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ALMEDALEN 2014

vägen till

Debatten genomförs av Föräldrakraft för fjärde året i rad. 
Liksom tidigare år är Elisabeth Sandlund moderator.
Nytt för i år är att alla riksdagspartier deltar i debatten. 

Plats för debatt: 
Konferenssalen Lojsta, 
Wisby Strand Congress 
& Event.
Tid: Klockan 15.30–
17.00 den 2 juli 2014. 
Debatten startar 15.45.
Kom i god tid, antalet 
platser är begränsat!

ARBETE
Välkommen till Föräldrakrafts debatt om arbetsmarknaden för 

personer med funktionsnedsättning så får du svar före valet: 
Blir det fler jobb? Hur ska övergången från skolan förbättras?  

Ska lönebidraget höjas? Blir det enklare att få hjälpmedel? 
Vilket parti har bäst politik? 

DEBATT MINGEL

DEBATT

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

Plats för mingel: Norra Bankett, 
Wisby Strand Congress & Event.
Tid: Klockan 17.00-19.00 den  
1 juli 2014.

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

SPONSORER:HUVUDSPONSOR:

RIKSDAGSPARTIERNA I DEBATT:

Kerstin Nilsson 
(S)

Penilla Gunther 
(KD)

Mehmet Kaplan 
(MP) 

Mattias Karlsson  
(SD)

Per Lodenius 
(C) 

Christer Nylander
(FP)

Gustav Nilsson 
(M)

Eva Olofsson 
(V)

Elisabeth Sandlund 
opinionsredaktör  
Dagen är moderator.

Solhaga
gruppen

Ett gott liv – hela livet

                                     WWW.FORALDRAKRAFT.SE

Se debatten
Vägen till arbete 
på webben!
FÖLJ OSS LIVE 1 JULI 2014 15.45–17.00 

Scanna in 
QR-koden  
så kommer du till 
webbsidan med 
live-sändningen.
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10 Många fler får fritt val av 
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Hans kamp mot institutionerna blev en makalös framgång. Karl Grune wald 
fick hela Sverige att upptäcka diskrimineringen av personer med utveck-
lingsstörning. Föräldrakraft har träffat mannen som aldrig ger upp.

  30  Här är vårdens hjältar 
 30 Min mamma vågade

 34 Med rätt att finnas

 38  Husläkarmottagning ser helheten

 41 De nya överlevarna

 42  Rum som främjar det friska

  48 Kampen för Loves fria luftvägar

 52  App håller reda på hur Sonia mår

 56 Tio appar för motion och hälsa

Karl ger aldrig upp

Tema: Hitta rätt vård  30–57
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”
Är du en snäll människa 
eller en elak person? 

SÖREN OLSSON  SIDAN 8

NYTT PÅ WEBBEN!
1

              

Jobb-
garanti i form 
av ”flexjobb” 
blir en val - 
fråga om 
Stefan Käll (FP) får 
bestämma. 

        Gå med

2
 

Föräldra-
ansvar är att 
se till att 
barnet får allt 
stöd som finns, 
säger Agnetha Vikenger, 
RBU. 

        

3 Jag 
kommer hem 
andfådd, 
svettig och 
med gråten i 
halsen. Läs nya 
blogginlägg av Trine 
Nyberg.

 58   Klyftan växer – utsatta 
barn på efterkälken

 61 AKK bortglömt i felaktigt 
  översatt FN-konvention

 62  KomHIT

 63 Pratkartan

 64  När synen fattas  
– en guide till AKK

Tema: Kommunikation 58–64

 68  Krokig väg till braksuccé för Christoffer

 70 Intensiv jakt på jobb för Cristina Husmark  
  Pehrsson

 73 Låt föreningarna hitta jobben

 74 Snart stor partipolitisk debatt om jobben

 76 Veckan då medlemmarna kliver fram i ljuset

Tema: Vägen till arbete 68–75
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LEDARE Valter Bengtsson

För åtta år sedan var det med andlös spän
ning som vi förberedde första numret av 
Föräldrakraft. Det blev en snabb succé, 

tidningen visade sig fylla ett stort behov. 
I sommar är det dags igen. Vi som gör Föräldra

kraft släpper ännu en tidning, en uppstickare i 
tabloidformat fylld med snabba nyheter, analyser 
och debatt om allt som har med 
omsorg att göra. Namnet Dagens 
Omsorg markerar inriktningen på 
nyheter och aktuell analys.

Samtidigt fortsätter vi att utveckla 
Föräldrakraft, som glädjande nog får 
fantastisk respons från er läsare. Men vi är inte 
nöjda. Föräldra kraft kan bli ännu bättre på att reda 
ut hur systemen funkar och vad man har rätt till. 
Behovet av tidningen har inte minskat – samhällets 
skyddsnät är fortfarande fullt av revor.

Varför Dagens Omsorg? Behovet av kunskap inom 
omsorgen är mycket stort. Det 

behövs verkligen en oberoende 
och kritisk tidning som utgår 
från allas rätt att vara jämlika 
medborgare. Dagens Omsorg 
skriver för anhö riga och 

enskilda i behov av stöd, ett perspektiv som gör den 
värdefull för alla inom omsorgerna.

Målet är att Dagens Omsorg blir snabb och 
lättläst, men också går djupare än andra medier. Vi 
tänker satsa på en seriös uppföljning av löften och 
utred ningar, för en bättre omsorg. 

Snart finns två olika tidningar som 
kompletterar varandra: 

Dagens Omsorg blir den enda 
nyhetstidningen med fullt fokus på 
bevakning av omsorgerna. Snabb, 
initierad, förklarande.

Föräldrakraft fortsätter vara det 
ledande magasinet om funktionsnedsättnings
frågor, med ambitiösa teman och guider om bland 
annat föräldrastöd, skola, arbete och vård, alltid på 
föräldrars sida.

Båda tidningarna blir oberoende, pådrivande 
och med en helhetssyn. 

Första numret av Dagens Omsorg släpps i sam
band med Almedalsveckan som startar 29 juni. Vill 
du provläsa premiärnumret utan kostnad? Mejla 
oss på pren@faktapress.se senast 15 juni så kom
mer den i brevlådan. Jag hoppas att du vill vara 
med från starten! l

Nyheter om ett samhälle för alla

Valter Bengtsson 
chefredaktör
valter.bengtsson@faktapress.se

Vill du vara med 
från starten med 
Dagens Omsorg? SÖREN OLSSON: RÄCKER DET INTE ATT VARA MÄNNISKA?
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# 3 100 SIDOR!
Vad vet du om Karl 
Grunewald? Missa inte 
vår unika intervju på 
sidorna 14–22. 
Största temat handlar 
om att Hitta rätt vård 
och finns på sidorna 
30–57.

Några höjdpunkter i Föräldrakraft 4:
NÄSTA NUMMER UTE DEN 14 AUGUSTI

Hitta rätt assistent. Augustinumret har ett stort 
tema om personlig assistans med fokus på rekryte-
ring, vett & etikett och många praktiska frågor. • När 
gästerna aldrig går hem. Hur är det att som anhörig 
ha personliga assistenter i sitt hem dygnet runt? 

Böcker. Författarintervju och många boktips som 
fyller din höst med kunskap och spänning.

När skolan inte funkar. Specialsidor om problem 
och lösningar för ”hemmasittare”.

n Psykisk hälsa för hela familjen  n Inför höstens mässor  
n Valextra n NPF  n Idrott  n Ny krönika av Sören Olsson

Materialdag för annonser är 19 juni 2014.

Hur hittar, anställer och behåller man de 
bästa personliga assistenterna? En guide som hjälper 
dig att undvika alla misstag i rekryteringen.

Möt författaren 
Anna Bergholtz.

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

Chrysler Town&Country, Toyota Sienna och Honda Odyssey
-golvsänkt och med integrerad ramp i golv

GUIDE:  

Rekrytera 
rätt assistent
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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 
* insyn för brukare, beslutsfattare, tillsyn

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

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

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

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

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

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

IT-systemet som ger dig full koll!

Vi anpassar systemet
till just dina behov!

