar barnets och familjens 
vardag mindre. Men det måste finnas en 
balans. Man är expert på sitt barn, men 
inte på det medicinska. Det är en viktig 
skillnad. l 

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

”Genom att efterlikna den vård vi ger men i hemmiljö, samtidigt 
som vi finns tillhands, gör vi övergången till hemmet smidigare”, 
säger professor Inger Hallström, som leder forskning om föräld-
rars deltagande i vården och barn med långvarig sjukdom. 

”Föräldrar detta” efterfrågar

INGER HALLSTRÖM

Gör: Barnsjuksköterska och Sveriges 
första professor i pediatrisk omvårdnad. 
Forskargruppschef för forskargruppen 
Barns och familjers hälsa & reproduktiv 
hälsa vid Lunds universitet. 

Specialitet: Barn med långvarig sjukdom 
och deras familjer med fokus på hur 
omhändertagande och behandling 
påverkar familjens dagliga liv och vilka 
effekter det får över tid.

Aktuell: Föreläser om hur vården kan 
utvecklas för barn med långvarig sjukdom 
på Barnveckan 2014 i Malmö.

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
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1 
JAG HAR INTE SOVIT EN HEL NATT 
PÅ FLERA ÅR. JAG ORKAR SNART 

INTE LÄNGRE. VAD SKA JAG GÖRA?
Be om hjälp! Som småbarnsförälder kla
rar man att sova med “ena ögat öppet” 
under en period, men om barnet har ett 
varaktigt behov av hjälp på natten så 
behöver ni som familj avlastning. Ta vara 
på er själva, ni som föräldrar är de vikti
gaste personerna i barnets liv. Ha modet 
att be om hjälp.

2 
HUR BÖRJAR JAG?

När man känner sig ständigt trött, har man 
svårt att fatta beslut. För att kunna betrak
ta problemet behöver du vara utvilad. Mitt 
tips är, om möjligt, att åka bort och försö
ka se situationen på avstånd. Då är det 
lättare att hitta åtgärder och strategier 
för återhämtning. Fundera på ”Vad kan 
jag göra åt mitt problem? Vad behöver 
jag? Vad har vi för resurser? Vad fattas?”

3 
VARFÖR ÄR DET  

SÅ VIKTIGT ATT SOVA?
Om vi sover för lite åldras vi i förtid. Vi 
reparerar hjärnan när vi sover. Sömn är 
vår viktigaste källa till återhämtning. 
Hjärnans funktion, minnet, kreativiteten 
och immunförsvaret behöver återhämt
ning. Vår hjärna är programmerad för en 
dygnsrytm på 24 timmar som talar om 
när det är dag och natt. Kroppen produ
cerar melatonin som hjälper oss att följa 
dygnsrytmen. När solljus når ögats nät
hinna stoppas melatoninproduktionen, 
och på natten, när det är som mörkast, 
produceras mest melatonin.

4 
HUR TAR JAG IGEN  
FÖRLORAD SÖMN?

Man sover i fyra stadier, där stadiet som 
kallas djupsömn är det allra viktigaste för 
vår återhämtning. Den mesta djupsöm
nen sker under de första fyra timmarna, 

Småbarnsåren är över, men du går fortfarande upp och hjälper ditt 
barn flera gånger per natt. Vissa nätter sover du nästan ingenting. 
Känner du igen dig? Här är tips för att ta igen förlorad sömn  
från Mirjam Ekstedt, sjuksköterska och sömnforskare.

Den livsviktigasömnen
TIPS TILL FÖRÄLDRAR

   Gör en sömndagbok för att kartlägga 
hur ditt barn sover/inte sover som du 
kan använda vid ansökan om assistans 
eller annan avlastning

  Kontakta barnets arbetsterapeut för att 
få hjälp med eventuell bostadsanpass-
ning och hjälpmedel

  Ta en tupplur på dagen

  Varva ned med varm dryck och något 
litet att äta innan du ska sova

  Träning och fysisk aktivitet gör kroppen 
naturligt trött

 Se till att sovrummet är mörkt och svalt

 Använd öronproppar

  Skriv av dig om du har tankar som 
håller dig vaken

 Skaffa en väckarklocka du litar på

foto: LINNEA BENGTSSON

Har det hänt att du 
somnat till på jobbet 
eller vid matbordet av 
ren utmattning? 
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och har du sovit för lite en natt så tar 
kroppen igen det nästa natt, den reglerar 
själv att du sover mer djupsömn om du 
behöver det. För det mesta orkar man en 
hel dag med bara fyra timmars sömn, om 
man får sova nästa natt. Men det funkar 
inte i längden, sömnbrist blir som svält 
och behovet måste mättas. 

5 
DET ÄR SÅ JOBBIGT ATT INTE VETA 
HUR LÄNGE JAG SKA FÅ SOVA, SÅ 

JAG FÖRSÖKER HÅLLA MIG VAKEN.
Det är bättre att försöka sova, om så bara 
en kvart, än att du försöker hålla dig va
ken. Om du blir väckt av yttre omständig
heter är chansen stor att du kan gå in i 
djupsömn igen när du somnar om. 
Kroppen tar det den behöver och varje 
liten stund är viktig. Kanske blir det en 
kvart, eller så blir det två timmar. Men all 
sömn bidrar till helheten.

6 
VAD ÄR DET SOM GÖR ATT JAG 
ÖVER HUVUD TAGET ORKAR?

Så länge du kan sova på dagen, ta tupp
lurar och somna om så klarar du ganska 
mycket. Men om du har svårt att somna 

om när du vaknar på natten, blir du sår
bar och riskerar att gå in i depression och 
utbrändhet. Att vara anhörig är att befin
na sig på en tunn is, att balansera på 
gränsen för vad man orkar med. Om vi 
måste vara vakna så är vi det. Aktiviteten 
i hjärnan håller oss vakna, den är inställd 
på “beredskap”. 

7
 IBLAND HAR JAG SVÅRT  

ATT SOMNA?
Vår hjärna kan inte skilja på när vi måste 
vara vakna eller när tankar och funde
ringar håller oss vakna. Stress ökar äm
nesomsättningen och temperaturen i 
kroppen, och det är lätt att hamna i en 
ond cirkel som kan leda till en permanent 
sömnstörning. Om du lägger dig och är 
stressad stör det insomnandet och även 
sömnen. Det är viktigt att varva ned så att 
sömnen kan komma. 

8 
HUR VARVAR JAG NED?

Försök acceptera situationen när du lig
ger där och försöker somna. Acceptans 
innebär inte att du tycker om situationen, 
men att du erkänner att du har svårt att 

MIRJAM EKSTEDT

Mirjam Ekstedt är sjukskö-
terska och sömnforskare 
och har bland annat forskat 
på utbrändhet och åter-
hämtning. Intresset för 
sömn fick hon när hon 
jobbade natt som sjukskö-
terska när hennes barn var 
små.  ”Jag trodde att det var 
en bra lösning men resulta-
tet blev att jag inte sov bra 
alls, och var ständigt på jakt 
efter sömn och tupplurar. 
Då började jag fundera på 
vad sömnen har för betydel-
se för hälsan.”

SVÅRT ATT KOMMA NER I VARV?

KEDJETÄCKET

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

DÅLIG SÖMN?

Kedjetäcket är ett förskrivningsbart tyngdhjälpmedel 

som med sitt jämna, omfamnande tryck mot kroppen 

hjälper dig att komma ner i varv och slappna av. 

Positiva effekter märks ofta på både insomningstid och 

sömnkvalitet såväl som på antal uppvakningar och 

förmågan att somna om vid uppvakning.

Gå gärna in på vår hemsida för att läsa mer eller hör 

av dig direkt till oss om du har frågor.

KOM TILL RO MED
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Allt fler oroas av brister 
inom omsorgen. Och allt 
fler anhöriga går med i 

Anhörigas Riksförbund som nu 
har cirka 4000 medlemmar och 
ett 60-tal lokalföreningar.

Men Alf Andersson ser också 
positiva nyheter. En rad goda 
exempel kommer att lyftas fram 
på Anhörigriksdagen.

Anhörigvänliga arbetsgivare 
är ett projekt som får stort ut-
rymme på riksdagen i maj.

– Nio arbetsgivare deltar idag i 
projektet och arbetar för att un-
derlätta för medarbetare som 
vårdar anhöriga. Många fler är 
intresserade av att gå med, säger 
Alf Andersson.

– Det är ett angeläget projekt 
som vi tror kommer att förändra 
situationen för anhöriga när det 
väl blir spritt bland många fler 
arbetsgivare. Projektet avslutas 
egentligen vid nästa årsskifte 
men målsättningen är att det ska 
bli bestående och fortsätta att 
utvecklas även därefter.

– Det är en oerhört viktig fråga 
eftersom många idag måste gå 
ned i arbetstid eller till och med 
sluta arbeta för att klara omsor-
gen om anhöriga, säger Alf 
Andersson.

Oron för att LSS, lagen om stöd 
och service till vissa funktions-
hindrade, och andra välfärdssys-
tem ska urholkas blir en viktig 
fråga på Anhörigriksdagen.

Barbro Lewin, funktionshin-
derforskare, tar upp problemen 
med att det har blivit svårare 
både att få och behålla kontakt-
person, ledsagarservice och an-
dra insatser. Hon menar att an-
höriga upplever stor frustration 
över att behöva tampas med 
kommunala myndigheter och 
försäkringskassan för att deras 

Vi vill lyfta fram goda exempel men  
också peka på upplevda brister. Målet  
är att inspirera fler till förbättringar inom 
omsorgen, säger Alf Andersson, ord
förande för Anhörigas Riksförbund.  
Han ser fram emot den 16:e upplagan  
av Anhörigriksdagen som äger rum  
i Varberg i maj.

somna men att det är okej att ligga vaken. 
Försök att släppa tankarna, och känna 
att det är skönt att vila. Skriv också en 
lista på vad som ger dig vila. Vad funkar 
bäst för dig? Ta fram listan när du känner 
dig trött men inte kan varva ned. 

9 
OM JAG HAR SVÅRT ATT  

TA EN TUPPLUR PÅ DAGEN?
Det handlar troligtvis om ditt eget kon-
trollbehov. Du måste bestämma dig. Det 
fungerar inte om du tänker “Om jag inte 
somnar ska jag göra det här istället”. Du 
kanske kan gå in i ett tyst, svalt och 
mörkt rum. Försök “lura” kroppen att 
det är natt. Lägga dig i en säng med rikti-
ga lakan. Kroppen är rutinmässig och 
styrs av betingade reflexer. När du 
djupandas går din puls och ditt blodtryck 
ned, och det är lättare att somna.

10 
JAG BLIR OFTA ARG NÄR  

NATTASSISTENTEN SJUKANMÄLER 
SIG ELLER NÄR MITT BARN INTE 

VILL SOMNA OM?
Försök släppa kontrollbehovet och tan-
karna och ta det som det kommer. 
Tänk att ilskan och det dåliga samvetet 
som den medför drabbar dig själv, och 
att du behöver spara den energin. Du 
måste inte gilla läget, men försök tänka 
att “nu är det så här, jag kan inte göra 
något åt det”. Kanske kan du försöka öva 
på detta i andra sammanhang. 

11
OM JAG BEHÖVER  

PROFESSIONELL HJÄLP?
Om du lider av akut sömnbrist kan du 
behöva medicin som hjälper dig att sova, 
åtminstone i den första fasen. Men det 
handlar ofta inte bara om en sak. Om du 
på grund av sömnproblemen känner dig 
nedstämd kan du få hjälp med KBT-
behandling av en sömnpedagog eller 
terapeut. Det finns inga quickfix-lösning-
ar, alla har individuella erfarenheter, 
men de flesta hittar strategier och balans 
till slut. l

TIPS TILL DIG SOM 
JOBBAR NATT

Boken Kosten, 
kroppen, klockan 
Maria Lennernäs & 
Karin Wiberg
Fitnessförlaget, 
2006.

ORSAKER SOM KAN PÅVERKA 
DITT BARNS SÖMN…

Ur boken Sov gott – En bok om barn, 
sömn och funktionshinder av Sara 
Holm och Pia Winnberg-Lindqvist,
RBU, 2005.

• Synskada

•  Utvecklingsstörning och autism

• Epilepsi

• Andningsproblem

• Smärta

• Reflux

• Förstoppning

• Muskelspänning

•  Kontrakturer och ortoser

•  Behov av mat på natten

TIPS FÖR ATT HÅLLA SIG VAKEN

Ur boken Sömnens 
betydelse för hälsa och 
arbete av Torbjörn 
Åkerstedt, Bauer Bok, 
2006.

•  Byt arbetsuppgift, helst till 
något intressant

• Sätt dig obekvämt

• Ställ dig upp

• Gå en runda

•  Släpp in frisk luft, för att öka 
syrenivån i blodet

• Svalka dig med kall luft

• Utsätt dig för buller

• Öka belysningens styrka

• Prata med arbetskamrater

• Sjung, om möjligt

•  Ät ett äpple eller en bit  
knäckebröd

• Drick en kopp kaffe

TEXT: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

ANHÖRIGA          VILL SE KRAFTTAG FRÅN POLITIKER

FK_1402_s60-73_foraldrastod_v06.indd   72 2014-03-13   16:41



2014 # 2 FÖRÄLDRAKRAFT     73

närstående med funktions-
nedsättningar ska få goda 
levnadsvillkor.

På plats finns tunga namn 
från regeringen och oppositio-
nen. Barn- och äldreminister 
Maria Larsson (KD) möter 
Lena Hallengren (S), vice ord-
förande i socialutskottet, i ett 
panelsamtal där även 
Anhörigas Riksförbund deltar.

– För oss är det viktigt att 
lyfta fram hur anhöriga och 
närstående känner. Vi blir 
aldrig nöjda förrän situatio-
nen är tillfredsställande för 
alla berörda. Det är vårt upp-
drag att alltid verka för anhö-
rigas välfärd, säger Alf 
Andersson.

– Även om anhörigfrågorna 
är högaktuella i debatten idag 

hoppas jag på ännu större 
gehör när det gäller verkliga 
insatser!

Han ser med spänning fram 
emot Riksrevisionens nya 
granskning av anhörigstöd. 
Riksrevisionen representeras 
av Emelie Juter, revisor, och 
Philippe Jolly, revisionsdirektör.

– Vi är jätteglada att Riks-
revisionen kommer till Anhörig-
riksdagen för att tala om hur 
staten har organiserat syste-
met som omger anhöriga och 
vad man kommit fram till i 
granskningen, säger Alf 
Andersson.

Delaktighet och Stöd är ett 
projekt som också presenterar 
nyheter på Anhörigriksdagen, 
under rubriken ”Det utökade 
föräldraskapet”. Projektet 

drivs av Bräcke Diakoni till-
sammans med bland annat 
Anhörigas Riksförbund.

Många vuxna personer som 
har funktionsnedsättningar är 
beroende av sina föräldrar för 
att vardagen ska fungera. För-
äldrarna tvingas ta ett mycket 
stort ansvar när stödet från 

samhället inte räcker till. 
Syftet med projektet är att 
ändra på detta genom att ta 
reda på hur verkligheten ser ut 
och vad som kan underlätta. l

ANHÖRIGA          VILL SE KRAFTTAG FRÅN POLITIKER

TEXT: VALTER BENGTSSON 
info@faktapress.se

Hoppas på nya tag från politikerna. Alf Andersson efterlyser fler 
”verkliga insatser” för anhöriga från Maria Larsson, barn- och äldre-
minister, och Lena Hallengren, vice ord förande i socialutskottet, som 
båda deltar i ett panelsamtal under Anhörigriksdagen.

• v 35 Angelmans syndrom

• v 37 Tuberös skleros

• v 38 Leukodystrofi

• v 39 Kraniofaryngeom - Barncancerfonden

• v 41 Fetalt alkoholsyndrom, FAS

• v 42 CDG-syndromet

• v 42 Sarkom - Barncancerfonden 

• v 43 Pitt-Hopkins syndrom, Mowat-Wilsons syndrom

• v 46 18q-deletionssyndromet / monosomi 18q-syndromet

• v 47 Iktyos 

• v 49 Fenylketonuri, PKU (Familj- och vuxenvistelse) 

• v 50 Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination

Ågrenska erbjuder familjevistelser för familjer som  
har barn med sällsynta diagnoser.

Familjekompetens på Ågrenska

Du vet väl att du som anhörig eller personal inom tex skola, habilitering, assistans 
kan anmäla dig till de två utbildningsdagarna i samband med varje familjevistelse?  
Gå in på www.agrenska.se för mer information. 

Hösten 2014

 www.agrenska.se 
Nationellt kompetenscentrum

 031-750 91 00
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En stor fåtölj. En liten blond kalufs. Tre 
elektroder. En vid tinningen, en ovan
för och en strax bakom örat, alla kopp
lade till en dosa, som i sin tur sitter ihop 
med datorn och plattteven där filmen 

visas. 
Kalle tittar koncentrerat på skärmen. Då och då 

drar filmen ihop sig, som när man ställer in bildfor
matet på en teve, för att strax öka till full skärm igen.

Detta sker när Kalle använder vissa hjärnvågor 
mer än andra.

Det är tredje gången på ett 
halvår Kalle har åkt hemifrån 
Mjölby till Malmö för att trä
na neurofeedback. 

Ser familjen något resul
tat? 

Ja. 
Men vi tar det från början.

Mjölby 2007. Mamma 
Christine märker tidigt att 
Kalle avviker från mönstret 
när hon jämför med andra 
spädbarn i omgivningen. Hans sömnmönster är 
inte som de andras, han sover bara 20 minuter i 
taget. 

Och från tio månaders ålder springer han. Hela 
tiden. 

Det blir svårt att gå ner på stan, familjen blir bra 

på att undvika saker.
Vid två och ett halvt års ålder frågar BVC om 

Christine är orolig för att Kalle kan ha ADHD? 
Nej, visst har hon hört talas om ADHD, men hon 

förknippar diagnosen i första hand med vuxna 
män och aggressivitet. 

Men när hon lite senare skaffar böcker i ämnet 
och läser, passar Kalles symtom in på pricken. Via 
BVC får de kontakt med en psykolog. Hon i sin tur 
tycker inte att det finns någon anledning att stressa 

med utredning och diagnos 
eftersom familjen känner 
sig trygga med att Kalle får 
sina behov tillgodosedda på 
förskolan. Men familjen tyck
er annorlunda.

– Vi ville ändå börja utre
da för att få möjlighet att 
bättre förstå Kalle och lära 
oss strategier för bemötan
de. 

Förra våren fick de till 
slut papper på det de redan 
visste. Att Kalle har den 

mest klassiska typen av ADHD, det vill säga svårig
heter med impulskontroll, överaktivitet och kon
centration. 

De blev erbjudna medicin men valde att avvakta.
 – Vi vill att Kalle ska prova allt annat först. 

”Vi vill ge Kalle ett
lättare liv”
När trebarnsfamiljen från Mjölby hörde talas om neurofeedback  

ville de se om denna träningsmetod kunde hjälpa deras äldste son 
Kalle. De packade in småsyskon och väskor i bilen och körde de 40 

milen till Malmö. Idag, ett halvår senare, är Kalle åter i Malmö för sin 
tredje träningsomgång. Familjen Starck hoppas att  
neurofeedback snart ska erbjudas via landstinget  

som behandling för barn med ADHD. 

NEURO- 
FEEDBACK  
I KORTHET

  En träningsmetod 
där man speglar 
hjärnans aktivitet 
via syn, hörsel eller 
känsel.

  Uppfanns i USA på 
60-talet och har 
bland annat erbju-
dits till krigsvetera-
ner med posttrau-
matiskt stressyn-
drom. 

  Förekommer mer i 
bland annat Norge, 
Tyskland och USA.

  En grundbehand-
ling med 20 trä-
ningstillfällen kos-
tar 15–20 000 kr.

  Det finns endast  
ett fåtal utövare  
i landet. 

  Enligt SBU:s rap-
port 2009 saknas 
bevis för att det 
fungerar.

  Studeras just nu 
på Karolinska  
institutet, projektet 
heter KITE.

  Sägs även vara bra 
vid bland annat tin-
nitus, migrän och 
peak-performance-
träning.

Vi vet inte hur långt  
vi kan komma men  
än så länge ser vi  
POSITIVA RESULTAT OCH 
KALLE GILLAR DET.
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Istället för att se det som första behandlingsalter-
nativ ser vi det som det sista, säger mamma 
Christine.

Genom att googla hittade de träningsmetoden 
neurofeedback och blev nyfikna. Men det kostade 
mycket pengar. Och fanns bara på ett fåtal platser i 
landet. Det bästa alternativet visade sig vara att ta 
två av familjens semesterveckor och åka ned till 
Malmö. Och på den vägen är det.

Idag är det tredje gången Kalle är här i Malmö, och 
han visar gärna hur det går till när han tränar. Om 
han tittar på film ökas storleken på filmrutan varje 
gång han använder rätt hjärnvågor. Om han spelar 
spel ökas farten varje gång han använder rätt 
hjärnvågor. 

Christine minns att hon var orolig för om Kalle 
skulle kunna sitta still de 20 minuterna under själ-
va träningen, men även om han är orolig precis 

innan så är han helt ”uppslukad” när träningen 
startar. 

Och tre månader efter första behandlingen bör-
jade familjen se resultat i vardagen.

– Skillnaderna är inte som natt och dag, men det 
finns skillnader. Kalle har samma svårigheter, men 
inte lika mycket och inte lika ofta. 

De fyllde i en enkät på BUP före träningen, som 
de utvärderade nyligen. 

– Före träningen satt alla kryss längst till höger 
under kolumnen ”Stora svårigheter/Stora pro-
blem” men efter träningen hamnade kryssen en 
kolumn till vänster under ”Vissa svårigheter/Vissa 
problem”. 

Christine tror att resultatet hade varit lättare att 
utvärdera om Kalle hade gått kvar i förskolan med 
samma barngrupp och samma personal. 

– Vår känsla är att behandlingen fungerar och vi 

NEURO- 
FEEDBACK
Neurofeedback ba-
seras på teorin att 
barn med ADHD har 
långsammare aktivi-
tet i hjärnan, vilket 
kan registreras med 
EEG, elektroencefa-
lografi. Syftet med 
neurofeedback är att 
barnet ska träna på 
att styra sina impul-
ser och att koncen-
trera sig. EEG-
mönstret styr inne-
hållet och när det 
normaliseras får bar-
net beröm eller po-
äng. Barnet ska ”lära 
sig” hur ett normalt 
EEG-mönster känns.
Källa: SBU

”BEST  
SUPPORT”
Enligt den amerikan-
ska barnläkarföre-
ningens rapport 
”Evidence-Based 
Child and Adole-
scent Psychosocial 
Interventions” är neu-
rofeedback (biofeed-
back) en av de meto-
der som ger ”Best 
support” (Evidens-
nivå 1) vid ADHD. 
Rapporten uppdate-
ras två gånger per år 
och kan laddas ned 
på: www.aap.org/ 
mentalhealth

Med sitt företag Tränahjärnan & 
klaraskolan AB erbjuder Gunilla Radu 
träning med neurofeedback i Malmö.
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KURS  
I MALMÖ
Den 5–9 maj 2014 
anordnar utbildnings-
företaget EEG Info 
en grundkurs i 
Neurofeedback i den 
så kallade Othmer-
metoden. 
Läs mer på:  
www.eeginfo.ch

vill prova mer. Men visst hade det hade varit lättare 
att ta ställning till behandlingen om resultaten 
varit mer konkreta. 

Hemma i huset har de inte behövt plocka fram 
timstocken lika ofta som förut. 

– När det uppstår en situation slås vi av att oj, 
vad länge sen detta hände. Saker händer fortfaran-
de, men med längre intervall. Livet går lite lättare, 
det blir inte längre konflikter när vi skall iväg på 
morgonen, om man låter honom vara lite så tänker 

han själv ut en lösning, i stället för att fastna. Förut 
kunde han inte kapitulera, ta sig ur det själv, han 
bara såg rött. Nu är han mer mottaglig, insiktsfull, 
och tänker i flera led. Skolstarten har också gått 
långt över förväntan, särskilt det enskilda arbetet 
där det innan sommaren fanns stora farhågor för 
hur det skulle gå.

Samtidigt blir han ju också äldre och i och med 
det mer eftertänksam, resonerar Christine. Han 

Elektroder fästs på Kalles huvud och kopplas till en dosa, som skickar information till datorn och platt-teven.

Vi hjälper unga vuxna och deras anhöriga till bättre 
förutsättningar och framtidstro. Vårt arbete visar att  
utveckling kan ske mot alla odds.
Hur är det möjligt?
På Inagården arbetar vi för att synliggöra individens behov och 
skapa förutsättningar för ett fungerande liv utan kaos. Vi har 
utvecklat en modell som visat sig ge fantastiska resultat. Vårt fokus 
ligger på att se och utveckla varje individ efter hans eller hennes 
unika förutsättningar. 

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

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 har haft en bra start i livet. Psykisk 
ohälsa, neuropsykiatriska störningar eller förvärvade hjärnskador 
kan ge svåra förutsättningar till ett bra liv. Alldeles för ofta placeras 
unga vuxna tillsammans med gamla och demenssjuka i brist på 
lämpliga vård- och boendeformer. På inagården har vi stora mö-
jligheter att utveckla unga vuxna på deras egna villkor.

Den 8 april deltar vi på HVB dagen i Stockholm. 
Besök oss där eller kontakta oss: 
www.inagarden.se
Tel: 0292-508 76 

Framtid utan kaos?
För unga vuxna som haft en tuff start
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Välkommen att kontakta oss!

Enhetschef boende: 0768-99 98 62, 0707-99 98 63

Rektor: 0768-99 98 67

E-post: info@viljan.se

www.viljan.se
www.viljanfriskola.se

Välkommen till Viljan!

Boende och skola för ungdomar  
med autismspektrumtillstånd

Viljan Asperger Centrum är ett lss-boende 
som  funnits sedan 1999. Vi erbjuder ett tryggt 
och hemtrevligt boende med erfaren personal och 
arbetet utgår från en genomarbetad, strukturerad 
modell. 

Vår målsättning är att man efter sin tid på Viljan 
ska ha bättre kunskap om sig själv och ha lärt sig 
olika strategier för att kunna leva ett självständigt 
och innehållsrikt liv. 

Viljan friskola är en småskalig skola med hög 
personaltäthet där vi bygger vår verksamhet på 
struktur, individanpassning  förutsägbarhet och 
delaktighet. 

140224 Viljan halvsidesannons liggande.indd   1 2014-02-24   17:12:38

äter också sömnhormon sen i höstas, vilket gör att 
han somnar lättare och sover bättre. Det kan också 
spela in.

Hennes förhoppning är att fler ska få möjlighet 
att prova neurofeedback i framtiden. 

– Våra kontaktpersoner på BUP blev entusiastis-
ka när de såg mätbara resultat. Visst är det skönt 
att se resultat på papperet, men först och främst 
vill jag ge min son ett lättare liv. Det här är vårt sätt 
att visa att vi tar Kalles ADHD på allvar, även om vi 
väntar med medicin. Jag tycker att det är skönt att 
det finns ett alternativ till medicin, något som inte 
har biverkningar, som fungerar lika över dygnets 
timmar och som har livsvarig effekt. 

Under våren åker Kalle till Malmö och tränar neu-
rofeedback i två omgångar till, men nu är det bara 
han och pappa Joakim som åker ner. Mamma 
Christine stannar hemma med småsyskonen.

– Det är en stor insats för hela familjen, både 
ekonomiskt och tidsmässigt. Vi vet inte hur långt vi 
kan komma, men så länge vi ser positiva resultat, 
och Kalle gillar det, kommer vi att fortsätta. Till 
sommaren hoppas jag kunna se tillbaka och tänka 
att Kalle har fått det lättare. Kan vi få en liten för-
ändring nu, så kan han ha nytta av den resten av 
sitt liv, säger Christine Starck. l

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

” NEUROFEEDBACK ÄR PÅ GÅNG!”
Under sina 25 år i skolans värld mötte läraren Gunilla Radu många 
barn med ADHD. Men hon är också mamma till en nu vuxen son 
med denna diagnos och har därför följt utvecklingen av 
behandlings metoder med stort intresse under åren. Idag är hon  
utbildad neurofeedbackterapeut – en av de första i landet.

n Beroende på vad perso-
nen vill ha hjälp med väljer 
Gunilla noggrant var på  
huvudet hon fäster elektro-
derna. 

– Minst 20 gånger bör 
man träna för att få ett syn-
bart och varaktigt resultat. 
Det är ingen idé att bara testa två, 
tre gånger. 

Den enda nackdelen med trä-
ningen är enligt Gunilla att man 
kan bli trött och få huvudvärk direkt 
efteråt. Men inga långsiktiga bi-
verkningar känner hon till. 

– Neurofeedback är på gång. Ju 
fler föräldrar som frågar efter alter-
nativ ju fortare kommer det att gå. 
Men det är inte heller något troll-
spö som botar allt och alla. Det är 

ju inte traditionell medicin 
heller. Det bästa är att 
kunna välja mellan många 
olika metoder, tycker hon.

– Människor söker al-
ternativ till medicinsk be-
handling. Jag har inget 
emot medicin, men det 

hjälper inte alla. 
I Norge och USA har man 

kommit längre, efter att barnet fått 
behandling hos terapeuten, finns 
möjlig het för föräldrar att gå en 
kurs, hyra utrustning och få 
handledning så att barnet kan 
fortsätta träna neurofeedback 
hemma.

– Det kommer säkert komma 
här också. Men det är viktigt att 
det blir bra. l

Gunilla Radu.

Under våren åker Kalle och hans 
pappa från Mjölby till Malmö för att få 
behandlingen. Efter avslutad träning 
får Kalle välja något ur Gunillas låda.
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Välkommen att kontakta oss!

Enhetschef boende: 0768-99 98 62, 0707-99 98 63

Rektor: 0768-99 98 67

E-post: info@viljan.se

www.viljan.se
www.viljanfriskola.se

Välkommen till Viljan!

Boende och skola för ungdomar  
med autismspektrumtillstånd

Viljan Asperger Centrum är ett lss-boende 
som  funnits sedan 1999. Vi erbjuder ett tryggt 
och hemtrevligt boende med erfaren personal och 
arbetet utgår från en genomarbetad, strukturerad 
modell. 

Vår målsättning är att man efter sin tid på Viljan 
ska ha bättre kunskap om sig själv och ha lärt sig 
olika strategier för att kunna leva ett självständigt 
och innehållsrikt liv. 

Viljan friskola är en småskalig skola med hög 
personaltäthet där vi bygger vår verksamhet på 
struktur, individanpassning  förutsägbarhet och 
delaktighet. 
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n Björn Roslund arbetar idag 
på en psykiatrisk öppenvårds-
mottagning. Vid sidan om det-
ta driver han en privat ADHD-
klinik som efter utredning er-
bjuder behandling med hjälp 
av läkemedel, KBT, coaching, 
arbetsminnesträning och neu-
rofeedback. 

Björn är en flitigt anlitad 
före läsare, och möter ofta en 
stor missuppfattning kring 
neurofeedback.

– Allt som har med ström 
och hjärnan att göra förknip-
pas med ECT, elchocksbe-
handling. Men neurofeedback 
handlar om att lyssna på vad 
som pågår inne i hjärnan och 
ge tillbaka belöning i form av 
bättre bild, ljud eller vibratio-

ner. Du blir medveten om vad 
hjärnan gör. Det är som att 
träna in en koreografi i ett 
rum utan speglar. Med speglar 
ser du hur du gör, och då ska-
pas självkontroll. 

Samtidigt som den ameri-
kanska barnläkarföreningen 
anser att Neurofeedback är en 
av de metoder som ger bäst 
stöd vid ADHD menar Statens 
beredning för medicinsk ut-
värdering, SBU att det saknas 
vetenskapliga belägg för att 
neurofeedback fungerar. 

Björn Roslund hoppas 
mycket på den studie som just 
nu pågår på Karolinska insti-
tutet och att den ska få SBU att 
göra en ny utvärdering av 
metoden inom kort.

– Det kan komma redan 
nästa år. Jag delar mångas 
frustration över att det tar tid, 
men jag klandrar inte myndig-
heterna för att de vill ha ve-
tenskapliga belägg. Jag väl-
komnar noggranna utvärde-
ringar. Tills vidare är det egen 
finansiering som gäller, eller 
att anmäla sig till något forsk-
ningsprojekt.

Han hoppas själv på att få 
medel för att forska i ämnet, 
och då för att mer kunna mäta 
exakt vilka effekter träningen 
har.

– Neurofeedback är ett 
spännande komplement till de 
nuvarande behandlingsmeto-
derna vid ADHD. Jag är inte 
emot medicinering, men fasci-

nerad av att flera av mina pa-
tienter kunnat minska sin dos 
eller sluta medicinera helt 
efter neurofeedback. Vilken 
metod man använder är egent- 
ligen mindre intressant, det 
viktiga är att det fungerar. l

TEXT: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

”DET KAN KOMMA REDAN NÄSTA ÅR”
Neurofeedback är ett spännande komplement till de nuvarande behandlingsmetoderna vid ADHD, 
säger läkaren och psykiatern Björn Roslund, tidigare verksamhetschef på BUP i Trelleborg. 

Björn Roslund på NeoCog  
i Malmö tror på framtiden. 
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n 2000 föräldrar har deltagit i 
en enkät genomförd av 
Riksförbundet Attention.

Enkäten visar att den nya 
skollagen från 2011 fortfaran-
de inte har lett till några större 
förbättringar för elever som 
har neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar, NPF.

– Undersökningen visar att 
skolan inte möter dessa 
elevers behov och att många 
elever far mycket illa. Tyvärr 
ser vi endast en marginell 
förbättring jämfört med vår 
enkät för två år sedan. 

Föräldrarna får kämpa oer-
hört hårt för att skolgången 
ska fungera, säger Attentions 
ordförande Anki Sandberg.

Bristen på stöd till elever 
drabbar hela familjer på flera 
allvarliga sätt.

Bland de föräldrar som del-
tog i enkäten hade 54 procent 
tvingats går ned i arbetstid för 
att kunna hjälpa sitt barn.

För ännu fler, 59 procent, 
innebar skolproblemen att det 
blev slitningar i förhållandet.

65 procent av föräldrarna 
hade fått sämre hälsa. l

skolstödet
”Dottern fick ett 

eget rum att sitta i 
när hon inte kla-
rade av att sitta 

med övriga klassen, 
det var meningen 
att lärarna skulle 

komma till henne 
för att undervisa 
men det glömdes 
nästan alltid bort. 

Större delen av 
skoldagarna satt 

hon och bara vän-
tade, visste inte vad 

hon skulle göra.”
Citat från Attentions enkät

För  
eleverna  

sammanfattas 
konsekvenserna 

så här:

8 FÖRSLAG PÅ 
FÖRBÄTTRINGAR

HELA FAMILJEN DRABBAS
Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd leder till att 
mer än varannan förälder tvingas minska arbetstiden. Ännu 
fler får sämre hälsa och slitningar i relationer.

n Lärare och rektorer med 
god kunskap om NPF, neuro-
psykiatriska funktionsned-
sättningar, är en viktig pussel-
bit för att förbättra situatio-
nen för elever i behov av stöd.

Men även skollagen måste 
ändras, så att det tydligt fram-
går att elever har rätt till stöd 
även över nivån godkänt.

Det anser Riksförbundet 
Attention som har åtta förslag 
på förbättringar. Här sam-
manfattar vi det viktigaste.