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

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

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

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

SecuraNova Assistans underlättar bland annat:

info@securanova.se
www.securanova.se
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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

Chrysler Town&Country, Toyota Sienna och Honda Odyssey
-golvsänkt och med integrerad ramp i golv

 

      

Vårnytt 2014      

Birstavägen 23,  863 33 SUNDSVALL   
   Tel. +46 (0)60-53 89 20,  Fax +46 (0)60-53 89 21
E-mail: order@materialconsult.com
Homepage: www.materialconsult.com

3562
Stl 24-40

3462
Stl 24-40

3123 Cami
Stl 39-47

6533
Stl 20-32

3017
Stl 22-36

3155
Stl 20-38

ORTOPEDISKA SKOR
i 3 olika läster:

Smal, Normal, Ortos
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KRÖNIKA Sören Olsson

Hur är du egentligen? Är du en snäll männis-
ka? Eller är du en elak person?

I vårt samhälle har det blivit väldigt vik-
tigt att sortera in människor i hur man är. Jag und-
rar varför det är så viktigt?

Det räcker uppenbarligen inte med att bara vara 
människa längre. Man ska vara så mycket annat 
också. Alla egenskaper ska katalogiseras och de 
enskilda individerna ska få en etikett. Det är viktigt 
att veta om en människa är snäll, dum, glad eller arg.

Jag har en son som har Downs syndrom. I vårt 
samhälle så innebär det en massa olika saker. 
Tyvärr så omgärdas det av massor av förutfattade 
meningar och fördomar.

Om man frågar folk på stan hur en människa med 
Downs syndrom är så får man ofta liknande svar.

De är så kärleksfulla och kramiga. De är alltid 
glada och tycker om musik.

Hur sann är den bilden, egentligen?

För mig personligen så anser jag att den bilden är 
precis lika lite sann som den som Nordisk 
Familjebok beskrev svarta människor i början av 
1900-talet.

”I psykiskt hänseende kan negern sägas i allmän-
het stå på barnets ståndpunkt med i regel klen begåf-
ning och liflig fantasi. Han är glad och obekymrad, 

ehuru stundom skenbart allvar-
lig; han saknar kraft och uthål-
lighet, hänger sig åt ögonblick-
ets ingifvelser och snabbt  
växlande stämningar samt är 
myc ket känslig med utprägladt 
sinne för det komiska.”

I en svensk uppslagsbok från 1963 kunde man läsa:
”De svartas känsla för rytm är mycket stor, men det 

är den i Amerika bland slavarna framvuxna och av de 
vitas påverkade musik som haft betydelse för oss.” 

Vad är detta, om inte bara en annan tids fördo-
mar om människor?

För det är ju just det som är poängen. Att vi är 
människor! Vi är inte bara glada eller musikaliska 
eller kärleksfulla. 

Vi är så otroligt mycket mer!

Men dessa dolda fördomar lever vidare och fro-
das. Många tror fortfarande att en enda etikett kan 
sättas på en grupp olika individer.

Så är vi verkligen så fördomsfria som vi kanske 
vill tro?

Karl Grunewald, som tidigare var medicinalråd 
och chef för Socialstyrelsens byrå för funktions-
hindrade har skrivit en bok som heter ”Från idiot 
till medborgare”. Där redogör han för hur utveck-
lingsstörda har behandlats i vårt samhälle i ett his-
toriskt perspektiv, från antiken fram till nutid. Det 
är på många sätt skrämmande att tänka hur vi har 
behandlat de annorlunda i vår omgivning under 
alla år.

Så visst förstår man att det har hänt en hel del 
och att vi i dag har en större förståelse för varje 
människas unika värde, men det finns fortfarande 
mycket kvar att göra.

Likheterna är många när man tittar på hur man 
beskriver utvecklingsstörda eller människor av 
annan etnisk bakgrund. I dag finns det fortfarande 
stora rädslor för det vi inte förstår. Förr kunde det 
vara rädslor för att så kallad ”sinnesslöhet” kunde 
smitta av sig på mänskligheten. I dag anser en del 
människor att den så kallade ”massinvandringen” 
är ett stort hot mot det samhälle som vi lever i. När 
man ser saker ur ett längre historiskt perspektiv så 
blir absurditeten ännu tydligare. 

I min roll som offentlig person så har jag ofta un-
der årens lopp fått många etiketter satta på mig. 
Jag har fått veta att jag är ”en kul kille” eller ”en 
snäll man”. Och det är jag kanske. Ibland.

Men jag är ju även ”en tråkig kille” och ”en elak 
man” ibland. Så jag försöker undvika att sätta epi-
tet på människor i min omgivning i möjligaste 
mån. En omtänksam person är ju inte per automa-
tik alltid omtänksam. 

Jag undrar när vi kan börja förstå att vi alla är 
människor. Det räcker gott och väl, anser jag.

Varför ska vi människor reduceras till att vara 
”en snäll människa” eller en ”elak person”?

Vi är ju allt det. Och mycket, mycket mer. l

TEXT Sören Olsson

Räcker det inte att bara 
    vara människa?

”De är så kärleksfulla och 
kramiga. DE ÄR ALLTID GLADA 
OCH TYCKER OM MUSIK.”
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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

TM

Fulla positioneringsmöjligheter.
Även i bilen.

anatomicsitt.com | youtube.com/anatomicsitt

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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NYHETER

n Hösten 2012 förlorade Move 
& Walk Stockholms landstings 
upphandling av intensivträ-
ning för barn med rörelsehin-
der. Efter upprörda protester 
från familjer och organisatio-
ner upphävde landstinget be-
slutet. Landstinget kom fram 
till att intensivträning borde 
ingå i det fria vårdvalet, så att 
barn och föräldrar själva skul-
le kunna välja träningsform.

– Det har varit nästan två år 
av kalabalik men samtidigt 
tycker jag att politiker och 
tjänstemän har haft en inten-
tion att hitta en bra lösning, 
säger Eszter Horváth Tóthné.

Beslutet om vårdval togs i 
mars av landstinget. Sam tidigt 
utökas målgruppen, så att inte 
bara barn med cp-skador om-
fattas utan även barn med lik-
nande behov, exempelvis 
barn med hjärnskador och 
ryggmärgsbråck.

– Alla som har dessa behov 
har rätt till en träningsperiod 
per år, säger Horváth Tóthné.

För Move & Walk kan det 
innebära en kraftigt ökad ef-
terfrågan. Och trots den osä-
kerhet som rått är företaget 
rustat för att ta emot fler barn.

– I juni flyttar vi från Solna 
till nya lokaler i Huvudsta 
centrum. Dessa lokaler är 
större och speciellt byggda för 
konduktiv pedagogik, säger 
Eszter Horváth Tóthné.

Även när det gäller utbildad 
personal tror hon att företaget 
klarar en ökad efterfrågan.

– Våra kollegor runt om i 
världen ser Move & Walk som 
en förebild så vi får väldigt 
många arbetssökande från 
andra länder. Men det är klart 
att det kommer en dag när det 
kommer att behövas en bra 
utbildning även i Sverige. 

Vårdval för intensivträning 
är än så länge unikt för Stock-
holms landsting, även om 
Move & Walk har verksamhet 
också i Göteborg och Malmö.

– Jag ser bara fördelar med 
vårdvalet och vi är väldigt gla-
da över att ingå i vårdvalet. 

Det visar att landstinget ser 
oss som en långsiktig partner.

Många har efterfrågat 
intensivträning även för 
vuxna, men på den frågan 
finns ännu ingen lösning.

– Naturligtvis försvinner 
inte behovet av träning bara 
för att man fyller 19 år. 
Samtidigt har jag förståelse 
för att landstinget måste prio-
ritera. Men även för vuxna 
skulle intensivträning tillföra 
livskvalitet och för samhället 
skulle det innebära andra be-
sparingar.

På Move & Walk är det just 
nu bråda dagar med att ordna 
så många träningsgrupper 
som möjligt. l

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se

Kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga

www.anhoriga.se www.jag.se

JAG är Sveriges största privata 
assistansanordnare som 
drivs utan vinstintresse. 

”Fantastiskt  
att politikerna 
lyssnade på  
oss föräldrar”
n ”Man tror knappt att det är 
sant!” Det  säger Ingrid Näsman 
Björk, ordförande i RBU Stock
holm och mamma till Nisse som 
har en cpskada.

Hon hyllar beslutet i Stock
holms landsting att låta konduk
tiv pedagogik ingå i det fria vård
valet, LOV.

– Det blev precis som vi öns
kade, säger hon. Det är fantas
tiskt att politikerna lyssnade. När 
handikapprörelsen går samman, 
blir vi starka. Det var ju både 
FUB, NHR och RBU i Stock
holm som stod bakom protester
na, liksom NHR och RBU som 
riksorganisationer.

Samtidigt får landstinget kritik 
för att behandlingen inte ingår i 
fritt vårdval för ungdomar efter 
19 års ålder.

– För vuxna med neurologiska 
funktionshinder gäller inget fritt 
vårdval. Det är en ny skandal, 
som måste rättas till, säger 
Ingrid Näsman Björk.l

Från april kan barn och unga i Stockholms län fritt välja kon-
duktiv pedagogik inom vårdvalet. Dessutom utökas målgrup-
pen så att många fler barn får chansen att träna. 
– Äntligen, nu kan vi jobba mer långsiktigt, säger Eszter 
Horváth Tóthné, grundare av Move & Walk.

MÅNGA FLER BARN KAN 
VäLJA INTENSIVTRäNING

Glad men 
också kritisk: 
– För vuxna 
med neurolo-
giska funk-
tionshinder 
gäller inget 
fritt vårdval. 

Eszter  
Horváth  
Tóthné
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n Utredningen som låg till 
grund för kommunens beslut 
om tvångsomhändertagande 
var grundad på fördomar om 
personer med funktionsned-
sättning, säger Ulrika 
Dietersson.

Den 11 april slog Svea hov-
rätt fast att det var diskrimi-
nering när kommunen tvångs-
omhändertog kvinnans barn.

Socialtjänsten i Sigtuna be-
slöt i december 2010 att om-
händerta det då nyfödda bar-
net. Motiveringen var att 
mamman har en psykisk 
funktionsnedsättning. Social-
tjänsten hade inte gjort någon 
ordentlig utredning av mam-
mans föräldraförmåga.

När föräldrarna anmälde 

händelsen till DO bedömde 
DO att det handlade om 
olaglig diskriminering.

Enligt DO hade socialför-
valtningen fördomar om att 
personer med psykisk funk-
tionsnedsättning inte kan ta 
hand om sina barn.

– Det är allvarligt att ett så 
ingripande beslut som ett 
tvångsomhändertagande av 
ett barn baseras på generella 
uppfattningar och vaga omdö-
men om personer med funk-
tionsnedsättning. 

– Ett så ingripande beslut 
får inte fattas på osakliga 
grunder, säger Ulrika Dieter-
sson, processförare på DO. l

n Under fyra års tid har Sven 
Eklöf varit drivande för att 
förtydliga skollagens bestäm-
melser om särskilt stöd.

Nu har regeringen äntligen 
överlämnat till riksdagen en 
proposition om ändring av 
skollagen. Förslaget innebär 
att skollagen förtydligas så att 
elever som till följd av 
funktionsnedsättning har 
svårt att klara de olika 
kunskapskraven ska få stöd 
för ”att så långt som möjligt 
motverka funktionsnedsätt-
ningen”.

Sven Eklöf ser detta som en 
garanti för berörda elever att 
få stöd för att kompensera en 
funktionsnedsättning.

Sedan nuvarande skollag 
infördes 2010 har debatten 
varit het om vilka som har rätt 
till stöd och hur långt.

Med den nu aktuella 
ändringen blir det tydligt att 

man har rätt till stöd och att 
stödet ska ges även efter det 
att eleven har uppnått nivån 
godkänt.

– Det sänder en viktig 
signal till skolorna. Om du har 
en funktionsnedsättning har 
du rätt till stöd även om du 
klarar godkänt, säger Eklöf.

Förslaget till lagtext är 
fortfarande inte ”hundrapro-
centigt” i Sven Eklöfs ögon 
men han är ändå nöjd med att 
lagen ger elever rätt till stöd 
oavsett hur högt betyg eleven 
satsar på.

– Men det är klart att jag  
hade önskat ett ännu bättre 
förslag, där eleverna hade 
garanterats åtgärdsprogram, 
det vill säga ”särskilt stöd” 
med rätt att överklaga.

Hela handikapprörelsen 
har ställt sig bakom kravet på 
ett förtydligande av rätten till 
stöd. För Handikapp för bun-
den var detta krav ett av de 
viktigaste inför kommande 
valrörelse. Nu ser det alltså ut 
som att regeringen lyckas 
städa bort denna fråga. l

REKORDSKADESTÅND  
FöR MAMMA MED  
FUNKTIONSNEDSäTTNING

EN SEGER FÖR ELEVER SOM 
BEHöVER SäRSKILT STöD

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se

En sällsynt 
satsning på 

samordning
helhetssyn
kunskap

Om NFSD Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser arbetar på uppdrag av Socialstyrelsen. 
Vi koordinerar samhällets resurser inom vård och omsorg, samtidigt som vi samordnar och 
sprider information om sällsynta diagnoser. Läs mer om vårt arbete på nfsd.se

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 

Mamman har en psykisk funktionsnedsättning. Därför  
fråntogs hon vårdnaden om sitt eget barn. Nu har Sigtuna 
kommun dömts att betala en rekordersättning på 450 000 
kronor till familjen. ”Ett mycket viktigt avgörande”, säger 
Ulrika Dietersson, processförare på DO.

”Jag är väldigt glad att 
hovrätten höjde belop-
pet. Hovrätten har 
verkligen tagit fasta på 
att det var en allvarlig 
händelse och att ersätt-
ningen ska vara så hög 
att den också är 
avskräckande”, säger 
Ulrika Dietersson.

Rätten till stöd till elever med funktionsnedsättning stärks.
”Det är väldigt positivt och ett erkännande för den stora 
grupp elever som har funktionsnedsättning”, säger Sven 
Eklöf, kanslichef på Dyslexiförbundet FMLS.

Jan Björklund och Sven Eklöf.
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n I Intensiven på Stadsteatern 
i Stockholm får vi följa två 
mammor med olika stånd-
punkter kring sina barns liv. 
Lauras mamma, som vill av-
bryta vården av sin dotter 
som har missbildningar på 
inre organ. Viktorias mamma, 
som vill göra allt för att hen-
nes dotter, med grav hjärnska-
da, ska överleva, oavsett vilka 
funktionsnedsättningar hon 
kommer att få.

I pjäsen säger läkaren till 
Viktorias mamma att den upp-
komna lunginflammationen 
kan ses som ett vägskäl, att 
det finns en möjlighet att ”låta 
naturen ha sin gång” genom 
att avstå från behandling.

I programbladet sägs att be-
traktaren själv tillåts avgöra 
vad som är rätt och fel, men 
för mig är det tydligt att 
Viktorias mamma ska fram-
ställas som oresonlig när hon 
kämpar för sin dotters rättig-
heter och vägrar gå med på 
förslaget.

Pjäsen är skriven av drama-
tikern Mia Törnqvist och byg-
ger på hennes personliga erfa-
renheter från en barninten-
sivvårdsavdelning för drygt 
20 år sedan. Och alla som till-
bringat tid på en sådan kän-
ner igen de små detaljerna. 

Ljudet av den skramlande fi-
kavagnen, de vita sterila kaf-
fekopparna, respiratorns me-
kaniska andetag.

Men för mig, som förälder till 
en flicka med en grav hjärn-
skada, känns pjäsen svartvit. 
Kanske beror det på att den 
utspelar sig 1993, innan per-
sonlig assistans och smarta 
hjälpmedel fanns. Kanske är 
det för att barnen i pjäsen inte 
förväntas överleva trots allt.

Eller kanske är det för att 
Mia Törnqvist inte har egna 
erfarenheter av hur det är när 
barnet trots allt överlever med 
svåra funktionsnedsättningar. 
Kanske är det för att jag har det.

Jag hade gärna sett en mer 
nyanserad och mindre värde-
rande beskrivning av detta 

NYHETER

Recension: INTENSIVEN

Du kan göra skillnad!