1  
Ökade kunskaper och bättre 
bemötande är Attentions för-
sta förslag. Det är viktigt att 
även rektorerna får ökad kun-
skap för att kunna organisera 
verksamheten så att eleverna 
får bra stöd. Det krävs även 
utbildning om hur datorer, 
speciell programvara samt 
andra pedagogiska hjälpme-
del kan användas i undervis-
ningen.

2
Skärpt skollag. Skollagen mås-
te tydliggöras så att rätten till 
stöd inte upphör när eleven 
nått godkänt, anser Attention.

23%
 Tvungen att  
byta skola

43%
Brister i läs- och 

skrivförmåga

47%
Måste använda 

mer tid för 
läxläsning51%

Eleven vill inte  
gå till skolan

62%
Eftersläpning i 
andra ämnen

26%
 Mobbning

40%
 Sänkt betyg

foto: LINNEA BENGTSSON

”Föräldrarna 
får kämpa 

oerhört hårt 
för att skol-
gången ska 
fungera för 

dessa elever”, 
säger Anki 
Sandberg. 

Brister i 

Ökad kunskap hos lärare och rektorer om NPF, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, är nödvändigt för att kunna förbättra villkoren 
för eleverna och deras hårt pressade föräldrar.
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3
Tidiga insatser. Skolan måste 
avsätta resurser så att man 
tidigt kan komma igång med 
stöd, anpassningar och kom-
petensutveckling.

4 
Tillgänglighet, anpassningar 
och hjälpmedel. Eleverna har 
rätt till undervisning utifrån 
sina egna förutsättningar och 
därför måste skolan erbjuda 
både hjälpmedel, kunnig per-
sonal och flexibla lösningar 
som passar elevernas behov.

5 
Förbättrad samverkan krävs 
med socialtjänsten, habilite-
ring, BUP, elevhälsan och 
hemmet. I vissa fall kan för-
äldrar även behöva handled-
ning och avlastning för att 
orka fortsätta hjälpa till med 
sitt barns skolgång, påpekar 
Attention.

6 
”Lots” kan underlätta kontak-
terna. När eleven har omfat-
tande behov av stöd kan det 
krävas en lots för att samord-
na processen.  Föräldrar ska 
kunna få ett ombud som kan 
företräda dem och eleven i 
kontakter med skolan och 
kommunen samt se till att 
åtgärdsplaner upprättas  
och följs av skolan, anser 
Attention.

7 
Beredskapen mot mobbning 
måste höjas, eftersom elever 
med funktionsnedsättning är 
extra utsatta. ”Detta är oac-
ceptabelt och inverkar både 
på skolresultat och på indivi-
dens psykiska hälsa”, skriver 
Attention.

8 
Ökad helhetssyn är det sista 
förslaget från Attention. 
Insatserna måste ta hänsyn 
till elevernas situation både i 
skolan och på fritiden. Det är 
viktigt att undvika att även 
kvällar och helger kantas av 
konflikter kring läxläsning 
och skoluppgifter, betonar 
Attention. l

FÖRÄLDRAR BERÄTTAR 
OM GODA EXEMPEL

Riksförbundet Attentions 
stora enkät om svårighe-
ter för elever med NPF 
lyfter fram många goda 
exempel från olika skolor. 
Här är några citat från 
föräldrar som deltagit i 
enkäten:

”Etablerade nära 
relationer med 
minst två pedago-
ger som är insatta i 
och har erfarenhet 
av barnets speciella 
förutsättningar, på 
ett neutralt sätt. 
Personer som 
barnet kan vända 
sig till utan ökad 
anspänning.”

”Förståelse, hänsyn och 
stöd av personal som är 
insatta i vad det innebär 
med NPF vilket gör att 
man kan anpassa 
utifrån situationen vad 
som behövs, t.ex. att 
han kan få jobba ensam 
när han behöver det 
istället för i klassrum-
met. Det är dessutom en 
liten skola och en liten 
klass.”

”Har nu fått en 
lärare med stor 
insikt i problemet 
och verkligen försö-
ker underlätta.”

”Mycket bra och struk-
turerad lärare som gör 
individuella anpass-
ningar till de elever som 
behöver.”

”Skolan visar stor ly- 
hördhet och provar olika 
lösningar anpassade 
efter barnet. Lärare och 
barn skriver lappar till 
varandra i ställt för att 
prata, exempelvis, och 
om barnet ska göra 
något särskilt på 
lektionen så berättar 
läraren det i förväg så 
att barnet inte ska vara  
i centrum och alla tittar 
på lektionen, för det har 
barnet svårt för.”

Vi har kunskapen och förståelsen men framförallt 
har vi en härlig gemenskap och roligt tillsammans.

Ett icke vinstorienterat Kooperativ

M
öj

lig
he

te
r 
– 

In
f y

tan
de – Delaktighet – Självbestäm

m
ande

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   

handihand_fk1306_86x128.indd   4 2013-11-11   15:38

08-768 20 26
info@enigmaeducation.se
www.enigmaeducation.se www.enigmaomsorg.se

Elever i behov av särskilt stöd
En eller tvådagars kurs med fokus på neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar i skolan. Målsättningen för dessa 
dagar är att öka förståelsen och kunskaperna kring barn med 
annorlunda förutsättningar och att få verktyg i arbetet med 
dessa elever. 

• Funktionsnedsättningar
• Inkludering
• Individualisering
• Föräldrasamverkan
• Miljö
• Kommunikation

För information om vårt övriga kursutbud inom autism, Studio III, 
Aspergers syndrom samt ADHD vänligen besök vår hemsida.
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Mest synligt blir en teckenspråks-
tolk på storbildsskärmen som 
tolkar allt som sägs i högtalarna på 
arenan, förklarar Jonas Kallin, 
biljett- och marknadsansvarig för 

privatmarknaden i allsvenska fotbollsklubben 
Elfsborg. 

Rent tekniskt kommer teckenspråkstolken att sy-
nas i nedre högra hörnet på var och en av storbilds-
skärmarna på planens båda kortsidor. Det är gott 
om utrymme för det på skärmarna, som vardera är 
64 kvadratmeter stora.

Teckenspråkstolken kommer att arbeta från are-
nans intern-TV-studio. Samtidigt som alla med hör-
selnedsättning får den här förbättringen så ges 
även blinda och synskadade en möjlighet att vara 
delaktiga i matchen. De kan följa evenemanget med 
hjälp av en syntolk som från läktaren tolkar vad 
som händer på planen, på ett sätt som är mer utför-
ligt och mångsidigt än ett vanligt radioreferat. Den 
tolkningen sänds på arenans interna radiokanal 
och kan följas via en vanlig fm-radio var som helst 
på läktarna.

En viktig vinst med detta är att den som använ-

Nya tekniska lösningar gör det möjligt för fler att bli delaktiga i idrotts
upplevelser. Tommy Mäkelä i Borås, som har grundat projektet Våga Satsa 

Vinn, har tillsammans med IF Elfsborg tagit fram nya lösningar som ska 
göra arrangemangen på Borås Arena tillgängliga för alla.

– tack vare Tommy
 Arena öppen för alla

Tommy Mäkelä tillsammans 
med Jonas Kallin  

i Elfsborgs intern-TV-studio. 
Härifrån arbetar tecken-
språkstolken vid match.
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TOMMY MÄKELÄ

Ålder: 30 år, bosatt i 
Borås.

Aktuell: Har som 
projektledare för 
VågaSatsaVinn 
tagit initiativ till 
tekniska lösningar 
för att göra Borås 
Arena tillgänglig för 
alla.

Tycker: Att vi borde 
ta vara på vars och 
ens starka sidor, 
och våga berömma 
oss själva ibland. 

Vill: Öppna idrot-
tens värld för fler 
med funktionsned-
sättningar. 

der sig av de här olika tolkningarna kan sitta var 
som helst på läktaren, man kan välja den plats som 
passar en själv bäst och kan också sitta mitt i ett 
gäng kompisar, oavsett vilka som behöver tolkning 
eller inte.

Föräldrakraft har tidigare berättat om idag 
30-årige Tommy Mäkelä, som själv har diagnosen 
ADHD och Asperger. Han vet av egen erfarenhet, 
han var aktiv ishockeyspelare i yngre år, till vilken 
glädje idrotten kan vara för människor med funk-
tionsnedsättning. 

– Perception, koncentration och socialt samspel. 
Allt det som skolan och läkarna sa att jag inte skulle 
kunna lära mig, det blev möjligt i Borås HC, sam-
manfattar Tommy.

I idrotten fanns struktur och raka besked, och 
det kändes bra för honom. Det som inte fungerade i 
skolan, det fungerade i idrottens värld. 

Att vara med och öppna den världen för alla, 
oavsett funktionsnedsättning, känns nu naturligt 
för honom. När han tog kontakt med 
IF Elfsborg förstod han hur duktiga de 
var i den föreningen, och att där fanns 
ett stort intresse för sociala projekt 
runt omkring idrotten. 

Jonas Kallin har också genom sitt 
tidigare arbete inom personlig assis-
tans och omsorg fått en förståelse för 
och inblick i tillgänglighetsfrågor.

– Andra föreningar kanske säger att 
om de har 22 rullstolsplatser på sin 
arena så är det tillräckligt. Vi har i och 
för sig 34 sedan arenan byggdes, men 
det handlar också om mycket mer och 
det finns många dolda funktionsned-
sättningar. 

– Det behöver inte vara stora appa-
rater för att lösa något; om jag vet att 
en sponsor är sjuk och inte kan utnyttja platsen i 
sin loge så kanske den kan erbjudas till någon med 
en nedsättning som gör att han inte klarar att 
trängas där det är mycket folk, för att ta ett exem-
pel. 

– Det är viktigt att den som har en funktionsned-
sättning kan besöka arenan med samma förutsätt-
ningar som andra, att själv kunna välja var man vill 
sitta och vilken dag man vill komma.

Lösningarna som öppnar upp Borås Arena för 
alla har kommit fram efter en ganska lång process, 
som har krävt en del tålamod. Det tog något år, 
men det var det värt, tycker de inblandade.

– Tommy är en stor inspiratör, berömmer Jonas, 
och konstaterar att han ibland fick lov att bromsa 
för att man inte skulle göra saker innan de var prö-
vade så man visste att de höll.

Människorna i och kring Borås har fått veta mer 
om de här tekniska nyheterna på arenan genom 
inslag i lokalradion och artiklar i lokalpressen, och 
före den allsvenska premiären den 4 april kommer 
Tommy och Jonas också att bege sig ut på en turné i 
området för att informera. 

Tommy berättar att han redan nu planerar för 

en paketresa i slutet av maj för en grupp fotbolls-
supportar med olika funktionsnedsättningar från 
Lidköping, 13 mil från Borås. Förutom match på 
arenan ingår också bland annat övernattning på 
Grand Hotel.

– Jag har bokat för 50 personer! Det blir ett plus-
värde för Elfsborg, för Grand och förstås för delta-
garna. Samtidigt blir det ett ypperligt tillfälle för 
andra att stanna upp och tänka ”varför gör inte vi 
så här?”, säger Tommy.

Tommy Mäkelä är anställd av den ideella före-
ningen Startskottet i Borås för att driva projektet 
”Våga Satsa Vinn”. Föreningens syfte är att arbeta 
över olika gränser för att främja tillgänglighet och 
mångfald. Kontaktskapande och nätverkande är 
viktigt för föreningen, och man har sökt medel från 
olika fonder för att kunna utveckla Tommys pro-
jekt som är inriktat på att finna tekniska lösningar. 

En annan sådan lösning som Tommy tror starkt 
på är PVA system som han tagit fram tillsammans 
med Daniel Lindau, medieproducent från 

Jönköping. Det finns också i en teck-
entolks- och en syntolksvariant. 
Teckenspråks tolkningen sänds på en 
frekvens lägre än vanliga wifi-signaler 
till ett obegränsat antal små nätta läs-
plattor. 

– Vi provade med att använda van-
liga smartphones och läsplattor med 
wifi, som är en bra teknik på många 
sätt. Men det visade sig att när det 
fanns många användare inne på en 
arena eller en teater så ”krockade” 
signalerna med varandra och det blev 
fördröjningar och avbrott i tecken-
tolkningen så man helt tappade bort 
sammanhanget. Nu använder vi en 
lägre frekvens där det inte alls blir 
samma problem, här blir fördröjning-

en högst en sekund, förklarar Tommy.
PVA system är en teknik som Tommy hoppas ska 

kunna öppna upp evenemang inom idrott och kul-
tur för många människor som tidigare har känt sig 
utestängda av sina funktionsnedsättningar. Syn-
tolks varianten av PVA system stöder sig på en lik-
nande teknik som den som musikartister har för 
medhörning på scen. I sig inte så märkligt alltså, 
men syftet att göra arrangemang tillgängliga för al-
la är ändå ett stort mål.

För fyra år sedan ställde Föräldrakraft frågan ”Vad 
gör du om tio år?” till Tommy och han svarade 
”Något mycket stort som alla vet vad det är”, och 
det är en ambition som han känner är på väg att 
förverkligas.

Många känner också Tommy Mäkelä som förelä-
sare, han har redan hunnit skaffa sig många års er-
farenhet av att berätta hur man vänder svåra förut-
sättningar till fördelar på arbetsmarknaden. 
Tankar som han delgett en rad olika målgrupper, 
från barn i skolor till kommuner och näringsliv. l

Allt det som 
skolan och 
läkarna sa 
att jag 
inte kunde 
BLEV MÖJLIGT I 
HOCKEYKLUBBEN 
I BORÅS.

TEXT & FOTO: ANDERS LINDSTRÖM 
info@faktapress.se

Mer information om 
Tommys projekt 
Våga Satsa Vinn 
finns på: 
www.vasavievent.se
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Att vi möter Reima Haukka här i fotbolls
arenans innandöme är ingen tillfällighet, 
eftersom han numera tränar ungdomslag i 

Elfsborg och även är materialförvaltare för 
före ningens allsvenska Alag.

– Jag lärde känna Tommy  när han började spela 
i 10–12årsåldern. Man såg tidigt att det var något 
speciellt med honom, det var fart och fläkt, han var 
nyfiken och hade mycket energi, berättar Reima.

Samtidigt var Reima, med en bakgrund som 
speciallärare och fritidspedagog, tidigt klar med 
vilka funktionsnedsättningar som Tommy hade att 
kämpa med. Det märktes bland annat på motori
ken och svårigheten för den då storvuxne Tommy 
att se skillnad på stora och små motståndare. Det 
kunde smälla onödigt hårt när han tacklade en 
liten kille.

– Men han lärde sig att fick man en utvisning så 
drabbade det laget, och han jobbade med att lära 
sig olika delar av spelet. Vi hade också mycket mö
ten med spelarna och med deras föräldrar, så att 
alla efterhand förstod hans problematik. Med tiden 
blev det så att de andra spelarna verkligen frågade 
efter honom och saknade honom om han var borta 
någon gång, och då förstår man att han var populär 
i gänget, säger Reima.

Tommy vill också gärna framhålla Marie 
Söderman, som han beskriver som en mjuk person 
och den bästa chef han har haft. Hon trodde och 
satsade på idén med Våga Satsa Vinn från början.

– Tommy har ju ett otroligt driv, dels är han kre
ativ med idéer, dels är han driven i att genomföra 
dem. Hans förmåga att bjuda på sig själv är en stor 
tillgång, säger Marie.

Hon samarbetade med Tommy då hon drev eget 
företag. De genomförde föreläsningar ihop där han 
beskrev hur det är att leva med en funktionsned
sättning, Marie utifrån att professionellt möta per
soner och Tommys mamma utifrån föräldrarollen. 
Marie valde sedan att anställa Tommy i Olivia år 
2010. Målgrupperna för föreläsningarna har varit 
mycket skiftande, personal och elever på skolor, 
anställda i omsorgen, anhöriga och ibland också 
människor som själva har funktionsnedsättningar.

När projektet Våga Satsa Vinn växte och blev 
större så blev det naturligt att det fick en annan 
ram än ett privatägt omsorgsföretag, och Tommy 
har numera slutat sin anställning i Olivia omsorg.

– Att samarbeta med Tommy har gett ett ömsesi
digt lärande. Han har öppnat ögonen på oss på 
många sätt och gett oss nya goda perspektiv. Jag 
tror också han har lärt sig en del hos oss, samman
fattar Marie Söderman.

Tommy nämner även Anders Abelsson i 
Lidköping. Anders startade år 2000 föreningen 
Compassen som samlar barn med ADHD och deras 
föräldrar i Västra Götaland. Genom denna kom 
Anders i kontakt med Tommys mor, Agneta 
Lundqvist, som också var mycket engagerad i det
ta, och träffade den vägen också Tommy. Anders 
hade en idé om att starta föreläsningar, och anlita
de Tommy för att hjälpa till med bokningar och 
annan administration kring arrangemangen, och 
blev själv hans handledare.

– Jag visste att han behövde struktur och försök
te anpassa arbetsplatsen till hans förutsättningar, 
med skräddarsytt datastöd och så vidare. Det var 
tydligt att det fungerade, för Tommy växte verkli
gen i sin roll och sitt arbete. Nu känns det fantas
tiskt att se hur han har gått vidare och vilken ut
veckling han har haft i livet, säger Anders 
Abelsson. l

Tommy Mäkelä framhåller flera personer som betytt mycket för honom och hjälpt ho-
nom i arbetet med att vända sin funktionsnedsättning till en tillgång i livet. En av dem, 
hans ”gamle” ishockeytränare, träffar vi också på Borås Arena.

TEXT & FOTO: ANDERS LINDSTRÖM 
info@faktapress.se

Dåvarande hockeyträ
naren Reima Haukka 
har betytt mycket för 
Tommys utveckling. 
Idag har han flera 
uppdrag inom fotbol
len i Elfsborg, bland 
annat som material
förvaltare för Alaget.