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

Läs mer på www.familjehemsbanken.se

Vi är en liten ekonomisk förening i Dalarna som har stor  
erfarenhet av personlig assistans. Föreningens ledord är  
FÖRTROENDE, KVALITET OCH GLÄDJE. Det gäller alla kunder, 
anställda och medlemmar. I vår förening har du som medlem  
full insyn i allt vi gör. Hela assistansersättningen används till 
assistans, ingen får någon vinstutdelning hos oss. 

Upplever Du att vi kan vara ett alternativ för dig så kontakta  
oss gärna via e-post info@assistansunionen.se eller telefon 070-6711760 
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BESLUT OM LIV OCH DÖD PÅ STADSTEATERN

etiska dilemma. Trots det är 
igenkännandet högt, och när 
Shanti Roney, som spelar 
Lauras pappa, säger att han 
har lovat sin dotter att han 
ska följa henne till dagis var-
enda dag, så strömmar tårar-
na. Alla som har vakat över 
sitt nyfödda barn på en inten-
sivvårdsavdelning vet att ing-
enting kan tas för givet.

”Nämen usch, säger tanten 
bredvid mig, vilken tur att jag 
inte gav biljetterna till min 
son! Han har ju precis blivit 
pappa.”

Jag tycker att det är synd 
att sonen inte fick dem. Han 
skulle säkert mått bra av lite 
perspektiv på hur det också 
kan vara att bli förälder. l

text: ANNA PELLA, info@faktapress.se

Ann-Sofie Rase och Shanti 
Roney spelar föräldrarna till 
Laura som föds med inre 
missbildningar. 

Forskare kräver 
hårda tag mot 
kommuner som 
sviker barn
n Det krävs hårdare styrmedel 
och sanktioner för att få kommu
ner att leva upp till sina lagstad
gade åtaganden gentemot barn 
med funktionsnedsättningar.

Det skriver forskare, läkare 
och Handikappförbunden i en 
gemensam debattartikel i 
Göteborgsposten.

– Den enskilda insats som 
skulle betyda mest för välmåen
det hos barn med funktionsned
sättningar och deras familjer är 
att kommunerna följer lagen, 
heter det i debattartikeln.

Bakom artikeln står Malin 
Broberg, professor i psykologi, 
Therese Bäckman, juris doktor, 
Mikaela Starke, docent i socialt 
arbete, Paul Uvebrant och 
Barbro Westerberg, båda över
läkare i barnneurologi och habili
tering vid Drottning Silvias Barn
och Ungdomssjukhus, samt 
Ingrid Burman som är ordföran
de i Handikappförbunden.

Artikeln avslöjar att det är 
mycket vanligt att kommuner får 
bakläxa när föräldrar överklagar 
negativa beslut om stöd. l

Malin Broberg 
är en av 
debattörerna 
som kräver 
hårdare tag 
mot snåla 
kommuner.
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n Den slutsats IVO drar är att 
kommuner och övriga huvud-
män för LSS-boenden för barn 
måste se över och säkerställa 
kompetensen.

Rapporten ”Hur hanteras 
synpunkter och klagomål” 
bygger på IVO:s inspektioner 
under 2013. Den omfattar 
hem för vård eller boende 
(HVB), särskilda ungdomshem 
och boenden enligt lagen om 
särskilt stöd och service till 
vissa funktionshindrade 
(LSS).

Inspektionerna har visat att 
HVB-verksamheter visserligen 
tar emot och utreder klago-
mål, men man sammanställer 
inte klagomålen på ett syste-
matiskt sätt. Kunskap om miss-
förhållanden används inte hel-
ler i arbetet med att förbättra 
kvaliteten. Därmed finns risk 
att missförhållanden uppstår 
på nytt, anser inspektionen.

Inom LSS-boenden är per-
sonalens kompetens inte all-
tid tillräcklig, rapporterar IVO 
vidare. Det gäller inte minst 
föreståndarna – i var femte 
verksamhet var förestånda-

rens utbildning otillräcklig. 
Flertalet av dem saknade helt 
högskoleutbildning medan an-
dra hade en högskoleutbild-
ning som inte var tillräcklig 
eller hade en inriktning som 
inte var relevant för arbetet.

En jämförelse mellan kom-
munala och privata verksam-
heter visade att föreståndarna 
på den privata sidan hade 
bättre kompetens. Cirka 76 
procent av verksamheterna 
med offentlig huvudman har 
en föreståndare med relevant 
högskoleutbildning. Motsva-
rande för enskilda verksamhe-
ter är 85 procent.

Inspektionen har också 
granskat föreståndarens 
närvaro. Det visade sig att det 
inte är ovanligt att förestånda-
ren har ansvar för flera 
bostäder och fördelar sin tid 
mellan dem.

I 84 procent av verksamhe-
terna var föreståndaren när-
varande mindre än halvtid. 
Även när det gäller närvaro 
var de privata verksamheter-
na lite bättre. l

Testa ditt assistansbolag:

Ring och  
fråga  

varför de 
egentligen 
startade.    

Personligare assistans sedan 1994

www.lss.se

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 86 71.

www.sunderby.fhsk.se
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Annonsen till Foraldrakraft 1403

En grund- och gymnasiesärskola med inriktning ämnesområden och fritids 
för flerfunktionshindrade elever. I januari 2014 tog vi emot ett erkännande för 
framgångsrik verksamhetsutveckling av SIQ som verkar för en kundorienterad 
verksamhetsutveckling. 

SIQ om Rullen: Skolans verksamhet kännetecknas av att den 
genomsyras av ett mycket starkt och genomgripande fokus på 
elever och vårdnadshavare. Styrelse, ledning och med arbe tare är 
alla starkt engagerade och delaktiga i hela skolans verk samhet och 
arbetar på ett mycket systematiskt och strukturerat sätt för och med ständig 
förbättring och utveckling av verksamhetens alla delar.

Vår profil: Rörelseträning, kommunikation och socialt 
samspel utvecklar en individ med största möjliga själv- 
känsla och kroppsligt välmående som kan förmedla 
sina behov till omgivningen. Välkommen!

www.heldagsskolanrullen.com
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MÅNGA BRISTER KVAR PÅ BOENDEN FÖR BARN

Under 2013 hade 
IVO ungefär 3800 
barnsamtal, som 
nu ligger till 
grund för den  
nya rapporten.

Föreståndarnas kompetens måste säkerställas, anser IVO
Det finns fortfarande många brister på HVB-hem och LSS-
boenden för barn. Klagomålshanteringen behöver bli bättre, 
liksom kompetensen. Mer än var femte föreståndare på LSS-
boenden för barn saknar tillräcklig utbildning. Kommunala 
boenden är sämre är privata. Det rapporterar IVO, 
Inspektionen för vård och omsorg.
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För sju år sedan blev Måns Möller 
pappa till Viggo. Det tog nio 
månader innan diagnosen 
autistiskt syndrom och en 
utvecklingsstörning fastställdes.
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När Karl Grunewald drog igång sina inspektioner på 60-talet 
rullade en revolution igång. Han fick opinionen att kräva att personer 
med utvecklingsstörning skulle ha samma rättigheter som alla andra. 
Men idag känner han att solidariteten inte är densamma.

mitt livs innehåll
Att övertyga blev

Som ung läkare reste Karl Grunewald till 
Korea för att arbeta på ett Rödakors sjuk
hus mitt under brinnande Koreakrig. 
Bland skaror av sjuka och skadade 
nordkoreaner mötte han den unga 

sjuksköterska som blev hans hustru och som han 
fick fem barn med. 

När Karl nyförlovad och med starka minnen i 
bagaget for hemåt igen väntade ett liv som även i 
fortsättningen blev mycket dramatiskt.

Som ny chef för byrån för funktionshindrade år 
1961 satte han igång en utveckling som revolutione
rade omsorgen. Karl var raka motsatsen till sin 
företrädare som hade varit väldigt återhållsam. 
Karl, å sin sida, drev sina frågor utan hänsyn till 
andra verksamheter. 