Så skapade
Tommy sitt nätverk
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”Ta vara på  
dina egna styrkor”

Tommy Mäkelä fick diagnosen ADHD i sexårsål-
dern, när han var 16 fick han också diagnosen 
Asperger. Familjen har alltid varit öppen med 

att han har de här diagnoserna, och han tycker själv 
att det har underlättat att ha en diagnos och att vara 
öppen med sina neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar.

– Men det är svårt att säga att alla ska göra likadant, 
ingen familj är den andra lik, och jag vet att det 
skrämmer en del att få veta. Men jag vill inspirera alla 
att ta vara på den person som du är och utgå från dina 
förutsättningar. Startsträckan för att lyckas blir kor-
tare om man vet, och det borde egentligen inte vara 
konstigare än att berätta att ens barn har diabetes, 
menar Tommy.

Han berättar att hans mamma har varit väldigt 
drivande för att få den hjälp som man rätt till, i 
Tommys fall handlade den mycket om barnhabilite-
ringen, och för att uppmärksamma rättigheterna för 
barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Han vet förstås också att man ofta får kämpa för att få 
den hjälp som man har rätt till. Då kan det vara bra att 
komma ihåg att ingen myndighet känner barnet bätt-
re än familjen gör, som lever med det 365 dagar om 
året:

– Ni är de bästa experterna, ni ska inte känna er 
nedtryckta av samhället, är Tommys hälsning till de 
berörda familjerna. 

Till dem som har sådana här funktionsnedsättning-
ar säger han:

– Sträck på er! Ni är värdefulla för de ni är. Vi kan 
ibland vara bra på att berömma andra, men är ofta 
dåliga på att berömma oss själva. Jag brukar säga att 
jag springer lika bra som Usain Bolt, det går bara inte 
lika fort! l

TOMMYS 
TIPS!

n PVA är en ny produkt som 
förändrar hur personer med 
funktionsnedsättningar 
upplever liveidrott och 
andra evenemang. PVA 
innebär två stora tekniska 
framsteg för framförallt 
personer med nedsatt 

hörsel och nedsatt syn. PVA 
är en videoplatta där 
personer med exempelvis 
nedsatt hörsel som befinner 
sig inne på arenan kan se en 
teckentolk som teckentolkar 
det som sker och sägs nere 
på planen utan fördröjning. 

Något som inte varit möjligt 
tidigare på grund av 
tekniska begränsningar.

Den andra tekniska 
nyheten är ett hörlursystem 
så att personer med nedsatt 
syn kan höra en syntolk som 
refererar matchen. l

MER OM HJÄLPMEDLET PVA  

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

Nå dina mål 
med vårt stöd

Daglig verksamhet för dig med Asperger (AST)

www.cedergruppen.se • 08-654 30 00 • info@cedergruppen.se
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NPFTEMA

Hatar du också papper 
som driver runt 
hemma och sedan 

gömmer sig just när du 
behöver dem? 

Om du vill ha bättre kon-
troll på dem är appen 
Evernote ovärderlig. I vår 
familj har vi utarbetat en en-
kel trestegsformel som håller 
pappershögarna nere till ett 
minimum: Skriv upp det, fota 
det, släng det. 

Låt mig ge några exempel 
på vad som händer när ett nytt 
papper ligger på köksbordet:

• Bokade tider, som läkarti-
der, jobbtider eller något mö-
te, skrivs direkt upp i mobilka-
lendern, och själva papperet 
fotas och läggs in i appen 
Evernote. Eftersom Evernote 
tolkar text direkt från foton är 
det inte så noga att skriva rub-
riker eller taggar. 
Sökfunktionen i appen brukar 
hitta det mesta bara Evernotes 
servrar får någon dag på sig.

• Papper om saker som 
behöver åtgärdas men inte en 
viss dag, skriver vi upp i vår 
att-göra-lista i appen Workflowy. 
Originalpapperet kastas – om 
det inte är någon sorts kon-
trakt eller liknande som mås-
te sparas i pappersform. 
Skulle det vara fallet åker det 
in i en pärm för viktiga pap-
per, som står nära till hands.

• Information som bara 
behöver sparas, men inte be-

tyder att vi måste göra något, 
åker in i Evernote direkt, och 
originalpapperet kastas. Det 
gäller till exempel barnens 
klasslistor och öppettiderna 
för badhuset.

Låter det krångligt? Börja i 
liten skala med att lägga in 
sånt som bara behöver sparas. 
Efter hand som du blir mer 
van går det lätt att börja lägga 
in tider och saker att göra. 

Tricket är förstås att ta tag i 
ett papper på en gång när 
man ser det. Med både kalen-
der, att-göra-lista och kamera i 
mobilen blir det snart en vana.

Mobilen är också perfekt för 
påminnelser. Med den inbygg- 
da klockan kan du ställa larm 
som du måste stänga av innan 
de ger sig, medan ett larm 

från din kalender bara plingar 
eller surrar till. Påminnelse-
appar kan öppna fönster, läsa 
upp meddelanden eller skicka 
sms till någon när du tar din  
medicin. 

Det finns till och med väck-
arklockor som är specialisera-
de på att få dig att vakna; du 
kan inte stänga av larmet för-
rän du löst olika uppgifter, 
scannat bilder du har runt om 
i lägenheten eller svarat på 
frågor, allt för att se till att du 
verkligen är vid medvetande.

Det går nästan inte att prata 
om appar för vardagsstruktur 
utan att nämna HomeRoutines, 
en app som bygger på det 
populära FlyLady-konceptet. 
Du lägger in din morgon- och 
kvällsrutin för att verkligen 
komma ihåg det som du borde 
göra varje dag, och appen kan 
påminna dig när det är dags 
att titta på rutinerna. 

HomeRoutines har också 
en färdig plan för hur du skö-
ter ditt hem. Genom att dela 
upp hemmet i olika zoner vet 
du alltid vad du ska göra, och 
vad det inte är dags för än. 
Perfekt för dig som bara blir 
överväldigad och inte ens vet 
var du ska börja nånstans när 
hushållsarbete kommer på 
tal. l

SLAPPA  
MED MOBILEN
Det är nyttigt att vila. Här 
kommer några tips på hur du 
kan använda mobilen till 
avslappning, för att lugna ner 
dig och ha något att göra 
medan du väntar. 

SKETCHBOOK MOBILE  
Skissa, kladda, måla och 
färglägg direkt på mobilen eller 
plattan.
CANDY CRUSH SAGA Krossa 
godisar, få poäng. Enkelt, 
rättframt, roligt.
MINDFULNESS Träna på att 
vara i nuet med appar, cd-skivor 
och ljudböcker.
PRANAYAMA BREATHING 
Yogaandning för vila med 
animerade instruktioner.
MUSIK Sätt på favoritmusiken i 
lurarna. Ett tips som stått sig 
genom decennier.
BAKGRUNDSLJUD Appar som 
White Noise, Relax melodies och 
Coffitivity maskerar oönskade 
ljud och håller hjärnan vaken.
HÖRSELPROPPAR Med 
proppar innanför hörlurskåporna 
kan du välja mellan musik och 
tystnad.
ANGRY BIRDS Skjut på gröna 
grisar med arga fåglar. En 
ständig källa till nöje.
GRAVITARIUM 2 (iOS) 
Fascinerande mönster som du 
ändrar med dina fingrar.
STORYTEL Prenumerera på 
ljudböcker. 

Det finns massor av appar för att få mer 
struktur på vardagen. Föräldrakraft har valt 

ut elva appar för dig som behöver  
mer ordning och reda.

struktur i
Appar för

 vardagen

TEXT: TINA WIMAN 
info@faktapress.se

foto: LINNEA BENGTSSON
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COFFITIVITY
Uppiggande bakgrundsljud

För: Android, iOS, MacOS
Pris: Gratis
Länk: coffitivity.com

Får du energi av att 
jobba på ett kafé eller i 
kontorslandskap, men 

tappar farten av bakgrundsmusik 
eller tystnad? Då är Coffitivity 
appen för dig! Plugga i hörlurar
na och njut av sorlet av män
niskor som pratar, äter och 
skrattar. En annorlunda variant 
på de klassiska apparna med 
bakgrundsljud.

WORKFLOWY
Listor, listor, listor

För: Android, iOS, webläsare
Pris: Gratis  ca 10 kr
Länk: workflowy.com

Workflowy är en gratis 
webtjänst för listor och 
anteckningar. Det som 

gör Workflowy unikt är att varje 
lista kan innehålla underlistor, 
som i sin tur kan ha underlistor 
och så fortsätter det. Varje listrad 
kan dessutom innehålla anteck
ningar. Det är enkelt att zooma in 
så att du bara ser listan du håller 
på med just nu, och det hjälper 
dig att behålla fokus, samtidigt 
som appen har bra möjligheter 
till överblick. 

HOMEROUTINES
Hushållssysslor möter  
dagliga rutiner

För: iOS
Pris: ca 40 kr
Länk: homeroutines.com

En app för att lägga in 
rutinuppgifter och 
attgörapåminnelser 

utan att fylla kalendern. Synkar 
med ett gratis användarkonto på 
internet. Hur ofta ska du städa 
badrummet? Vilka dagar ska du 
packa gymkläder? När är det 
dags att handla? HomeRoutine 
påminner dig på ett diskret och 
trevligt sätt. För Android finns till 
exempel apparna FlyHelper och 
Chore Checklist med samma 
syfte.

EVERNOTE
Spara viktiga papper

För: Android, iOS, Windows 
phone, dator mfl
Pris: Gratis
Länk: evernote.com

Brukar du tappa bort 
viktiga papper som 
läkartider, jobbsche

man eller kurslistor? Med 
Evernote kan du fotografera dem 
så att de inte kommer bort. Du 
kan också spara text, länkar, 
websidor och mycket mer. 
Evernote synkas via nätet så att 
du kan se allt du lagt in både från 
mobilen, surfplattan och datorn. 
Du kan till och med söka efter 
ord i foton du lagt in.

MEDISAFE
Påminner om medicinen

För: Android, iOS
Pris: Gratis
Länk: medisafeproject.com

I MediSafe kan du 
lägga in medicinpåmin
nelser både för dig själv 

och för andra. Appen är visuell 
med tabletter, kapslar och 
liknande som ligger i en medicin
dosa. Om du glömmer att ta din 
medicin kan ett meddelande 
skickas till någon annan som har 
appen. MediSafe noterar tiden  
när du tagit din medicin eller 
hoppat över den. Funktionen för 
flera användare i samma mobil är 
praktisk för familjer.

CLEAR+  Tasks & To-Do List
Avskalat med gester

För: iOS, MacOS
Pris: ca 40 kr
Länk: realmacsoftware.com/
clear

När Clear släpptes 
satte den en ny 
standard för attgöra

listor. Det finns inga menyer eller 
knappar, utan appen bygger helt 
på gester. Dra isär två uppgifter 
för att skapa plats för en ny rad, 
stryk över det som är klart osv. 
Din lista med uppgifter har 
starkare färg högst upp för att 
visa vad som är viktigast. Det 
avskalade gränssnittet gör det 
enkelt att fokusera. För både 
Android och Windows Phone 
finns snarlika kopior.

GENTLE ALARM
Fullspäckad väckarklocka

För: Android
Pris: ca 20 kr
Länk: mini.nu/gentle- 
alarm-android

Gentle Alarm är väck
arklockan som har allt 
– och lite till. Ställ in när 

du vill vakna, välj  mellan olika 
typer av snooze, mattetal att lösa 
för att stänga av klockan, ljud
volym, sömnloggning och en 
massa annat. När larmet ringer 
kan det börja lågt för att sedan 
rocka loss ordentligt om du inte 
reagerar. För iOS finns appen 
FreakyAlarm.

MEMORY TRAINER
Träna arbetsminnet

För: Android
Pris: Gratis
Länk: urbian.biz/apps.html

Ett bättre arbetsminne 
kan underlätta för dig 
som har svårt att 

fokusera. Memory Trainer är en 
av de mest uppskattade apparna 
för minnesträning på Android. 
Din uppgift är att komma ihåg 
och placera ut figurer i olika 
rutor. Memory Trainer innehåller 
liknande övningar som de som 
används i professionella 
minnesträningsprogram.

DAILY ROUTINE
Rutiner och kalender i ett

För: iOS, Androidapp på väg
Pris: ca 15 kr
Länk: dailyroutineapp.com

I Daily Routine syns 
dina dagliga göromål 
tillsammans med 

kalenderhändelser i ett visuellt 
gränssnitt med staplar för tiden. 
Skapa sysslor och rutiner, till 
exempel vad som ska göras på 
morgonen. Välj ikon och färg. 
Tala om vilka datum rutinen ska 
visas. Appen kan larma när det 
är dags för en syssla, eller vara 
tyst. Kommer snart även till 
Android. Daily Routine tar lite tid 
att komma igång med men är 
överskådlig och tydlig när man 
lärt sig den.

CARROT TO DO
Gör det du ska, annars…!

För: iOS
Pris: ca 20 kr
Länk: meetcarrot.com

Carrot är en artificiell 
intelligens som mutar, 
hotar och försöker 

tvinga dig att göra klart sakerna 
på din attgöralista. Avslutade 
sysslor ger poäng och låser upp 
nya nivåer. Oavslutade sysslor 
gör Carrot på dåligt humör. Och 
du vill inte göra Carrot på dåligt 
humör! För dig som gillar 
skruvad och mörk humor på 
engelska.

IT´S DONE
Låste du dörren?

För: Android, iOS
Pris: ca 20 kr
Länk: itsdoneapp.com

Brukar du glömma om 
du har stängt av spisen 
eller låst dörren? It’s 

Done är en sorts omvänd att 
göralista. Kryssa för saker som 
du vet att du är klar med, som att 
ta medicin eller vattna blommor
na, så slipper du fundera på om 
det blev gjort. Du kan också 
ställa in påminnelser, åtekom
mande händelser med mera. 
Appen kan skicka ett meddelan
de till någon annan när du bockar 
av en uppgift, eller tvärtom.
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”Få det att fungera – stöd och strategier” är temat för årets  
NPF-forum som anordnas av Riksförbundet Attention på  

Kistamässan i norra Stockholm den 15–16 maj. Här möter du  
några av de föreläsare som medverkar på konferensen. 

n För många som har adhd 
innehåller livet en lång rad av 
misslyckanden. Det är svårt 
att ta sig ur om man bara ser 
problemen. Om man istället 
aktivt uppmärksammar vad 
som fungerar, så kan livet 
upplevas mer balanserat och 
man kan hitta nya vägar vida-
re.

– Istället för att fråga var-
för en person försover sig tre 
dagar i veckan kan man fråga 
hur personen gör för att lyck-
as komma i tid två av dagar-
na, säger Johan Bysell som 
jobbar på Riksförbundet 
Attention. 

– Vad är det som gör att det 
fungerar ibland och hur kan 
man lära sig av det och göra 
mer av det? Det är den typen 
av frågor som är värdefulla 
för att bryta problemmöns-
ter.

Lösningsfokus är den me-

tod Johan Bysell använder i 
sitt arbete. Genom att fokuse-
ra på vad som fungerar och 
lista ut varför. 

– Genom att uppmärksam-
ma när någon lyckas får per-
sonen ofta nya idéer om hur 
man kan tackla problem och 
utmaningar. Genom att stöd-
ja det som går bra, istället för 
att straffa, bidrar man till att 
stärka personens självkänsla 
och förmåga att klara utma-
ningar, säger Johan Bysell.

Det gäller att inte tvinga på 
någon en lösning utan erbju-
da verktyg och vara lyhörd.

Personer med adhd har 
ofta upplevt en rad misslyck-
anden och omgivningen är 
inte sen att påpeka det. Ofta 
sker detta trots att personer 
som har adhd många gånger 
kämpar väldigt hårt för att 
lyckas med det som andra 
tycker är vardagligt enkelt. l

Johan Bysell, Riksförbundet 
Attention.

På NPF- 
forum

På NPF- 
forum

NPFTEMA

HITTA DITT EGET RECEPT PÅ FRAMGÅNG
Genom att uppmärksamma när någon lyckas får personen ofta nya idéer om hur 
man kan tackla problem och utmaningar, säger Johan Bysell. Hans metod för att 
skapa framgång är att fokusera på det som fungerar bra.

FÖRELÄSNING
Johan Bysell och 
Olle Hård, båda från 
Attention, föreläser 
på ett av seminarier-
na på NPF-forum 
som anordnas av 
Riksförbundet 
Attention. 
Föreläsningen har 
rubriken 
”Kriminalitet och 
ADHD –  
bemötande och 
stöd vid frigivning”.

NPF är en förkortning 
för neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar.

FRÅGOR UTIFRÅN ETT LÖSNINGSFOKUS:

•  Alla människor har ordning på någonting. Vad har du ordning på? 
Hur lyckas du med det?

• Hur ser en dag eller en vecka ut när du mår som bäst?

• Hur lyckas du stå ut när livet är som kämpigast?

• Hur skulle en vän som känner dig väl beskriva dina starka sidor?

• Vad har du gjort idag som du är nöjd med?

Frågorna är hämtade från boken ”Det finns alltid ett sätt, lösnings-
fokus och adhd”. För mer information om lösningsfokus, se även 
www.attention-riks.se/losningsfokus

Så kan skolan 
bli bra för elever 
med NPF
n ”Det som är bra för elever med 
NPF är nästan alltid bra för andra 
elever”, säger Thomas Ahlstrand.

Lena Pettersson, specialpeda-
gog i Alingsås, och Thomas 
Ahlstrand från Special peda go-
giska skolmyndigheten (SPSM), 
har lång erfarenhet av att ge hand-
ledning runt elever med NPF i sko-
lan.

Lena Pettersson menar att man 
måste jobba utifrån elevens behov 
och att alla behov är unika. Det 
finns inte en modell som passar 
alla.

– Det viktiga är att skolan kan 
ändra arbetssätt istället för att för-
söka ändra eleven, säger Thomas 
Ahlstrand.