Under 25 dramatiska år på Social styrelsen 
revolutionerade Karl omsorgen för personer med 
utvecklingsstörning. Anstalterna förpassades till 
historien. 15 000 personer flyttade ut i samhället, 
30 000 anställda fick lämna sina jobb. Ytterligare 
25 år har passerat men den svenska modellen är 
fortfarande unik.

– Vi  är de enda som tillsammans med Norge 
lyckats. Vi byggde världens finaste vårdhem och 
sedan la vi ner dem, säger Karl Grunewald, som 
nyligen fyllde 93 år. 

Karl tvekade lite inför Föräldrakrafts önskemål 
om en intervju. Det har blivit ”lite för mycket av 
tillbakablickar”. 

– Jag blev så in i vassen intervjuad när det begav 
sig och har skrivit så kolossalt mycket. 

Men Karl ställer ändå välvilligt upp. Det är 
fortfarande vinter när vi knackar på i huset i 
SaltsjöDuvnäs. Vid husknuten står längdskidorna 
och väntar på snö. Den milda vintern har varit en 
besvikelse för Karl. Jodå, lite skidåkning blev det, 
men större delen av säsong lös skidspåren med sin 
frånvaro. De enda ”spår” man ser just nu sitter på 
Karls näsa, skrapsår efter en vurpa.

Saltsjö-Duvnäs har varit Karls hemvist sedan 
1990, och efter hustruns bortgång för sju år sedan 
bor han ensam i huset. Han har dock riklig kontakt 
med sina fem barn. Och ett 70tal släktingar, som 
han har god koll på tack vare sitt intresse för 
släktforskning.

25 år har gått sedan pensioneringen och är Karl 
synnerligen aktiv som opinionsbildare, inte minst 
genom hundratals artiklar i tidskriften Intra. Han 
säger att han nu har ”släppt lite på framtiden”. 
Påläst visar han sig ändå vara, när det gäller allt 
från aktuella debatter om fusk till aktionen 
Reclaim LSS.

Tidskriften Intra jobbar han hårt med periodvis, 
särskilt inför deadline. Redaktionen har regel
bundna möten, var fjortonde dag, då tidningens 
redaktör Hans Hallerfors och Roger Blomqvist 
möter upp hemma hos 
Karl.

Sedan 1,5 år skriver 
Karl på en ny bok, och 
fastän han säger att han 
inte gör sig någon 
brådska är den snart 

Vi byggde världens 
finaste vårdhem och 
SEDAN LA VI NER DEM.

Omsorgsrevolutionären
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klar för tryck. Den ska heta ”Omsorgs revolutionen 
– barn och vuxna utvecklingsstörda i media 
1950–2000”.

Tiden rymmer alltså även en ambitiös släktforsk-
ning, till glädje både för honom själv och många 
släktingar. Hustruns släktträd går nu tillbaka till 
1400-talets Dalarna och Karl har lagt ut detta med 
beskrivningar på nätet.  

Tillsammans med sin fru skaffade Karl en gård i 
Dalarna som nu är en viktig mötesplats för släkten.

– Min äldsta dotter och hennes man har köpt 
gården, men jag har rätt att besitta huvudbyggna-
den. Allt är fördelat tryggt i god ordning, säger Karl.

Den ”stora grejen” för Karl blev avskaffandet av 
institutionerna – eller anstalterna, som det hette 
när Karl började arbeta på Medicinalstyrelsen, 
senare Socialstyrelsen. Först uppbyggandet och 
sedan raserandet blev mycket uppmärksammat. 

En lika viktig förändring ägde rum i tysthet. En 
stor och mycket utsatt grupp minskade kraftigt i 
antal när institutionerna försvann – alla de 
människor som i verk - 
 lig heten försämrades av 
institutionsvården.

– Hjärnskadade barn 
skulle lämnas därhän, 
helst till anstalt. Vi hade 
många som växte upp 
på vårdhem. 1974 bodde 
500 barn under sju års 
ålder på vårdhem, där 
de fick mycket små 
möjligheter att utvecklas. Redan 1984 hade antalet 
sjunkit till 27 barn och sedan 1990-talet växer alla 
upp hemma till sju års ålder. Därefter måste ett 
antal bo på små elevhem för att kunna gå i särskola. 

– Som vuxna blev dessa barn de som hade allra 
störst problem. Idag finns denna grupp inte längre, 
det finns inga utvecklingsstörda som inte anses 
vara påverkbara, de som förr kallades för obild-
bara, utan idag har alla utvecklingsmöjligheter. 

Det är mycket vi vill fråga Karl om. Samtalet 
pendlar mellan allt från inspektionsresor till 
längtan efter snö och skidåkning. Karl bjuder på 
kaffe som smakar gott till semlorna. 

När vi ser oss om i huset kommer samtalet in på 
Korea. Det var där han fann sitt livs kärlek, mycket 
nära fronten under det blodiga Koreakriget. Han 
och den blivande hustrun möttes som ung läkare 
och sjuksköterska på ett fältsjukhus.

Nordkoreas soldater hade tagit stora delar av 
Sydkorea, fronten var 15 mil bort, men snart skulle 
USA gripa in i det blodiga kriget. Gränsen hamnade 
till slut på ungefär samma nivå som före kriget. 
Miljoner dog helt i onödan. 

– Vi var 28–29 år gamla och reste med den första 
så kallade Rödakorsambulansen några månader 
efter krigsutbrottet 1950. Vi var elva läkare. Jag är 
den ende som fortfarande lever. Vi etablerade ett 

sjukhus och tog emot skaror av skadade och sjuka 
nordkoreaner. Vi förlovade oss där och fick sedan 
fem barn. Minnena därifrån låg djupt i oss båda och 
band oss samman, berättar Karl.

I Sverige väntade en annan form av dramatik, när 
Karl blev ansvarig för gruppen i Socialstyrelsen 
som arbetade med frågorna om funktionshindra-
de. Ett händelserikt kvartssekel, som Karl själv 
skildrat i boken ”Från idiot till medborgare”.

– Och sen har jag levt 25 år till, utbrister Karl 
med ett stort leende. Det har varit en fantastisk tid, 
då jag har fått uppleva mycket.  

Det bästa han gjort på senare tid var att dra 
igång Intra, som utkommer med fyra nummer 
varje år och en mängd specialskrifter. Genom Intra 
har han fortsatt kontakt med departement, 
forskare och vardagen för personer med funktions-
nedsättningar. Tidskriften är en mycket kritisk 
röst, trots att den startades med ekonomisk 
uppbackning från regeringen. 

– När Omsorgslagen beslutades lovade departe-
mentet som vanligt att man skulle följa upp för att 

se hur det fungerade, 
den vanliga gardering-
en. Sen visade det sig att 
det inte alls blev någon 
uppföljning. ”Ge mig 
pengar så gör jag en 
uppföljning, som en 
första utgåva av 
tidskriften”. Så fick vi 
pengar till två nummer 
av Intra från departe-

mentet, berättar Karl. 
En stiftelse bildades för att äga tidningen. Och 

Karl har fortsatt skriva och vara den starka rösten i 
tidningen.

– Intra har hållit mig vid liv. Genom den kan jag 
följa utvecklingen och påverka.

Att påverka genom att skriva spelar en viktig roll 
för Karl. 

– När jag kom till Medicinalstyrelsen utveckla-
des min förmåga uttrycka mig. Jag upptäckte hur 
tacksamt det är att ge ut böcker om man vill 
påverka attityder. 

Karl plockar fram den bok som kanske betytt 
mest och som han gav ut år 1971, ”Människans 
hantering på totala vårdinstitutioner”.

– Boken slog ned som en bomb. Det handlade 
om isolering och anstaltsskador. Jag hade besökt 
USA och börjat förstå hur skadligt det var att bo på 
anstalt.

 I boken presenterar Karl tre forskare i USA som 
skriver om nya rön om effekten av anstaltsvård, 
bland andra vännen Wolf Wolfensberger som drev 
en kamp i USA för normaliseringsprincipen. Boken 
skakade om. Utvecklingen i Sverige blev sedan 
uppmärksammad i USA som ”the Scandinavian 
model” för omsorg om personer som har utveck-
lingsstörning. 

KARL GRUNEWALD

Ålder: 93 år.