Att gå utanför mallen kan kosta 
lite extra, men mest handlar det om 
förståelse.

Det här är tre saker man bör sat-
sa på i skolan:

1. Samarbete mellan vårdnads-
havare, skola och stödinstanser.

2. Förståelse för de unika behov 
eleven har.

3. Organisera flexibelt utifrån 
elevens behov.

Läs en längre 
artikel på forald-
rakraft.se

Inför NPF-forum

Läs mer om NPF-forum på WWW.ATTENTION-RIKS.SE & FORALDRAKRAFT.SE/NPF-FORUM

FÖRELÄSNING
Hur organiserar man bäst  
i skolan för elever med NPF.
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När det gäller behandling av 
adhd står det i Läkemedels
verkets riktlinjer att medici
nering ska föregås av andra 
insatser. Men det är långt 
ifrån alla som får ta del av 
dessa, säger Annika Brar, 
psykiatriker.

n Annika, som jobbat mycket 
med barn och vuxna med 
adhd, menar att kunskap om 
funktionsnedsättningen är 
viktigast och grunden för alla 
andra typer av behandlingar.

Medicin kan vara nödvän-
digt som ett komplement men 
det är viktigt att medicinen 
inte ses som en lösning på alla 
svårigheter.

– Det är lätt att skriva ut 
medicin medan det kan ta tid 

att få annan hjälp, säger hon. 
Tillgången till annat stöd va-
rierar också i landet.

Hon menar att ofta kan en 
ganska liten insats, till exem-
pel i form av kognitiva hjälp-
medel, göra stor skillnad. Men 
det kräver att man får hjälp att 
förstå hur det fungerar och 
vilka svårigheter som ska 
kompenseras.

Det finns idag bra kunska-
per om vilka insatser som 
fungerar. Men många aktörer 
kan vara involverade, till ex-
empel skola, barnmedicin, 
BUP och habilitering. Det är 
inte säkert att alla samarbetar 
på ett bra sätt. Därför blir in-
satserna ofta mindre effektiva 
än de skulle kunna vara.

En stöttande omgivning gör 

stor skillnad för en person 
som har adhd, och kunskap 
lägger grunden för att utveck-
lingen blir så bra som möjligt, 
menar Annika Brar, som drar 
tre viktiga slutsatser:

1. Det viktigaste är att per-
sonen själv och den närmaste 
omgivningen får goda kunska-
per om vad adhd innebär och 
hur det påverkar vardagen. 

2. Se till att anpassa skolmil-
jön och pedagogiken i skolan. 
Skolan har en väldigt viktig 
roll och generellt behöver 
kunskapsnivån om adhd öka 
hos lärare och fritidspersonal.

3. Hjälp till med struktur i 
vardagen. Det gäller i skolan, 
hemma och på fritiden. 
Ganska små konkreta åtgärder 
kan göra stor skillnad. l

- med unikt boende på Lidingö De här programmen finns:
• Estetiskt program
• Samhällsvetenskapligt program
• Naturvetenskapligt program
• Introduktionsprogrammet

Lunaskolans gymnasium

Kontakt Lunaboendet:
johanna.eriksson@lunaskolan.se

08 – 656 27 49

Kontakt Östra Gymnasium:
linus.bark@lunaskolan.se

08 – 585 096 36

Lunaskolan Östra Gymnasium är ett gymnasium beläget på natursköna Lidingö, speciellt anpassat för elever med 
autism, Asperger och andra närliggande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Trygghet, tolerans, öppenhet 
och trivsel är signifikant för Lunaskolan och tillsammans med eleverna skapas en god arbetsmiljö. 

LUNABOENDET
På Lunaboendet får ungdomar coaching i att utforma sin utbildning, fritid och vardag. Varje ungdoms behov 
vårdas och utvecklas genom individuella och kontinuerliga diskussioner och efter ungdomarnas egna önske-
mål  får de möjlighet att hitta sina egna sätt att skapa en meningsfull vardag. På boendet finns personal dyg-
net runt och ungdomarna får själva inreda sina lägenhetsrum. I lägenhetsrummen finns eget badrum och på 
boendet finns allmän hall, matrum, tv-rum och kök. Lunaboendet har ett nära samarbete med Lunaskolans 
Östra Gymnasium. www.lunaskolan.se

På NPF- 
forum

ALLTFÖR SVÅRT ATT FÅ  
ANNAN HJÄLP ÄN MEDICIN VID ADHD

Det är lätt och går snabbt att 
skriva ut medicin medan det kan 
ta tid att få annan hjälp, säger 
Annika Brar.

FÖRELÄSNING
Annika Brar, psykiatriker, 
föreläser på ett av seminarierna 
på NPF-forum, om insatser för 
personer med adhd.
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På Häggviks gymnasium kän
ner sig Rasmus Ronström, 20 
år, modig. Så modig att han 
gjorde sin praktik på Utbild
nings radion och medverkade 

i programserien Sexbyrån.
– Jag var mer inlåst i mig själv förut, nu 

är jag mer utåtriktad och har flera kompi
sar och en flickvän. 

Rasmus Ronström går sista året på 
nationella estetiska programmet med 
inriktning på teater och film, på Häggviks 
gymnasium i Sollentuna. Vi träffas i sko
lans dramasal tillsammans med mentorn 
Helena Helander. Några foton tas och 
Rasmus fallenhet för drama, film och 
musik är uppenbar. Till låten ”Smooth 
criminal” av Michael Jackson, svävar han 

fram över golvet med några dansmoves. 
Valet av gymnasiesärskola beskriver 

han som jobbigt. 
– Alla frågade ’vad gillar du att göra’, 

’vad vill du göra sedan’? Det var sådan 
press. Och jag hade ingen aning, jag visste 
bara att jag inte hade klarat de nationella 
proven och därför skulle söka till en gym
nasiesärskola. Men jag visste inte vilken 
inriktning jag ville ha, säger Rasmus. 

Till slut valde han utifrån sitt intresse 
för teater. 

– I åttan blev jag intresserad av musik 
och sedan har jag även deltagit i olika 
teaterkurser, bland annat teaterimprovi
sation på Satelliten i Sollentuna. Jag gillar 
också mimandet som uttryck. 

Och visst var det rätt beslut. Efter att ha 
gjort praktik på Utbildningsradion som 
tomat, i ett program där barn skulle lära 
sig läsa och räkna, och enligt Rasmus den 
roligaste roll han haft, blev han i en 
casting utvald att spela en av huvudrol
lerna i Utbildningsradions programserie 
Sexbyrån, som visades hösten 2013. 
Därefter deltog han i radioprogrammet 
”Hångla” som handlar om hur personer 

med funktionsnedsättningar tänker om 
sex och förhållanden. 

– De peppade dig mycket på Utbildnings
radion och tyckte att du var jätteduktig, 
inflikar Helena. 

– Ja, det var annorlunda att spela ho
mosexuell, och det var lite obehagligt att 
pussa en kille i en säng. Jag var rädd att 
jag kanske skulle bli retad efteråt. Jag har 
inget emot homosexuella men jag var 
ändå orolig. Men det blev ingen big deal 
av det, säger Rasmus.

Han berättar att han lärt sig mycket om 
hur man går in i och ut ur olika rollkarak
tärer. 

– Men när vi skulle gå till lunchen efter 
den där pussen då kände jag mig fortfa
rande lite homosexuell!

Härnäst väntar ett musikvideo projekt 
där Rasmus själv ska skriva manus, regis
sera, producera och klippa ihop materialet. 

– Jag ska göra en egen version av 
Michael Jacksons Billie Jean, säger han 
med ett leende.

Till våren väntar gymnasieexamen och 
därefter vill Rasmus gå en ettårig kurs på 
Molkoms folkhögskola. 

För Rasmus Ronström blev gymnasie
särskolan ett riktigt lyft. Inga fler tvivel, 

inga misslyckanden. På Häggviks 
gymnasium vågar han ta plats  

och vara den han är.

”Följ ditt hjärta  
      när du väljer”

Gymnasiesärskolan
blev 

 ett lyft 

Specialläraren 
Helena Helander 
har sett  Rasmus 
utveckling på 
nära håll och de 
stärker ytterliga-
re hennes tro på 
att se till varje 
individs behov.
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Malin Fallenius, 
personlig koordina-
tor, xxxx xxxxx

Rasmus intresse för 
teater ledde honom 
till det svåra valet av 
särskola. Nu övar han 
till ett projekt där han 
ska göra en helt egen 
version av Michael 
Jacksons Billie Jean.
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– Sedan vill jag leta lägenhet och jobb, 
jag vill bli skådespelare. Efter de här fyra 
åren känner jag att jag klarar av mycket 
mer än jag tidigare gjort. Jag har fått min 
styrka här! Förut var jag en liten fegis. Att 
gå på en gymnasiesärskola är en bra för-
beredelse inför vuxenlivet. 

Helena nickar och tycker att det har 
varit roligt att se Rasmus utveckling. 

– Att se varje individ och vad just den 
behöver, så som vi kan göra här, det bor-

de vara obligatoriskt på alla skolor!
Till andra som står inför ett gymnasie-

val vill Rasmus tipsa om att följa sitt hjärta.
– Om du verkligen brinner för något 

ska du ta dig i kragen och göra det. Och 
om du har flera drömmar ska du kämpa 
för dem också! l

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

Utsikten – den lilla skolan 
med de många möjligheterna!

•  På gymnasiesärskolan erbjuds individuella programmet  
och fyra nationella program.

•  Vi jobbar med varierade lärmiljöer utifrån elevens  
intressen, förutsättningar och behov.

• På gymnasiet erbjuds Samhällsprogrammet och 
Introduktionsprogrammet för elever inom autismspektrum.

• På vårt internat får eleven möjlighet att förbereda sig  
för ett eget framtida boende.

Här ges möjligheten att kombinera utbildning och 
boende i syfte att lära för livet.

www.utsikten.info  tel. 0534-19160

Utsikten_fk1402_86x128_v02.indd   4 2014-02-25   17:46

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

Vi erbjuder en helhetslösning bestående av både undervisning 

och serviceboende. Vi har rymliga och ändamålsenliga lokaler 

för undervisning i små grupper eller enskilt. Skolan följer det 

individuella programmet som består av yrkesträning och 

verksamhetsträning.

Kontakta oss eller besök gärna vår hemsida för mer information.

För ungdomar med behov av stöd

www.salbohedskolan.se | 0224-566 00

Vi erbjuder en helhetslösning bestående av både undervisning 

och serviceboende. Vi har rymliga och ändamålsenliga lokaler 

för undervisning i små grupper eller enskilt. Skolan följer det 

individuella programmet som består av yrkesträning och 

verksamhetsträning.

Kontakta oss eller besök gärna vår hemsida för mer information.

För ungdomar med behov av stöd

www.salbohedskolan.se | 0224-566 00

Har ni ungdomar som behöver byta miljö? Vi erbjuder  
en helhetslösning bestående av både undervisning och 
boende året om. Hos oss skapar vi individuella lösningar 
på både boende och skola utifrån individens behov. 
Gymnasiesärskolan har det individuella och det  
nationella estetiska programmet.

Kontakta oss eller besök vår hemsida för information.

salbohed 86x128 fk 1402.indd   1 2014-02-25   17:55

SÄRSKOLE-TORGET 

OM SEXBYRÅN

n Utbildningsradions 
programserie 
Sexbyrån är produce-
rad för särskolan och 
handlar om kroppen, 
kärlek, känslor och 
sex. Programledare är 
sexualupplysaren och 
särskolepedagogen Zafire Vrba.  
Läs mer på urplay.se

TEXT: STINA JOHANSSON 
FOTO: LINNEA BENGTSSON  
info@faktapress.se
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Välkommen till Åsbackaskolan!
Höstterminen 2014 välkomnar Åsbackaskolan  
sina elever till Örebro. Flytten garanterar att Åsbacka
skolans elever får många jämnåriga kamrater att 
interagera med i en tvåspråkig miljö. I Örebro  
kommer Åsbackaskolan dela skollokaler med 
Birgittaskolan, en skola för elever som är döva  
eller har hörselnedsättning.

Åsbackaskolans anpassade lärmiljö och upplevel se
baserade undervisning kommer fortsatt vara inrikt
ningen för elever som är döva eller har hörselned
sättning i kombination med utvecklingsstörning,  
och elever med medfödd eller tidigt förvärvad 

dövblindhet. I Örebro finns också riksgymnasiet för 
Åsbackaskolans elevgrupper.

För barn som har lång resväg erbjuder Åsbacka
skolan elevhem. Elevhemmen har personal dygnet 
runt och ligger naturskönt vid Ekeskolan i Adolfsberg 
nära skogen. Ekeskolan tar emot elever med synned
sättning och ytterligare funktionsnedsättning.

Vill du veta mer om vår specialskola Åsbackaskolan eller besöka oss? 
Kontakta oss på telefon: 010 473 50 00, texttelefon 010 473 68 00 eller via www.spsm.se

Har ditt barn hörselnedsättning eller 
är dövt i kombination med utvecklingsstörning?

Har ditt barn medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet?

SPSM_Åsbacka_FK_1402 v02.indd   4 2014-03-10   09:12

n Hur ska man lösa bristen på 
speciallärare till särskolan? är 
en av de frågor som Östberg 
och Baylan ska svara på.
Debatt väntas också om ett 
förstatligande av skolan.

– Det ska bli mycket spän
nande att höra vad Bertil 
Östberg och Ibrahim Baylan 
säger om detta, menar Tage 
Gumaelius. Vi vet att det finns 
delade meningar om ett för

statligande inom regeringen 
men det är oklart var 
Socialdemokraterna står.

En vanlig uppfattning är att 
skillnaderna mellan skolor i 
olika kommuner är alldeles 
för stora och att det därför 
finns fördelar med ett förstat
ligande.

–Stödet till eleverna borde 
inte vara beroende på vilken 
ekonomi kommunen har. En 

allmän uppfattning är att det 
behövs en samsyn för hela 
landet, menar Gumaelius.

Hjärnforskaren Martin 
Ingvar deltar också på 
rikskonferensen. Vad krävs 
för att också personer med 
utvecklingsstörning eller med 
en hjärnskada ska kunna delta 
i undervisning? 

– Han har många tips och 
idéer om vad särskolan bör 
fokusera på hur man kan sam
verka med forskningen, säger 
Tage Gumaelius.

Hur vill de utveck-
la särskolan? 
Bertil Östberg 
(FP), Ibrahim 
Baylan (S) och 
professorn Martin 
Ingvar är tre 
dragplåster på 
Särskolans 
Rikskonferens  
i Borlänge i maj 
2014.

Fördelar och nackdelar med 
särskolan lyfts fram av Lars 
Werner, jurist och medlem i 
Skolväsendets överklagande
nämnd. Han kommer att 
berätta om aktuella överkla
ganden som gäller särskolan.

På plats är också undervis
ningsråd från Skolverket för att 
informera om vad som händer 
inom grundsärskola, gymnasie
särskola och särvux. l

Tunga politiker deltar på Särskolans rikskonferens i maj: 
Bertil Östberg (FP), statssekreterare på utbildningsdepar-
tementet, och Ibrahim Baylan (S), f d utbildningsminister. 

OM RIKSKONFERENSEN

n Särskolans värden och 
möjligheter är temat för 2014 
års rikskonferens som äger 
rum i Borlänge, på Quality 
Hotel Galaxen, den 11–13 
maj. Cirka 800 personer 
väntas delta. Arrangör är 
Sigys och Borlänge kommun.

Läs programmet på: 
visitsodradalarna.se/sv/
sarskolans-rikskonferens

TEXT: VALTER BENGTSSON 
info@faktapress.se

Aktuellt inför  
Särskolans  

rikskonferens

HET DEBATT OM FÖRSTATLIGANDE OCH LÄRARBRIST
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1
Var finner jag och mitt barn  

information om gymnasiesärskolans 
olika utbildningar?

Titta på Skolverkets sida där det finns en 
beskrivning av alla de nio nationella 
programmen och vad de innehåller. 
Skolverket har gjort korta filmer med 
beskrivning av de olika programmen. I 
filmerna får man se exempel på vad man 
gör på de olika programmen samt elever 
som berättar lite om sina studier.

2
Finns det något man ska tänka  

på medan man överväger  
de olika programmen?

Utgå från intressen och styrkor. Men tänk 
också på vad som kan vara intressant att 
arbeta med när utbildningen är klar. 
Tänk inte bara på de närmaste fyra åren 
av livet utan i ett längre perspektiv.
En viktig sak att tänka på också är att 
fråga om vilka kontakter skolan har med 
arbetslivet. Alla elever ska praktisera 
(APL) totalt 22 veckor under sin utbild-
ning. Praktiken ska ge kunskaper som ger 
ett bra avstamp in i arbetslivet. Det är lika 
viktigt som det andra inom utbildningen.

3
Var finns den utbildning  

som vi vill välja?
Kontakta Studie- och Yrkesvägledaren 
(SYL). Deras roll är att vägleda föräldrar 
och elever till den rätta skolan. De kan be-
rätta om programmet finns i kommunen 
eller var närmaste skola ligger som har 
det program som eleven vill gå.

4
Om programmet inte finns  

i hemkommunen, vad är alternativen?
Många kommuner har samverkansavtal 
där flera kommuner hjälps åt att erbjuda 
alla nio programmen på gymnasiesärsko-
lan.

Där det inte finns samverkansavtal på 
plats kan det ändå bli aktuellt att pendla 
till en skola i en annan kommun, för att 
kunna gå det önskade programmet. 
Ligger skolan långt bort kan det vara ak-
tuellt att bo på internat. Då får man tänka 
till och se om det är ett bra alternativ.

Det ligger i kommunens eget intresse 
att eleven blir rätt placerad. Elevens in-
tresse är en väldigt viktig utgångspunkt i 
diskussionen.

5
Om mitt barn ska bo på internat. Hur 

kan man vara säker på att det blir bra?
Ett bra sätt är att besöka den tilltänkta 
skolan. Att på plats se hur det fungerar 
och vad som erbjuds. Man kan fråga hur 
mycket personal det finns på kvällarna? 
Vilken mat man får äta? Hur man ringer 
hem? Och andra frågor.
Det är viktigt att både förälder och elev 
känner sig trygg och upplever förtroende 
för skolan.
En del skolor vill att eleven ska praktisera 
på skolan en vecka innan man söker till 
skolan. Då kan eleven känna på om det är 
rätt skola. Skolorna måste inte erbjuda 
detta men det förekommer

6
Kostar det något?

Utbildningen är avgiftsfri och i de fall där 
det är resor inblandade ska dessa vara 
kommunens ansvar. Man ska kunna ta sig 
fram och tillbaka till skolan utan att det 
kostar något.

Om man bor på internat ska boende 
och måltider täckas av ett inackoderings-
bidrag som kommunen står för. Det finns 
en schablon för ersättningens storlek. Det 
förekommer dock på vissa skolor att det 
finns en liten avgift för mat och boende 
utöver inackoderingsbidraget, så fråga 
för säkerhets skull.

7
Kan man få hjälp att ordna med alla 

ansökningar som ska göras?
Det är Studie- och Yrkesvägledaren som 
ska hjälpa till med det och guida rätt. De 
har till uppgift att hjälpa eleven hitta rätt 
program och underlätta kontakten med 
skolorna. Samt hjälpa till att ställa de 
rätta frågorna.

8
Var hittar jag mer information?

På skolverkets webbplats hittar du mer 
information om gymnasiesärskolan.
Där hittar du även länk till Skolverkets 
filmer om gymnasiesärskolan. Filmerna 
finns på Youtube där Skolverket har en 
egen kanal. www.skolverket.se/
skolformer/gymnasieutbildning/ 
gymnasiesarskola

Guide
till val av  

utbildningSå väljer du
Gymnasiesärskolans utbildningar gjordes nyligen om för att mer likna 

det vanliga gymnasiets. Det finns nio nationella program att välja 
bland. Men hur gör man för att välja rätt? Vi har talat med experter 

inom bland annat Skolverket och sammanställt tips och råd.

gymnasieprogram

TEXT: JON KLARSTRÖM  
info@faktapress.se
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ADMINISTRATION, HANDEL  
OCH VARUHANTERING
n Här kan man lära sig sådant som är använd
bart när man ska arbeta på kontor eller på en 
affär till exempel.

PROGRAMMET FÖR ESTETISKA  
VERKSAMHETER
n Här kan man lära sig att uttrycka sig med 
bild, musik, dans och teater. Det är användbart 
när man ska arbeta med mediaproduktion till 
exempel.

PROGRAMMET FÖR FASTIGHET,  
ANLÄGGNING OCH BYGGNATION
n Här kan man lära sig sådant som är använd
bart när man ska arbeta med skötsel av 
fastigheter till exempel.

PROGRAMMET FÖR FORDONSVÅRD  
OCH GODSHANTERING
n Här kan man lära sig sådant som är använd
bart när man ska ta hand om bilar och byta 
däck till exempel.

PROGRAMMET FÖR HANTVERK  
OCH PRODUKTION
n Här kan man lära sig sådant som kan 
användas när man ska arbeta inom produktion i 
olika material eller på en fabrik till exempel.

PROGRAMMET FÖR HOTELL,  
RESTAURANG OCH BAGERI
n Här kan man lära sig sådant som är använd
bart när man ska arbeta i storkök eller andra 
serviceyrken som i reception på ett hotell.

PROGRAMMET FÖR HÄLSA,  
VÅRD OCH OMSORG.
n Här kan man lära sig sådant som användbart 
när man ska arbeta med människor i olika åldrar 
som på äldreomsorg eller förskola.

PROGRAMMET FÖR SAMHÄLLE,  
NATUR OCH SPRÅK.
n Här kan man lära sig sådant som är använd
bart i många olika arbeten. Man lär sig om 
världen och kan lära sig språk som inte är 
engelska eller svenska.

PROGRAMMET FÖR SKOG,  
MARK OCH DJUR.
n Här lär man sig sådant som kan vara bra när 
man ska arbeta med djur på en lantgård eller 
med att ta hand om skog och mark till exempel.

... eller gå  
individuella 
programmet
Utöver de nio nationella pro-
grammen finns även individuella 
program. Där utgår man från 
elevens behov och förutsätt-
ningar. inom något av sex olika 
ämnesområden. Utbildningarna 
blir därför olika för olika elever. 
Individuella program är 3 600 
timmar fördelade på fyra år, och 
eleven kan även ha praktik om 
rektorn bedömer att det är bra 
för eleven.

ESTETISK VERKSAMHET
Där man kan lära sig sjunga och 
måla.

HEM OCH  
KONSUMENTKUNSKAP 
Där man kan lära sig vardagliga 
saker.

IDROTT OCH HÄLSA 
Där man får röra sig på olika sätt.

NATUR OCH MILJÖ
Där får man lära sig räkna och lära 
sig om naturen.

INDIVID OCH SAMHÄLLE 
Där man får lära sig hur samhället 
fungerar.

SPRÅK OCH  
KOMMUNIKATION 
Där får man lära sig att uttrycka sig 
och berätta.

Gymnasiesärskolan i Sverige är 
frivillig utbildning för elever med 
utvecklingsstörning. Den omfattar 
2 500 poäng. Den garanterade 
undervisningstiden är 3 600 timmar 
fördelade på fyra år. Det finns nio 
nationella program att välja mellan. 
Alla programmen är yrkesinriktade. 
När man väljer program är det 
viktigt att tänka på vad som 
intresserar dig.

ARBETSFÖRLAGT LÄRANDE (APL)
n Alla nationella program ska innehålla 
apl under 22 veckor sammanlagt. Det 
kan vara på en eller flera olika arbetsplat
ser vid olika tillfällen som ligger utanför 
skolan. Eleven ska få utveckla sina 
kunskaper inom ett yrke och också bidra 
till att förstå yrkeskulturen.

LÄS VISSA ÄMNEN ENLIGT 
VANLIGA GYMNASIESKOLAN
n Det finns möjlighet att läsa vissa 
ämnen enligt vanlig gymnasieläroplan för 
en elev mottagen i gymnasiesärskola. 
Rektorn gör tillsammans med eleven, 
föräldrar och mentor en bedömning för 
förutsättningarna. Exempel på ämnen 
som vissa elever läser enligt vanliga 
skolplanen är bild, slöjd och gymnastik. 
Då får eleven betyg enligt den kurspla
nen. Om eleven har förutsättningar ska 
eleven få möjlighet till detta.

n Det finns nio gemensamma  
ämnen som man läser på alla 
gymnasiesärskolans program. 

• Engelska
• Estetisk verksamhet
• Historia
• Idrott och hälsa
• Matematik
• Naturkunskap
• Religionskunskap
• Samhällskunskap
•  Svenska eller svenska  

som andraspråk

Dessutom finns programgemen
samma ämnen, programfördjupning 
och ett individuellt val.

Välj mellan 
nationella program…

9
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IDROTT

Det är den 3 februari och bara ett 
par plusgrader ute. Snöslasket 
breder ut sig på gräsmattor och 

trottoarer, men Stockholms gator och 
cykelvägar är i stort sett isfria. Trots det 
möter jag bara några få andra cyklister 
under min sjukilometerstur till 
Hammarby sjöstad, där jag ska träffa 
Björn Billung – en armcyklingspionjär, 
som verkligen har förstått fördelarna 
med att ta sig fram på egen 
hand.

Vi möts utanför hans 
lägenhet i 
Henriksdalshamnen vid 
Danvikskanalen och be
stämmer oss för att ta en 
runda till Sickla, jag på min 
vanliga herrcykel och Björn 
med sin eldrivna armcykel. 
Vi cyklar en bit längs vattnet 
och sedan in på sjöstadens 
bilvägar. Redan vid första 
övergångsstället stannar en grupp nyfik
na barn och frågar Björn vad det egentli
gen är han tar sig fram med.

– Det är en armcykel, som jag kopplar 
på min rullstol. Jag trampar med armar
na istället för med benen, svarar Björn, 
som senare berättar att den här situatio
nen uppstår i princip varje gång han är 
ute med cykeln.

– Är det roligt att vara handikappad? 
frågar en kille i gänget.

– Nej, men det är inget konstigt med 

det. Jag kan göra precis samma saker som 
din pappa kan.

– Har du ett gevär? Min pappa har ett 
gevär, han är jägare.

– Nej, det har jag inte, men jag har haft 
en pistol. Jag tävlade i skytte när jag var 
yngre, och var med och tävlade i 
Paralympics.

Barnen verkar imponerade och när vi 
cyklar vidare hör jag någon utbrista ”shit, 

vad fort det går!”.

Björn har ett gediget för
flutet inom idrotten. Innan 
han skadade ryggen i en 
bilolycka som 20åring kas
tade han slägga på elitnivå, 
och var med i ungdoms och 
juniorlandslaget. Efter 
olyckan har han varit lands
lagsman i både sportskytte 
och rullstolsbasket. Fram
förallt basketen var hård, 

med mycket träningar och matcher – och 
under en match i slutet på 90talet sade 
kroppen till slut ifrån.

– Jag kom fri på ”layup” och skulle 
bara lägga i den som jag alltid brukade 
göra. Men istället för att gå plankai orka
de bollen bara snudda underkanten av 
nätet. Jag kände direkt att någonting ha
de hänt med axlarna, jag hade inte alls 
samma kraft som jag brukade ha, berättar 
Björn, över en fika i Sickla köpkvarter.

Han ville inte riskera sin hälsa för att 

spela ett eller ett par år till, utan bestäm
de sig helt enkelt för att sluta. Sex år se
nare hade konditionen försvunnit helt, 
utan att han ens märkt det.

– Jag hoppade ur bilen och rullade upp 
för en brant backe. Uppe på krönet kom 
jag på att jag glömt handikapptillståndet, 
så jag åkte tillbaka och sen upp igen. Men 
då tog det stopp halvvägs, jag orkade inte 
mer. 

Och det skulle bli allvarligare än så. År 
2000 kom hjärtinfarkten – inte så kon
stigt med tanke på att övervikt och ål
dersdiabetes hade smugit sig på efter att 
Björn helt hade slutat träna.

– När jag blev ”frisk” igen bestämde jag 
mig för att sluta röka, äta bättre och börja 
träna igen. Frågan var bara med vad?

Han hade sett hur flera vänner slitit ut 
axlarna med rullstol, och därför fått bör
ja använda elrullstol med joystick. Så det 
första kravet var att den nya träningsfor
men inte fick innehålla de vanliga rullstols
rörelserna. Dessutom ville han att det skul
le vara något han kunde göra året om, utan 
att behöva ta bilen någonstans, och helst 
tillsammans med familjen och vänner. 

– Så kom jag fram till att jag skulle 
bygga min första armcykel. Med den 
cyklade jag över 700 mil, helt utan mo
tor. Men då började jag känna av axlarna 
igen. Jag ville helt enkelt cykla så långt 
och så ofta att de inte hann vila upp sig. 
Så då byggde jag en ny cykel, med en 
elmotor. 

CyklingIDROTT

Jag kan  
besöka alla 
kompisar  

i stan, och då 
snackar jag 

verkligen HELA 
STORSTOCKHOLM.

Frihet och välmående. Med sin elunderstödda armcykel tar sig Björn 
Billung snabbt och smidigt runt i hela Storstockholm – året om. Nu kämpar 

han för att landstingen ska godkänna armcykeln som hjälpmedel.

Stockholm runt
på armcykel

Björn Billung

FK_1402_s96-101_cykel_v03_.indd   96 2014-03-12   13:59



2014 # 2 FÖRÄLDRAKRAFT     97

armcykel

Björns fordon väcker 
uppmärksamhet.  

Nästan varje tur får han 
nyfikna frågor om sin 

eldrivna armcykel. 
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CyklingIDROTT

När Björn sedan flyttade från Haninge 
till Hammarby sjöstad fick han helt nya 
rörelsemönster. Haninges milslånga ”gli-
darvägar” byttes mot storstadstrafik och 
ett nytt sätt att använda 
cykeln på.

– Min dotter bor i 
Hornstull. Ska jag ta bilen? 
Nej, det är för nära. Rullstol? 
Nej, det är för långt. Åka 
kommunalt? Nej, för krång-
ligt med massor av byten. 
Men med cykeln kommer jag 
snabbt och smidigt dit.

Efter att ha kört ned i ett 
”potthål” förra våren och 
förstört framgaffeln på arm-
cykeln köpte Björn en ny 
armcykel, som med ett par 
enkla klick går att koppla på 
rullstolen. Beroende på vart 
han ska bestämmer han själv hur mycket 
el han ska använda och hur mycket ener-
gi han själv ska bidra med. Och med 
dubbla batterier tar han sig runt tio mil 
på en laddning.

– Nu kan jag göra precis allt jag vill. Jag 
kan besöka alla kompisar i stan, och då 

snackar jag verkligen hela Storstockholm. 
Jag cyklar till butiker eller drar ner till 
Kungsan bara för att det är skönt. Jag 
använder en väldigt stor del av Stockholms 
gator, det är verkligen som att turista i sin 
egen stad. 

När Björn började cykla fanns det i 
princip ingen svensk marknad för 
armcyklar, och han var mer eller mindre 
tvungen att hitta på sina egna lösningar. 

– Första gången jag såg en 
armcykel var under OS i 
Barcelona 1992. Då kom de 
förbisvischande med täv-
lingscyklar, som man näs-
tan ligger i. De är ruskigt 
snabba, men jag har en helt 
annan inriktning. Jag är 
totalt ointresserad av att 
tävla, jag vill använda cy-
keln som ett bruks- och 
kommunikationsmedel. 
Istället för att ta bilen eller 
bussen tar jag cykeln, säger 
Björn.

De senaste åren har det 
hänt en hel del i utveckling-

en av armcyklar, framförallt med intro-
duktionen av elmotorer, som verkligen 
skapar helt nya möjligheter till kommuni-
kation – och som gör att användarna kan 
anpassa sig mycket lättare till sitt säll-
skap.

– Om du är ute och går kan jag ”gåcyk-

la” med dig, helt utan att använda el. Om 
du springer kan jag köra med lite mer el, 
framförallt i backarna. Och om vi som 
idag cyklar, kan vi göra det på precis sam-
ma villkor. Det är så jag vill använda min 
cykel.

Han säger att det bästa med att cykla i 
Stockholm är att han alltid kan ta sig från 
dörr till dörr – samtidigt som han får en 
väldigt allsidig träning.

– Om man kör fel och inte hittar är det 
bara att prova igen, det blir bara en lite 
längre upplevelse. Jag gillar det här sö-
kandet, nyfikenheten. Vad finns ovanför 
den där backen? Utan cykeln hade jag nog 
fortfarande stått och funderat. Nu sticker 
jag istället bara upp och kollar.

Björn cyklar året om, och med tanke 
på vädret när vi träffas frågar jag om det 
inte tar emot ibland, som när det blåser, 
regnar eller snöar.

– Nej, aldrig. Det tar emot att sätta på 
sig vinterkläder, men så tror att jag alla 
känner. Det gäller att klä sig rätt och ha 
flera skikt kläder med ull i botten. Det är 
varmt och lätt, ett suveränt material. Och 
avsluta med någon form av skalplagg, 
helst i goretexmaterial, det ska vara vind- 
och vattentätt och ändå andas. Annars 
kan det bli hur varmt som helst. 

Björn är aktiv inom utvecklingsprojektet 
Elbil 2020, ett företag som arbetar för att 
Hammarby sjöstad ska vara en förebild i 
omställningen till hållbara transporter, 

Vad finns  
ovanför den 
där backen? 
Utan cykeln 
hade jag nog 
fortfarande 

stått och fun
derat. Nu sticker 
jag ISTÄLLET BARA 
UPP OCH KOLLAR.

BJÖRN BILLUNG

Ålder: 62.

Familj: Frun Lena 
och två vuxna barn, 
Linda och Peter.

Bor: Hammarby  
sjöstad i södra 
Stockholm.

Intressen: Familjen.

Senast lästa bok: 
Leif GW Perssons 
”Den sanna histori-
en om Pinocchios 
näsa”.

Lyssnar på: Blues, 
country och wes-
tern.

Förebild: Nelson 
Mandela, han hade 
överseende med 
sina fiender och 
kunde leva ihop 
med dem.

Björn tar sig enkelt fram på de välutbyggda cykelbanorna i Hammarby sjöstad där han bor sen en tid tillbaka.
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TEXT & FOTO: TOMAS TIRÉN  
info@faktapress.se

n ”Idag hänvisar Hälso- 
och Sjukvårdsförvaltningen, 
HSF, till en gammal HSN-
policy (bestämd av politi-
kerna) som skrevs när det 
inte fanns armcyklar med 
elunderstöd”, berättar 
Björn Billung.

Han räknar upp ett par 
märkliga omständigheter:

Eldriven cykel ok inom-
hus – men inte utomhus. 

– Jag har nyligen sett en 

elunderstödd motionscykel 
för armar och ben, men för 
inomhusbruk, på Hjälp-
medel Syd; om benen inte 
kan trampa så används el-
motorn så lederna får röra 
på sig; om armarna funge-
rar så trampar man på utan 
el – men inomhus, utan sol, 
utan vind, utan dofter och 
utan sociala kontakter. 
Varför godkänns en eldri-
ven inomhuscykel men inte 
en eldriven utomhuscykel?

Godtycklighet när det 
gäller begreppen.

– Det finns scootrar som 
kallas för elrullstolar – hur 
gick det till? Stock holms 
läns landsting vill inte kalla 
min påkopplingsbara elcy-
kel för ”Kedje drivet eltillbe-
hör för rullstolar”. Kopplar 
man man den till en rullstol 
menar de att det hela blir 
en elcykel, och då räknas 
det som egenvård vilket 
man tvingas betala själv. l

genom att bland annat förvandla olika 
gröna idéer och visioner till faktiskt 
genomförande. 