Titel: Profes sor och 
medicine och filosofie 
hedersdoktor.

Om framtiden: 
Omsorgerna har  
kört in i en juridisk 
återvändsgränd och 
glädjen, tilliten och 
solidariteten i 
rela tion erna riskerar 
att gå förlorade.

IDAG FINNS INTE DENNA GRUPP  
LÄNGRE, DET FINNS INGA  

UTVECKLINGSSTÖRDA som inte  
är påverkbara, utan idag har 
alla utvecklingsmöjligheter.  
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Minnena från Koreakriget lever starkt 
hemma hos Karl Grunewald. Han for dit i 
28-årsåldern som en av elva läkare som 
etablerade ett sjukhus för skadade 
nord koreaner. Där träffade han även sin 
blivande hustru.
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– Nu efteråt ser jag som min viktigaste insats att 
jag övertygade om att man inte ska ha anstalter. 
Den uppfattningen förvärvade jag under tio år som 
inspektör inom sinnesslövården, med alla de besök 
jag gjorde och allt jag läste.   

Karl lyfter fram tre faktorer som avgörande för att 
omsorgen kunde förändras så radikalt.

NORMALISERING 
”Det handlar inte om att bli ’normala’ utan att leva 
under så normala förhållanden som möjligt. Det 
materiella står i fokus, sådant som boende, kläder 
och tandborste. Det är viktigt att reagera när man ser 
att vissa inte har det på samma sätt som vi andra.”

DEN LILLA GRUPPENS PRINCIP  
(om Karl själv lanserade)
”Utvecklingsstörda kan inte klara större grupper i 
boende och arbete, utan det ska vara små grupper, 
inte fler personer än man kan lära känna och kunna 

förutse reaktioner hos de 
man är tillsammans med. 
Det betyder fyra personer i 
ett boende, eller högst fem. 
Socialstyrelsen beslöt 
senare att detta var kärnan 
i gruppbostäder. Senare 
har kommunerna översti-
git maxgränsen. Politiker 
och handläggare förstår in-

te vikten av konfliktfri kommunikation i gruppbostä-
der – och om man inte förstår grunden kan man alltid 
laborera med siffror.”

INTEGRERING ISTÄLLET FÖR ISOLERING 
”Vi byggde nytt och renoverade mycket under 
60-talet och vi gjorde det inne i samhällena. Det var 
så integrationen började. Under 1970 hade vi 180 
anstalter. Men sedan kom vi fram till att det inte 
skulle vara några stora institutioner – och helst inga 
alls. Den nya synen mötte hårt motstånd, eftersom vi 
då hade byggt så mycket nytt. På 60-talet hade det 

inte funnits några ekonomiska hinder för att bygga, 
det handlade bara om ’hur vi ville ha det’. Vi var ett 
säreget land med en väldigt central styrning. 
Välfärden styrdes och byggdes centralt.”

Under 70-talet tog väntelistorna för inskrivning på 
vårdhem för barn slut i ett och annat landsting, 
berättar Karl. 

– Vi började prata om att vårdhemmen nog inte 
behövs i framtiden, om föräldrarna bara fick 
tillräckligt med stöd. Och så skulle elevhemmen 
säkert kunna ta emot de som inte kunde bo 
hemma.  

 – Det blev ett ståhej! Mest från barnläkare som 
menade att man behövde dem i nära kontakt med 
barnklinikerna. Det tog 20 år att genomföra det 
hela vägen. 

Den borgerlig regeringen tillsatte 1978 en ny 
omsorgsutredning som skrev 1985 års omsorgslag. 
Med den blev vårdhem för barn förbjudna. För 
vuxna fick inskrivning på ett vårdhem endast ske 
om det fanns synnerliga skäl. 

– Bengt Westerberg och hans utredare Gerhard 
Larsson la fram en särskild lag om att alla vårdhem 
skulle vara nedlagda till år 2000, trots att det fanns 
motstånd i socialutskottet. Det var otroligt tufft 
gjort av dem. Jag jublade.

– År 2000 var praktiskt taget alla anstalter 
nedlagda. Så lång tid tog det. Det var en jättesak:  
15 000 utvecklingsstörda skulle byta bostad,  
30 000 anställda skulle sluta. 

Det var ingen lätt uppgift, inte ens för Karl som 
ändå hade en stark övertygelse. Många tvekade och 
kände stor oro. Exempelvis fanns föräldraförening-
ar som ville ha små vårdhem.

Du tvekade aldrig? 
– Nej. Under perioder hade jag tankar på att 

hoppa av från Socialstyrelsen, men jag hade väckt 
denna möjlighet och fick stå för det. Vi gjorde 
uppföljningar kontinuerligt. Hur gick det för de 
som flyttade? Vi följde upp det och lärde oss. 

– Jag reste runt, deltog i debatter med personal 

Nu efteråt ser jag som min 
viktigaste insats att jag 
övertygade OM ATT MAN INTE 
SKA HA INSTITUTIONER.

– Under perioder hade jag tankar på att hoppa av, men jag hade väckt frågan och fick stå för det. Det blev mitt livs innehåll att övertyga, säger Karl. ETT 
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VI FICK INTE PLATS 
PÅ HJULTORGET I ÅR.

ISTÄLLET ANORDNAR VI EN ”LÄR 
KÄNNA NORDSTRÖMS”-KVÄLL PÅ 
ALLA VÅRA KONTOR DEN 10:E JUNI. 
KOM GÄRNA OCH TRÄFFA OSS DÅ!

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 
Västervik och Göteborg.

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 medverka vid budget och lönesättningar. 
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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Boken om isolering och 
anstaltsskador, som 
satte igång allt. ”Den 
slog ned som en bomb”, 
minns Karl.

anstalterna blev en makalös framgång. Han drev 
själv en ideologisk debatt på tidningarnas debattsi-
dor. Samtidigt lyckades han få journalister att 
rapportera om bristerna på anstalterna. Karls 
inspektioner visade att man inte fick kvällsmat, 
inga egna kläder, arbetade utan ersättning. En 
kopia av inspektionsrapporterna gick automatiskt 
till Tidningarnas telegrambyrå. Tidningar runt om 
i landet hängde på.

Idag görs inte inspektioner på samma sätt. 
– IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har 

sagt att de ska bli tuffare och det ser jag fram emot. 
Men det är inte så lätt, det finns nästan 3 000 
gruppbostäder idag och 32 000 personer i daglig 
verksamhet. Det går inte att jobba med inspektio-
ner på samma sätt som förr. När jag och mina 
medarbetare inspekterade stannade vi ofta ett par 
dagar, vi gick från rum till rum, pratade med de 
boende och personalen. 

Snart lyfts inspektionerna åter fram, genom 
Karls kommande bok ”Omsorgsrevolutionen” med 
beskrivningarna av övergreppen på vårdhemmen: 
steriliseringar, sexövergrepp, kränkningar, 
inlåsningar. Han bemödar sig om att även ta med 
positiva händelser, för att läsningen inte ska bli 
alltför dyster.

Boken blir ett historiskt dokument. Före 1950 
hade situationen på anstalterna inte blivit upp-
märksammad i tidningarna i någon större utsträck-
ning. Så uppdagades några skandaler på skolhem, 
därefter avslöjades övergrepp på Vipeholm år 1953, 
vilket fick stort genomslag.

På 60-talet började tidningarna på allvar 
beskriva vardagen på institutionerna. Plötsligt fick 
allmänheten klart för sig hur livet kunde te sig 
bakom grindarna och gallren. Reaktionen var att 
”vi hade inte en aning”.

– Allmänheten drev på politikerna som fick 
klart för sig att ”så här kunde vi inte ha det”. 
Trycket växte under ifrån, säger Karl. 

Han upprörs fortfarande av den gamla nedsät-
tande synen på personer med utvecklingsstörning.

– Att de kallades ”subhumana personer” är helt 
otroligt. Från denna fullständigt nedlåtande 
attityd, kom vi in i en ny tid på 50-talet. När vi 
öppnade fönstren och dörrarna på anstalterna 
började man tycka synd om utvecklingsstörda, 
man visade en grundläggande solidaritet. Det var 
en märklig psykologisk utveckling.