– Alla behöver ökad kunskap: tillver-
kare, myndigheter och användare. 
Tanken är att man ska bygga smart infra-
struktur, som till exempel laddstolpar till 
elbilar. Så att folk lär sig hur man använ-
der dem. Det behövs ett fullskaligt pro-
jekt, men i lagom skala och då passar 
Hammarby sjöstad väldigt bra, berättar 
Björn.

Projektet innefattar alla typer av elfor-
don – som till exempel bilar, båtar och 
bussar. Nu vill han applicera samma tänk 
för armcyklar, och hoppas kunna öppna 
en lokal med prova-på-cyklar. Sjöstaden 
passar perfekt, med bra cykelvägar och 
ganska plana ytor.

– Det är bra för nybörjarna. Och så är 
det såklart bra att det finns någon som 
redan kan det här, som kan visa hur all-
ting fungerar.

Han hoppas också att projektet ska få 
landstingen att öppna ögonen för vilket 
fantastiskt hjälpmedel en armcykel kan 
vara. 

– Den förebygger folksjukdomar som 
diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, över-
vikt och sömnsvårigheter – vilket inne-
bär färre operationer, mindre pillerätan-
de och lägre sjukvårdskostnader. Även 
färdtjänst- och hemhjälpskostnaderna 
blir lägre eftersom man tar armcykeln 
till affären, skolan eller arbetet. Detta 
innebär även mindre koldioxidutsläpp 
och renare luft.

I dagsläget är Landstinget i Dalarna, 
såvitt Björn känner till, det enda som har 
förskrivningsbara armcyklar på hjälp-
medelscentralerna.

– De kommer förhoppningsvis att ta in 
även elarmcyklar som kopplas till rull-
stolar inom en inte alltför lång framtid. 
De ska ha heder av att vara före 
Stockholm, säger Björn.

När vi ska skiljas åt frågar Björn hur jag 
tänker cykla hem. Det visar sig att han 
känner till en snabbare och trevligare 
väg än den jag hade planerat att ta. Han 
vänder på cykeln och hänger på ett par 
extra kilometer för att visa vägen.

– Hade jag inte haft elunderstödet 
hade jag nog nöjt mig med att peka ut 
vägen, men nu är det bara skönt att få sig 
en liten extratur. Ska jag ut och handla 
slutar det ofta med att jag tar en sväng 
runt hela sjöstaden. l

SÅ TYCKER STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING  
OM ARMCYKLAR SOM HJÄLPMEDEL

n Förra våren startade Svenska Cykelför-
bundet – tillsammans med Rehab Station 
Stockholm, RTP Personskadeförbundet och 
RG Aktiv Rehabilitering – ett stort projekt 
för att få fler personer med funktionsnedsätt-
ning att börja cykla. 

Projekt Paracykel, som finansieras av 
Allmänna Arvsfonden, bedrivs från två de-

påer, där det finns cyklar för prova på- och 
motionsaktiviteter. Den ena depån ligger i 
Frösundavik, hos Rehab Station Stockholm, 
och den andra i Lindome, hos Mölndals CK.

Projektets ledord är ”Alla kan cykla”,  
och utgångspunkten är att en cykel alltid 
kan anpassas efter en persons funktions-
nedsättning. l

Vill du veta mer – kolla in projektets hemsida:
iof1.idrottonline.se/SvenskaCykelforbundet/Grenar/Paracykel/ProjektParacykel

PROJEKT PARACYKEL – ALLA KAN CYKLA

FÖR DEN SOM VILL PROVA PÅ
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CyklingIDROTTIDROTT

För två år sedan satsade 17-årige 
Conrad Hildebrand stenhårt på 
simningen. Han tränade tio gånger 

i veckan med målet att komma med i 
landslaget. Men en olycka 
förändrade snabbt allting.

– Jag har alltid haft 
mycket överskottsenergi, 
och körde lite fritidssport i 
form av parkour när jag var i 
skolan. Jag skulle hoppa ut 
genom ett fönster på första 
våningen, men hade lite för 
mycket fart och fastnade 
med foten i fönsterkanten. 
Jag föll en och en halv meter 
och landade på huvudet, så 

nacken fick ta emot allt stryk, berättar 
Conrad Hildebrand.

Olyckan ledde till att han förlorade 
rörelseförmågan från bröstet och nedåt, 

samt förlorad fingerfunk-
tion och nedsatt triceps-
funktion. Men träningsvil-
jan och kärleken till 
idrotten finns kvar. Idag 
satsar Conrad på rullstols-
rugby och armcykling, och 
tränar numera i princip lika 
mycket som före skadan 
– det vill säga cirka tio pass i 
veckan.

– Det är nog rätt ovanligt 
att träna så mycket när man 

sitter i rullstol. Det tog ungefär ett halvår 
innan jag började träna någorlunda 
ordentligt, och då började jag med 
rullstolsrugby i Nacka Spiders. Men det 
har tagit ett och ett halvt års träning för 
att kunna satsa ordentligt.

Sedan i höstas tränar Conrad armcykling 
på Rehab Station Stockholms depå i 
Frösundavik. Han tränar en gång i 
veckan och har redan fastnat för sporten.

– Det är ett väldigt bra alternativ om 
man vill ha uthållighetsträning. Det är 
svårt att göra något annat om man vill åt 
uthålligheten, det är inte så att man kan 
gå ut och springa direkt.

Han berättar att han alltid har levt för 
träningen och idrotten, och att han 
älskar att satsa fullt ut på något, att tävla 
och se resultat. 

– Simningen är nog den sport där du 
kan träna mest, man tränar så himla 
mycket. Så det sitter fortfarande i skallen. 
Jag har inte tävlat i cykling ännu, men 
planerar att testa det och se hur det går, 
hur jag står mig mot motståndet.

Oavsett hur det går med tävlandet 
menar han att fler som sitter i rullstol 
borde testa armcykling.

– Det är den bästa träningen för den 
delen av kroppen man faktiskt kan 
använda. Och det är väldigt bra att träna 
någon form av uthållighet, det förbättrar 
både lungkapaciteten och blodcirkulatio-
nen, med allt positivt det medför. l

Konditionsträning med armcykel. Före detta elitsimmaren 
Conrad Hildebrand har hittat en ny uthållighetssport att 
satsa på. Och han hoppas att många fler upptäcker den.

Conrads nya sport 
Armcykling  blev

Conrad Hildebrand

Det är väldigt 
bra att träna 

någon form av 
uthållighet, det 
förbättrar både 
LUNGKAPACITETEN 
OCH BLODCIRKU

LATIONEN.

TEXT: TOMAS TIRÉN 
FOTO: LINNEA BENGTSSON 
info@faktapress.se

Conrad har alltid tränat väldigt mycket.  
Sedan hösten tränar han armcykling   

på  Rehab Station Stockholm i Frösundavik.
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När Rickard själv spelade  
hockey som junior gav det  
honom självförtroende och  
ett sammanhang.

Conrads nya sport 

Conrad Hildebrand

CONRAD 
HILDEBRAND

Ålder: Snart 19 år.

Gör: Pluggar sista 
året på gymnasiet, 
ska plugga vidare 
på högskolan i höst.

Bor: Egen lägenhet  
i Solna.

Familj: Mamma och 
pappa.

Tränar: Rullstols
rugby, armcykling 
och gym.

Intressen: Träna  
och vara med kom
pisarna.

Lyssnar på: House.

Senast lästa bok: 
Suzanne Collins 
”Hungerspelen”.
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DEBATT

 INSÄNT      Vill du komma i kontakt med redaktionen: info@faktapress.se

DEBATT

BRA OCH TÄNKVÄRT 
n Hej, jag läste tidningen 
Föräldrakraft idag. Som aktiv 
politiker i Stockholms  landsting 
får vi mycket att läsa, ofta gnäll 
och kritik och att vi politiker gör 
fel och för lite för sent...

För en gångs skull har jag läst 
från första sidan till sista! Otroligt 
bra och tänkvärt! Så ska opini
onsbildning och faktaöverföring 
till oss politiker skötas! 
Annika Sandström
M-gruppledare  
i Produktions-
utskottet , 
Stockholms läns 
landsting

LÄSTE MED  
TÅRFYLLDA ÖGON
n Läste idag för första gången 
Föräldrakraft. Hade ingen aning 
om att er tidning fanns. Och jag 
ska ärligt säga att det var med 
tårfyllda ögon som jag läste. Och 
jag kan inte riktigt förklara varför. 
Det är nog att jag blev chockad 
och glad över vad vissa faktiskt 
gör och kämpar för. Jag hade 

ingen aning. Jag är visserligen 
inte förälder, men jag är storasys
ter, till två av dom finaste grab
barna i världen som har fått diag
noserna Aspergers syndrom 
och, den yngsta, autism. 

Jag är en av de som fått kämpa 
med min familj och mina bröder 
för att de ska få hjälp med det de 
faktiskt har rätt till. Och det är 
skönt att veta att jag inte är ensam. 

Vi har gått igenom mycket och 
det är nog mina bröder som fått 
mig att inse vad jag vill jobba 
med. Så idag är jag ledsagare, 
vårdare på ett LSSboende och 
personlig assistent. Och om fem 
månader färdigutbildad under
sköterska. 

Hur som helst 
ville jag bara 
tacka för tidning
en. Den är otrolig!
Jennifer Dahlin

KÄNNS SÅ ÄKTA
n Vill bara säga att ni är enormt 
duktiga att få saker att hända och 
ni följer upp och lägger ut viktig 
information på ett rakt och fint 

sätt. Klart att politiker känner sig 
respekterade och vill ställa upp 
för er ”grupp” på en hemsida 
som känns så 
äkta.
Louise Belfrage
Ordförande, Kod-
Knäckarna ideell 
förening

KORRIGERING AV ORDVAL
n Det heter inte dövtolkning eller 
teckentolkning, utan tecken
språkstolkning. Skulle vara upp
skattat om du korrigerar din arti
kel samt i framtiden använder 
den korrekta termen. Tecken är 
inget språk, men teckenspråk är 
det.
Dennis Barvsten,  
teckenspråkstolkstudent

BRA!
n God fortsättning på 2014 och 
det var en fin och härlig inledning 
på året att läsa 
nya numret av 
Föräldrakraft. 
Bra!
Christina Renlund

TIPS TILL FAMILJ UTAN 
DIAGNOS
n Jag sitter och bläddrar igenom 
högen med tidningar som jag 
inte hunnit titta i under hösten 
och läste precis Föräldrakraft nr 
5 (oktober). Blev väldigt berörd 
av artikeln ”Att leva i ovisshet: vi 
slutar aldrig drömma om ett mira
kel” och skulle vilja tipsa familjen 
om att det finns en förening som 
heter Föräldraföreningen 
Anonymous, för alla oss vars 
barn inte har kunnat få någon 
diagnos eftersom de är ett ”mys
terium” för vården. Föreningen 
går helt enkelt ut på att vi föräld
rar stöttar varandra, eftersom det 
finns fler som går igenom liknan
de saker. Föräldrakraft skrev 
förresten om Anonymous i ert 
augustinummer 2013 i samband 
med att ni gjorde ett reportage 
om min familj. 
Anne Öster, Segeltorp

NEDLADDNING AV APPAR
n Jag skriver med anledning av 
artikeln ”Appar för undervisning” 
i Föräldrakraft nr 1, 2014. I den 

Vem tog sig rätten att påstå att jag inte har 
samma förutsättningar som andra att följa 
mitt hjärtas röst och göra det jag vill av  

mitt liv?
Det finns en starkt förankrad bild i vårt samhäl-

le av hur personal inom olika yrken ska vara för att 
kunna utföra ett gott arbete. 

Jag tror inte den gängse bilden av exempelvis en 
sjukgymnast är en vinglig man som stammande 
frågar hur patienten mår samtidigt som han med 
ofrivilliga, vridna rörelser antecknar vad patienten 
säger, för att sedan skvätta ner patienten när han 
räcker fram ett glas med vatten. 

Jag är övertygad om att just denna bild, som 
endast bygger på utseendet utan fokus på vad vi 
faktiskt åstadkommer, var anledningen till att 
studierektorn på utbildningen bestämt ifrågasatte 
min tanke om att läsa till sjukgymnast när jag 
h-h-h-hejade och klev över tröskeln till hennes 
kontor med balans- och koordinationssvårigheter. 

Studierektorn ansåg att det var dumdristigt och 
allt annat än realistisk när jag som CP-skadad ville 

arbeta med att behandla nackar och sticka 
patienter med akupunkturnålar.

Var det verkligen en bra idé att jag, som inte kan 
lyfta mitt eget vattenglas utan att spilla, skulle 
klara av att arbeta som sjukgymnast? Jag, som med 
talsvårigheter, idag även satsar på en karriär som 
talare? 

Jo, det är realistiskt, utifrån det liv jag har levt 
och de erfarenheter och kunskaper, om mig själv 
och mina förmågor, jag har byggt upp, oavsett vad 
normen säger. 

Idag är jag sjukgymnast och talare, tack vare 
något som många andra skulle kalla ”ett handi-
kapp”. 

Efter många års reflekterande över min situa-
tion ser jag bara fördelar med min CP-skada. 
Förutsättningarna finns där, det är inte det som 
sker i livet som är det avgörande – utan hur vi 
väljer att se på det inträffade. 

Att dra på sig offerkoftan kanske värmer 
tillfälligt, men den värmer inte hjärtat och  
själen. l

TEXT Håkan Svensson, 
sjukgymnast och 

föreläsare

Vem har rätt  
att påstå att jag inte kan?
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 INSÄNT       Vill du komma i kontakt med redaktionen: info@faktapress.se

TEXT Jesper Hållén
Verksamhetschef

Törngårdens 
autismcenter

Ingen människa  
är utvecklingsstörd!
Under de 30 år jag har varit verksam inom 

omsorgen för personer med utvecklings-
störning har flera olika begrepp för funk-

tionsnedsättningen varit aktuella. Exempelvis 
efterbliven, begåvningshandikapp, förståndshandi-
kapp och psykisk utvecklingsstörning. Går vi ännu 
längre tillbaka hittar vi ord som idiot och sinnesslö. 
Tack och lov så är dessa begrepp ovanliga idag men 
ordet utvecklingsstörd lever kvar. 

Att varje enskild individ är unik, har sin egen 
personlighet, starka/svaga sidor, sina egna intres-
sen, egen smak och stil är grunden i alla möten, 
ingen är en funktionsnedsättning. 

För att förstå de svårigheter en person kan ha är det 
bra att vi har ett övergripande begrepp, en diagnos, 
som ger oss kunskap, ökar förståelsen och fungerar 
som ett stöd för att vi ska kunna anpassa miljön och 
vårt bemötande till personens utvecklingsnivå. 

Att säga att en person har en utvecklingsstörning 
är missvisande. Ordet störning har inget med 
funktionsnedsättningen att göra. Utvecklingen 
behöver inte alls vara störd. Om vi går tillbaka i 
tiden när det fanns stora institutioner där den 
enskilde inte fick möjligheter att utvecklas på 
grund av miljön, inte ens då är ordet rätt, då var det 
miljön som var störd, inte den enskilde.

Att få diagnosen utvecklingsstörning innebär att 
individen har stora svårigheter inom det kognitiva 
området. Tänkandet, uppmärksamhet, koncentra-
tion och minne, inlärning, medvetande, språk, 
beslutsfattande och problemlösning, är alla 
exempel på kognitiva funktioner som är påverkade 
i olika grad. Jag anser därför att rätt benämning är 
just kognitiv funktionsnedsättning. 

Det är de kognitiva funktionerna som påverkas, 
inte de känslomässiga, kreativiteten eller den 
kroppsliga utvecklingen. Den enskilde kan ha fler 

funktionsnedsättningar som påverkar, till exempel 
medicinska som epilepsi, diabetes eller autism-
spektrumtillstånd, rörelsehinder. Att få diagnoser-
na autism och utvecklingsstörning betyder att den 
enskilde har två diagnoser och är dubbelt drabbad. 

Okunskap gör att vi riskerar att lägga fokus på 
autismdelen och ”glömmer” bort utvecklingsstör-
ningen. Vi måste ta hänsyn till båda diagnosernas 
inverkan för att kunna ge rätt stöd.

Fördelen med ordet kognitiv funktionsnedsätt-
ning är att vi kommer från ordet störning samt att 
vi förtydligar var svårigheterna ligger. 

Jag förstår om det till en början kan upplevas 
komplicerat eller akademiskt, att det kan vara svårt 
att förklara vad det innebär. Men det är viktigt att vi 
ökar vår kunskap om kognitiv funktionsnedsätt-
ning, att alla som är 
verksamma inom 
området kan 
förklara skillnaden 
mellan olika 
diagnoser och hur 
de kan överlappa 
varandra. 

Det är dags att lyfta fram personer med kognitiv 
funktionsnedsättning och rätten till insatser och 
stöd som är anpassat till den enskildes behov, ett 
stöd som stärker den enskildes förmågor och själv-
bestämmande. 

Fler kognitiva hjälpmedel kan komma till 
användning om vi förstår var svårigheterna sitter 
och hur det kan kompenseras. 

Ett namnbyte i sig ger ingen effekt utan diskus-
sionen runt namnbytet, kan ge den injektion vi 
behöver för att kunna påverka beslutsfattare, höja 
kompetensen inom området samt respekten för 
funktionsnedsättningen. l

Ett namnbyte i sig ger ingen effekt 
utan diskussionen RUNT NAMNBYTET, 
KAN GE DEN INJEKTION VI BEHÖVER. 

artikeln finns en lathund för att 
ladda ned appar till elevernas 
iPad från lärarens konto. 

Det förfaringssätt som be-
skrivs bryter mot Apples regler 
för hur appar får hanteras. 