Vad vill Karl säga till dagens beslutsfattare?
– Personlig assistans har slagit igenom och 

prisas med rätta, men fusket har degraderat 
insatsen och misstänkliggjort den. Vanliga 
människor blir besvikna när man ser missbruket, 
men egentligen är det statens eller juristernas fel 
eftersom man inte förutsett detta. 

– Det är naivt att tro att man kan skicka pengar 
till enskilda utan att kontrollera personerna och 
timmarna. Det är ett uttryck för den nya ekono-
min, där man ska få sin egen vårdpeng. ”Här har 

och politiker. Det blev mitt livs innehåll, att över - 
tyga. Våra tre faktorer låg fast – normaliserade 
livsvillkor, den lilla gruppen och integrering. 

– Vi var först i världen. Bara Sverige och Norge 
har gjort sig av med anstalterna. Danmark och 
Finland lyckades aldrig, där blev det renoveringar 
och ombyggnader istället.

– Norge gjorde misstaget att inte införa en 
omsorgslag som LSS, lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. Det har gjort det möjligt 
för kommunerna i Norge att senare bygga allt 
större enheter med inriktning på olika typer av 
handikapp, institutioner helt enkelt. 

– Vi har fått mycket besök från Tyskland, 
England och USA. Tyskarna är fascinerade över 
det vi gjort, själva har de enorma problem med stif-
telser som är mycket självständiga. I Frankrike har 
man liknande problem, med mycket privat ägande. 
England ligger närmast oss i utvecklingen.

Karl lyckades driva igenom en omvälvande idé, 
på tvärs med rådande uppfattningar. Nya flotta 
vårdhem lades ned, många som Karl själv hade 
godkänt ritningarna för. Det var små avdelningar, 
man hade egna rum och verksamheterna var 
personalorienterade. ”Ni bygger världens finaste 
vårdhem och så lägger ni ned dem”, sa häpna 
utländska besökare.

– Man kan tro att drivkrafterna för nedläggning-
en av anstalterna  var rent ideologiska, men 
egentligen var de lika mycket ekonomiska, säger 
Karl. 

– Omsorgsdirektörerna upptäckte snart att det 
blev billigare att ha boende i grupp i vanliga 
bostäder  än i vårdhem. Gruppbostäder var staten 
var med om att finansiera, eftersom det är vanliga 
bostäder och de boende betalade hyra.

– När de första utvecklingsstörda flyttade ut 
från vårdhemmen blev det bara applåder. Det var 
personer som aldrig borde ha bott på vårdhem, de 
bröt vägen, de visade att det var möjligt. Sedan 
blev det kärvare, med personer som hade fler-
handikapp, rullstol och beteendestörningar. Men 
nu var vi på spåret, då gick det inte att ändra 
inriktning. 
Om det inte hade varit lönsamt – hade det lyckats? 

– Det kan man fundera över. Se på LSS, som har 
så svårt för att bli accepterat fullt ut. 

– Men under 70-, 80- och 90-talen hade vi stort 
gensvar vad gäller grundläggande solidaritet. Folk 
såg hur hemskt det var på vårdhemmen, hur illa 
folk behandlades. 

– Några sådana uttryck för solidaritet finns inte 
idag, men det finns en 
utmärkt rörelse i form 
av Reclaim LSS, som 
vill gå tillbaka till det 
som stod i propositio-
nen. 

Karls kamp för att 
vända opinionen mot 

Det handlar inte om  
att bli ’normala’ utan att  
leva under SÅ NORMALA 
FÖRHÅLLANDEN SOM MÖJLIGT.

Vill du att ditt barn ska ha roligt tillsammans 
med jämnåriga? Önskar du som förälder  
avlastning i vardagen?

Kul på korttids!

Varmt välkommen att kontakta oss för studiebesök eller mer information!

Dagliga verksamheter och vuxenboende:
Leia Gärtner 0709–82 75 02
leia.gartner@nytida.se

Skola, korttidshem och barnboende:
Helena Söderqvist 0733–77 53 12  
helena.soderqvist@nytida.se

Kaninholmens korttidshem
Ett korttids för barn och 
ungdomar upp till 21 år. 
Tillsammans gör vi många 
olika aktiviteter utifrån 
barnens/ungdomarnas 
önskemål.

Morkullans korttidshem
Vänder sig till dig som är 
över 21 år, men inte flyttat 
hemifrån.

Rissne korttidshem
Vänder sig till barn och 
ungdomar som vill träffa 
vänner och prova olika 
aktiviteter. Vi har även 
kollo under skolloven och 
sommaren.

VIP-korttidshem
För barn och ungdomar med 
autism, som behöver stöd och 
extra tydlig struktur.

Då finns det möjlighet att ansöka om korttidsplats på något  
av våra korttidshem. Vi utgår alltid från ditt barns styrkor, 
förmågor samt fokuserar på glädje och trivsel. 

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller stöd 
till människor med medicinsk eller social funktions-
nedsättning. 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.

FK_1403_s14-21_Grunewald_v05.indd   20 2014-05-07   16:56



2014, # 3 FÖRÄLDRAKRAFT     21

du pengarna, sök själv vårdcentral och så vidare”. 
Fusket är ett exempel på hur farlig denna utveck-
ling är, många klarar inte av att vara ärliga. 
Vad vill du säga till politikerna? 

– Inget parti tar upp LSS. Inför valet finns 
funktionshindrade inte med på agendan. Men valet 
kommer i alla fall att ge oss en bättre företrädare 
för LSS än Maria Larsson. Hon har varit en stor 
besvikelse. Hon har gett pengar till kompetensut-
veckling inom äldreomsorgen i två omgångar, 
mycket pengar. Men inte en enda gång till omsor-
gen om funktionshindrade. Det är en skam. 
Borde kritiken inte riktas mot Fredrik Reinfeldt 
och Anders Borg istället för Maria Larsson?

– Nej, hon vet och hon har sett. För oss är det 
obegripligt att hon diskriminerar funktionshindrade.
Det mest odemokratiska är att vår personal har 
arbetsuppgifter för vilka de inte får någon utbild-
ning och sedan ställer man dem till svars. Det är 
minst sagt kränkande. Först nu har regeringen satt 
igång ett arbete med att ta fram förslag på utbild-
ningar, efter 20 år. 

– När kommunerna tog över 1994 hade praktiskt 
taget alla som arbetade på gruppbostäder utbild-
ning för sitt yrke. Det första regeringen måste göra 

är att fastställa hur yrkeskompetensen ser ut. Det 
borde vara lika viktigt som för elektriker och 
rörmokare.
Vad tänker du om hur familjer med barn med 
funktionsnedsättning har det idag?

– Det är ett trauma, precis som förr. De har ett 
stressigt liv med alla val 
och alla ambitioner. 
Riksrevisonen föreslog att 
kommunerna skulle 
införa ett ombud, för 
varje familj, som samord-
nade insatserna och tog 
initiativ för dem. Ett 
utmärkt förslag. Det 
kräver ett beslut av 
regeringen, men det har 
man inte tagit. 

Han ger därmed nytt bränsle till en gammal 
debatt om bristen på föräldrastöd. En debatt som 
verkligen behöver en orädd och kunnig kämpe som 
Karl Grunewald. l

TEXT: VALTER BENGTSSON     
FOTO: LINNEA BENGTSSON 
info@faktapress.se
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Vänder sig till dig som är 
över 21 år, men inte flyttat 
hemifrån.

Rissne korttidshem
Vänder sig till barn och 
ungdomar som vill träffa 
vänner och prova olika 
aktiviteter. Vi har även 
kollo under skolloven och 
sommaren.

VIP-korttidshem
För barn och ungdomar med 
autism, som behöver stöd och 
extra tydlig struktur.

Då finns det möjlighet att ansöka om korttidsplats på något  
av våra korttidshem. Vi utgår alltid från ditt barns styrkor, 
förmågor samt fokuserar på glädje och trivsel. 

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller stöd 
till människor med medicinsk eller social funktions-
nedsättning. 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.
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Neuropsykiatriska funktionsnedsättningarNPF

Det har blivit allt svårare att få personlig assistans för personer  
som har autism, enligt Christian Källström, chefsjurist på Humana.
”Vi ser gång på gång att personer med autism nekas assistans
ersättning trots att varken lagen eller hjälpbehovet har ändrats.