• Om en lärare köper in en app 
får den installeras på upp till fem 
enheter som läraren själv kontrol-
lerar och där korrekt Apple-ID 
finns installerat. 

• Under inga omständigheter 
får samma Apple-ID användas på 
enheter som tillhör olika perso-
ner, detta gäller i skolmiljö och 

företagsmiljö. I hemmet kan fem 
enheter tillhörande olika perso-
ner godtas. 

• Köp av en app är en nyttjan-
derätt kopplad till ett Apple-ID 
inte en äganderätt till programva-
ran som sådan. 

• Det spelar formellt sett ingen 
roll om det är skolan som står för 
det Apple-ID som används eller 
om det är läraren själv. En köpt 
app får endast delas enligt de 
förutsättningar som står ovan.

Detta är information som jag 
fått från Apple. Då vi själva har 

ett, inte okomplicerat, system för 
att kunna leverera ut appar till 
skolor och hjälpmedelscentraler 
på ett lagligt sätt så är jag också 
mycket medveten om att det 
tillvägagångssätt ni beskriver 
inte följer Apples regler för upp-
hovsrätt och nyttjande. 

Kort sagt, ni beskriver hur man 
kan förbigå regler kring upphovs-
rätt och nyttjande samt ”stjäla” 
betalappar från appleverantörer, 
det kan väl aldrig varit er avsikt? 
Antingen har ni mer information 
som jag inte fått från Apple angå-

ende någon form av speciallös-
ning för skolor, vilket i så fall bor-
de framgått av artikeln, eller så 
har ni missförstått/fått felaktig 
information från era källor.
Niklas Aronsson
VD, ProVista Specialoptik, 
Frölunda Data

SVAR: Föräldrakraft har kontak-
tat svenska Apple för ett klarläg-
gande och kommentar men har 
inte fått något svar. 
Redaktionen
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Den 1 mars 2014 ger en känsla av distans, 
fem år har passerat. Luft och tid har 
kommit emellan vår tid tillsammans. Vi har 

inte träffats sedan de sista hemska timmarna på 
Sahlgrenska. Ändå är sorgen rå när den bubblar sig 
upp. Alldeles pinfärsk.

Skillnaden mellan Linda då och nu, är du. Jag vet 
att alla dessa starka känslor jag har nu, är att vara 
människa. Den Linda jag var före din födelse levde, 
men hon var omedvetet avtrubbad. 
Nu lever jag allt. Det är inte passio-
nerat leverne, för jag hatar inte. Men 
jag vet att när jag mår dåligt, när jag 
har en ”dålig” dag, så väcks barnet 
inom mig. Det nyfikna barnet som 
vill förstå varför jag mår som jag gör. 
Jag tillåter. Du lärde mig detta.

När din ångest var hög så var den 
hög. När den lämnade din hjärna 
och bröst så fångade du möjligheten 
till ro och glädje. Jag minns hur jag förundrat 
tittade på dig under dessa stunder. Undrande hur 
du kunde gå från smärta till sinnesro på några 
sekunder. Du levde i nuet. Jag levde vårt kaotiska 
liv, även mentalt. Varje vecka var fylld av akuta 
situationer, under nio års tid. Vad låg om hörnet, 
vad väntade där? Skulle jag orka orka?

Jag insåg att den enda möjliga vägen ut, var in. Att 
vara precis där vi var, i vår tvåsamhet. Jag hade ju 
valt dig och med dig kom vårt liv tillsammans. Ett 
val är ett val. Och du var fantastisk, därav valet:) 
Jag fick bestämma mig, bestämt. Nu har du valt att 
vara med och för Tommy, fira detta, deal with it.

Allt är ett val. Även om jag inte kunde förstå det 
då, så vet jag det nu. Jo, vi väljer våra liv, både före, 
under och efter. Enda sättet att orka var att lära 
mig av dig, att vara i nuet. Just nu är det lugnt, ja 
men då släpper vi måsten och borden, vi släpper 
illusionerna och är nu. Du hjälpte mig att överleva, 
du gav mig svaren.

Du var så annorlunda. Jag försökte desperat att 
vara perfekt. Jag fick träna mig i att släppa på allt. 

Vägen var lång, genom snåriga 
buskar av ful bitterhet, självömkan 
och oändlig trötthet. Jag lärde mig 
att vägen till lycka var att se att vi är 
alla en del av alltet. Att genom att 
inte ta någonting personligt så 
sattes jag fri. Vi använde våra 
hjärtan febrilt.

Några dagar efter du hade gått bort 
låg jag i ditt rum, på din säng. Jag 
grät efter dig. Plötsligt såg jag tydligt 

hur det vävdes ett tjockt täcke i luften över mig, av 
färgstarka och lysande trådar. Jag hörde din röst 
och du sa: ”This is for you mum, a blanket of 
tenderness”. Täcket sänkte sig över mig och jag 
badade i kärlek.

Jag förstod inte då, med min homo sapiens-hjär-
na, det jag vet idag, med både hjärta och hjärna. Vi 
lever i fler dimensioner än fyra och tack vare dig så 
vågar jag vara annorlunda nu och leva sant. Jag 
lever äntligen inifrån och ut. Tack, Tommy. l

TEXT Linda Forshaw

Fem år har passerat,  
         sorgen är råmen

Jag insåg att den 
enda möjliga 

vägen ut, var in. 
Att vara precis 
DÄR VI VAR, I VÅR 

TVÅSAMHET.

KRÖNIKA Linda Forshaw

LINDA FORSHAW

Bor: Shanghai.

Bakgrund: Lindas  
son Tommy avled den  
1 mars 2009, till följd  
av blödningar i hjärnan 
efter en akut operation. 
Han blev 9 år gammal.
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Välkommen till politikerveckan i Almedalen i Visby. Föräldrakraft anordar 
debatten ”Vägen till arbete” och stort mingel tisdagen den 1 juli 2014. Mer 
information kommer i vår Almedalsspecial i nästa nummer av Föräldrakraft.

Tisdagen den 1 juli 2014 möts vi här igen...

MED PLATS FÖR ALLA!
I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN

FÖRÄLDRAKRAFT 
I VISBY 1 JULI
Vägen till arbete
Debatt mellan  
riksdagspartierna.
Tid: 15.30–16.45.
Plats: Lojsta, Wisby 
Strand Congress & 
Event.
OBS! kom i god tid, 
förhandsreservation  
är ej möjlig.

Föräldrakrafts  
mingel
Tid: 17.00–19.00.
Plats: Norra Bankett, 
Wisby Strand 
Congress & Event.
OBS! föranmälan  
krävs. Mejla till:  
pren@faktapress.se



UNGA KVINNOR FÅR  
OFTA FEL DIAGNOS
n ”Unga kvinnor med Asper
gers syndrom har ofta svårt att 
få rätt diagnos. Det har varit 
vanligt och förekommer fortfa
rande att de istället får diagno
ser som borderline, depression 
eller ångest”, säger psykologen 
Hannah Jakobsson.

Hon är en av föreläsarna på 
NPFforum, där hon tar upp 
just denna fråga.

– Fel diagnos gör att de inte får rätt insatser och får 
kämpa med sina svårigheter på egen hand.

Behandling för psykiatriska sjukdomstillstånd som de
pression och ångest syftar till läkning och normalisering, 
vilket inte är aktuellt vid en funktionsnedsättning som 
Aspergers syndrom. Vid funktionsnedsättningar är fokus 
främst på anpassning av individens omgivning. Aspergers 
syndrom är alltså det primära problemet och måste diag
nostiseras för att man ska kunna ge rätt insatser och an
passningar, betonar Hanna Jakobsson.
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PÅ GÅNG KALENDARIUM

➤  8–9 MAJ 2014
Funka för livet i Växjö. 

➤  12–13 MAJ 2014
Särskolans rikskonferens  
i Borlänge.

➤  15–16 MAJ 2014
NPF-forum anordnas på 
Kistamässan i norra 
Stockholm.

➤  20–21 MAJ 2014
Hjultorget på Kistamässan.

➤  20–21 MAJ 2014
Anhörigriksdagen i Varberg.

➤ 2–3 JUNI 2014
Kommunikationskarnevalen  
i Göteborg.

➤  1 JULI 2014
Vägen till arbete – Föräldra-
kraft anordnar debatt i 
Almedalen, Visby, kl 15.30. 
Därefter stort mingel kl 17.

➤  24–25 OKTOBER 2014
Dyslexidagarna på 
Stadionmässan i Malmö.

➤ 12–13 NOVEMBER 2014
FRI 2014, hjälpmedelsmässa 
på Malmömässan.

HÖJDPUNKTER 2014

@ Alltid uppdaterat på FORALDRAKRAFT.SE/EVENTS

ANNONSÖRER I DETTA NUMMER:

A-Assistans ..................................71
Active Care Sverup ....................30
AJ Personskador .........................13
Anatomic SITT .............................45
Arbetsgivarföreningen KFO ....21
Assistansförmedling.se ..... bilaga
Autoadapt .....................................51
Bewa Intraf Fordonsteknik .......51
BOSSE ............................................ 9
Brukarkooperativet JAG  ..........30
Cedergruppen .............................85
CJ Advokatbyrå ............................. 7
Device Fordonsanpassning ....53
Enigma Omsorg ..........................81
Etac .................................................31
Familjehemsbanken ...................13
Fellingsbro Folkhögskola .........30
Frölunda Data ..............................39
Frösunda Omsorg ...................108
Föreningen Furuboda  ................. 9
Försäkringskassan .....................53
Gryning Vård ................................39
Gymnasiesärskolan Utsikten ..93
Handikappanpassn i Trestad ..38
Humana .........................................40
Höghammarskolan .....................93
Igne Advokatbyrå ........................49
Inagården ......................................77
Jump & Joy ....................................39
Kooperativet Hand i hand .........81
L. Andrens Bil ..............................51
Lunaskolan ....................................89

Made for Movement ..................... 9
Mayday Aid ...................................45
Mellansels folkhögskola ...........21
Misa ................................................15
Nordström Assistans .................65
Nytida .............................................09
Nära ................................................85
Optimal Assistans ......................14
Permobil ....................................7, 17
Primass ..........................................39
Rikspolisstyrelsen ........................ 3
Samtrans .......................................38
Salboheds Gymnasiesär ..........93
Saxena Omsorg ..........................47
SecuraNova ................................... 7
Shanar Vård och Omsorg ........21
Somna ............................................17
Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten SPSM ..........93
Stiftelsen Valjeviken ...................41
Sunderby folkhögskola  ............12
Svenska Golfförbundet.............12
Syrsagården AB....................... 107
Särnmark Assistans ...................33
TaxiKurir Stockholm ..................... 2
Uriform ........................................ 107
Viljan Asperger Centrum ..........79
Vivida Assistans ..........................10
Vård & Hälsa Akademin ............30
Värna ..............................................10
Ågrenska .......................................73

Boka annons i nästa nr SENAST 24 APRIL.

TVÅ DAGAR OM  
HUR MAN FÅR DET 
ATT FUNKA
n ”Få det att fungera” är temat för konferensen NPF
forum som Riksförbundet Attention anordnar 15–16 maj.

Det blir två hela dagar om stöd och strategier, hjälp
medel och behandlingar för personer med NPF, neuro
psykiatriska funktionsnedsättningar.

På sidorna 88–89 i detta nummer kan du läsa intervju
er med några av föreläsarna.

HÄR ÄR YTTERLIGARE NÅGRA  
HÖJDPUNKTER PÅ NPF-FORUM:
•  Vänta inte – tidiga insatser lönar sig. Ing-Marie Wieselgren 

från SKL föreläser.

•  Psykisk förbandslåda. Rickard Bracken och Selenen  
Cortez föreläser om hur man kan få ett friskare arbetsliv.

•  Teknikstöd i skolan presenteras av Erika Dahlin, 
Hjälpmedelsinstitutet, och Ingvar Nilsson.

•  Unga vuxna är ett projekt som redan har haft stor betydelse 
för att ta fram strategier för vardagen. Här har man lagt stort 
fokus på hur unga vuxna själva vill ha det. Projektledaren 
Malena Ranch kommer att föreläsa om projektet på NPF-
forum.

•  Egen styrka. Cecilia Brusewitz föreläser om Attentions 
föräldrastödsprojekt.

•  Kriminalitet och ADHD är ett projekt som handlar om 
bemötande och stöd vid frigivning. Olle Hård och Johan 
Bysell presenterar detta på NPF-forum.

Läs mer om NPF-forum på www.attention-riks.se 
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Riksförbundet Attentions konferens om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Riksförbundet Attentions konferens om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

 

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF), deras familjer och yrkesverksamma inom området. 
NPF är ett samlingsnamn och omfattas bland annat av ADHD, Aspergers syndrom, 
Tourettes syndrom, språkstörningar och OCD. Attention arbetar för att barn, ungdomar 
och vuxna ska bli bemötta med respekt och få det stöd som de behöver.

Välkommen på NPF-forum 2014!
Årets tema är Få det att fungera – stöd och strategier för personer med NPF. 
Fokus ligger på de stödinsatser, pedagogiska hjälpmedel och behandlingar som finns 
för personer med ADHD, Tourettes syndrom, autism, språkstörning och andra neu-
ropsykiatriska funktionsnedsättningar. På www.attention-riks.se kan du anmäla dig 
och läsa mer om årets mässa.

Priser för utställare:
Stor monter 
Mellanmonter 
Minimonter 

Deltagare 
1 100 kr per dag, 2 000 kr 
för bägge dagarna*. 

Medlem i Attention**
900 kr per dag, 1 600 kr 
för bägge dagarna*.

Grupper
15 % rabatt på grupper 
med 3 eller fler deltagare. 

För- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår i ovanstående priser. Sista anmäl-
ningsdag är den 25 april 2014.

*Moms tillkommer.
**Gäller för medlemmar registrerade före den 31 december 2013.

Utställare på NPF-forum

Bokning och övrig information 
Karin Forsberg: 08-120 488 18
karin.forsberg@attention-riks.se
Lovisa Schiller: 08-120 488 12 
lovisa.schiller@attention-riks.se

Konferensdeltagare

- 14 000 kr 
- 11 000 kr
- 6 000 kr

2 x 4 m  
2 x 3 m 
2 x 2 m 

Som utställare på NPF-forum når du profession, beslutsfattare, personer med 
egna diagnoser och deras anhöriga.

Hannah Jakobsson,  
psykolog.
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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!

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

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

Postnr och ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

E-post:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ja tack, jag beställer:
6 nummer för 395 kronor inkl moms
12 nummer för 790 kronor inkl moms
Information om annonsering

Välj ett   
alter nativ!

Klipp ut & posta kupongen 
i ett kuvert till FaktaPress, 
Målargatan 7, 111 22  Stockholm.  
Eller mejla till:
pren@faktapress.se

Ljud- &  
iPad-tidning  

UTAN EXTRA 
KOSTNAD!

SÖREN OLSSON: VEM TAR HAND OM DIG?

OM BARN, UNGA OCH VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

74 kr
INKL. MOMS 

# 2 
APRIL 
2014  
ÅRGÅNG 9

FÖ
R

Ä
LD

R
A

K
R

A
FT  N

R
  2

, 2014       IN
FÖ

R
 H

JU
LTO

R
G

E
T     TE

M
A

 B
IL    TE

M
A

 B
O

S
TA

D
     TE

M
A

 FÖ
R

Ä
LD

R
A

S
TÖ

D
     TE

M
A

 N
P

F      TE
M

A
 S

Ä
R

S
K

O
LA

    

108  
fullmatade 

sidor!

Moa 

sig
klarar

själv tack vare vård i hemmiljö

In
för H

julto
rget: 

MÄSS
PEC

IAL

Sida
n 28

Särskola 
GUIDE TILL  RÄTT PROGRAM

Föräldrastöd  INGET SKA FALLA  MELLAN STOLARNA
Köpa anpassad bil SÅ GJORDE FAMILJEN  HÄLLSTRÖM

Bostad 
RUM FÖR ESKIL

NPF TRÄNA HJÄRNAN FÖR ETT ENKLARE LIV
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URIFORM

Uriform AB • Timmermansgatan 38
118 55 Stockholm • Tel: 08-6402955

tumle.uriform.se

En hjälpmedelsbutik alltid nära dig.
webshop.uriform.se

kudden
TUMLEDu har väl inte mis-

sat Föräldrakrafts 

digitala nyhetsbrev? 

Du får det varje 

vecka via mejl och 

det är helt gratis!  

Beställ på FORALDRAKRAFT.SE  

eller mejla till INFO@FAKTAPRESS.SE

Antroposo�skt/Socialterapeutiskt
Gruppboende och Dagcenter i 
naturskön småländsk lantlig miljö 
för LSS personkrets.

            För mer information kontakta föreståndare/verksamhetschef
Maria Munthe, Tel: 0493-40000 info@syrsagarden.se • www.syrsagarden.se

Socialterapeutiskt 
gruppboende och 
dagcenter i naturskön
småländsk lantlig miljö 
för LSS personkrets.

För mer information kontakta föreståndare/verksamhetschef
Maria Munthe, Tel: 0493-40000 

info@syrsagarden.se • www.syrsagarden.se
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Vi erbjuder:
>  HVB-verksamhet

>  Resurspersonsboende

>  Familjehem

>  Resursskola

>  HVB-verksamhet för  
ensamkommande barn  
och ungdomar

AllA hAr  
rätt till en 
frAmtid
Vi erbjuder stöd och vård till 
barn, ungdomar och vuxna 
med social problematik, 
genom ett heltäckande  
utbud av tjänster inom  
individ och familjeomsorgen.

Vi hjälper till – dygnet runt, 
året om. Vi ser till att du 
får hjälp med din placering 
oavsett när du kontaktar oss. 
Om en placering inte  
fungerar, hittar vi ett nytt 
alternativ.

Vill du veta mer kontakta oss:
Placeringsjouren

020-22 80 00

info@placeringsjouren.se

frosunda.se/individ-och-familj

Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten
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