Framtid utan kaos?
För unga vuxna som haft en tuff start

Unga vuxna – en bortglömd grupp…
Att vara ung vuxen är nog så svårt för den som har goda för- 
utsättningar. Psykisk ohälsa och neuropsykiatriska störningar 
kan göra livet tufft och tyvärr får man inte alltid rätt stöd.

På inagården hjälper vi unga vuxna och deras anhöriga  
till bättre förutsättningar och framtidstro. Här ger vi dem 
möjlighet att utvecklas på sina individuella villkor.

Läs mer på www.inagarden.se
eller ring oss på tel: 0292-508 76

Svårare att få  
assistans beviljad  
vid autism

Christian Källström menar att det 
beror på att Försäkringskassan har 
ändrat praxis.

– För att ta bort rättsosäkerheten be hövs 
ett klargörande från högre instans eller 
ett förtydligande i lagtexten, säger han.

För att få personlig assistans beviljad 
av Försäkringskassan måste personen 
be höva hjälp med ”grundläggande behov” 
under minst 20 timmar per vecka.

Grundläggande behov definieras som 
personlig hygien, måltider, klä av och på 
sig, kommunicera och ”annan hjälp som 
kräver ingående kunskaper”.

Typiskt för personer med autism är 
bland annat att det krävs kunskap om 
funktionsnedsättningen för att kunna  
ge hjälp. Autism är samtidigt en bred 
diagnos med stora variationer från 
person till person.

Enligt Källström har Försäkringskas san 
på senare tid kraftigt begränsat rätten till 
assistans. Personer som behöver annan 
hjälp än rent praktisk får ofta avslag.

I praktiken innebär det ofta att det 
måste finnas behov av ”aktiv tillsyn” på 
grund av psykiska tillstånd eller av 

medicinska skäl. Att 
personen i övrigt kan 
behöva hjälp från 
någon med ingående 
kunskaper räknas inte, 
även om det kan vara 
en förutsättning för att 
få övriga grundläggan
de behov tillgodosed
da.

– Försäkrings
kassans tolkning 
innebär att många inte 
längre anses ha rätt till assistans, 
eftersom det saknas ett fysiskt funktions
hinder, säger Christian Källström.

– Även om tillsynsbehovet är så stort 
att personen inte kan lämnas ensam är 
det inte tillräckligt för att falla under 
begreppet ”aktiv tillsyn”.

Detta leder till att allt fler personer med 
autism tvingas till institutionsboende.

– Om personen inte beviljas assistans 
finns ofta bara gruppbostad som alterna
tiv eftersom personen inte klarar av att 
bo i egen lägenhet med stöd från hem
tjänst, säger Christian Källström. l

Exempel 1: Flicka fick  
avslag vid omprövning
n Humana berättar också om en flicka (som 
vi här kallar Anna) med diagnosen autism 
som tidigare har bedömts ha behov av annan 
hjälp som förutsätter ingående kunskaper 
med motiveringen:

”Anna har stora svårigheter att förstå 
vardagliga rutiner, instruktioner samt socialt 
samspel. När hon inte förstår blir hon såväl 
självdestruktiv som utagerande och skadar 
sig själv, andra och föremål i sin närhet. En 
vuxen person måste alltid finnas vid hennes 
sida för att tydliggöra, tillrättalägga och 
strukturera dagen.”

Trots att ingenting förändrats för denna 
flicka, enligt Humana, ansåg Försäkrings
kassan vid den senaste tvåårsomprövningen 
att hon inte längre har behov av annan hjälp 
som förutsätter ingående kunskaper. 

FÖRSÄKRINGSKASSANS  
MOTIVERING

”Försäkringskassan bedömer att den 
tillsyn du behöver inte är sådan aktiv 
tillsyn av övervakande karaktär som 
kan räknas som grundläggande be
hov. Dessutom bedömer Försäkrings
kassan att den tillsyn och hjälp som 
du behöver för att till exempel förstå 
vardagliga rutiner, muntliga/  
skriftliga och/eller bildmässiga  
instruktioner, socialt samspel med 
mera inte behöver ges av en person 
som har ingående kunskaper om dig. 
Den hjälpen kan ges av en person som 
har viss kunskap om dig och dina 
funktionshinder samt generella kun
skaper om grav utvecklingsstörning, 
autism och språkstörning.”

Christian 
Källström, 
chefsjurist på 
Humana.
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Det handlar 
om det sociala 
samspelet, att 
många  

Sinnesstimulerande hjälpmedel som
 lugnar, avgränsar och ger en
bättre kroppsuppfattning.

Känner du någon som har svårt att…

Komikapps nätbutik – öppen
dygnet runt och full av lockande,
lärande och stimulerande
 produkter!

komikapp.se
Stormhallsvägen 4, Varberg                  

Telefon: 0340-66 68 70

BOLLTÄCKET HJÄLPER! BOLLDYNAN HJÄLPER!

BOLLVÄSTEN HJÄLPER! SENSIT HJÄLPER!

SÅPBUBBELMASKIN KINETICSAND

…sova?

…koncentrera sig?

…sitta still?

…varva ner?

LITENDYNA SKÖLDPADDA
MED LJUS OCH LJUD 

Kontakta oss
för rådgivning!

Annons Förälddrarkraft apr14 191x117.qxp_Layout 1  2014-04-25  15:43  Sida 1

Exempel 2: Pojke fick  
avslag trots att ingående 
kunskaper krävs
n Humana har flera exempel på unga som 
nekats assistans till följd av Försäkrings
kassans nya praxis. Ett fall handlar om en 
pojke med autism (i denna text kallar vi ho
nom Ludvig) där kommunen har bedömt att 
det föreligger behov av annan hjälp som för
utsätter ingående kunskaper. 
Försäkringskassan har emellertid avslagit 
ansökan om assistans ersättning.
Så här står det i utredningen:

”Ludvigs diagnos är autism och utveck
lingsstörning, han är hyperaktiv och mycket 
impulsiv. Hans utvecklingsnivå är på en 
1,5–2åringsnivå. Det går inte att säga till 
Ludvig vad han får göra och inte göra utan 
man måste hela tiden handgripligen stoppa 
honom. Ludvig behöver hela tiden tillsyn och 
kan inte lämnas ensam för en liten stund. 
Förstår inte faror och har bland annat stuckit 
en penna i en väggkontakt vilket denna gång 
förorsakade att en säkring gick. Har klippt 
sig själv i fingret vilket orsakade en sårskada 
som behövde ses över av vården.

Ludvig tycker om att kasta saker, gillar när 
glas går sönder, då skrattar Ludvig. Har vält 
en TV. Allt sker snabbt trots att man både i 
hemmet och på skolan försöker vara förutse
ende och plocka bort sådant som går att 
göra illa sig på.”

FÖRSÄKRINGSKASSANS MOTIVERING:

”Försäkringskassan beräknar ingen tid för annan ingående 
kunskap om funktionsnedsättningen. De personer som tar 
hand om Ludvig behöver ha kunskap om såväl hans 
tillstånd och sjukdom och dess karaktär. Utredningen ger 
dock inte stöd för att behovet av tillsyn endast kan tillgodo-
ses av personer med ingående kunskaper om honom och 
bedöms därför inte vara av den karaktären att det ska 
räknas som ett grundläggande behov.”

n Bättre stöd och behandling vid ADHD. Och en skola där både 
miljö och undervisning är anpassad. Två milstolpar när det 
gäller stöd till personer med ADHD presenterades i samband 
med NPF-forum i maj.

En hearing genomfördes om den nya nationella vägledning-
en om stöd till personer med ADHD.

– Vi hoppas att vägledningen får stor betydelse, säger Anki 
Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention.

– Nu trycker vi på för att det ska finnas resurser att imple-
mentera den också. Vägledningen blir inte verklighet bara för 
att den finns på papper. Det behövs en dialog med alla som be-
rörs om hur vägledningen ska användas, säger Sandberg.

Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler kom 
till NPF-forum för att presentera en ny granskning av skolsitua-
tionen för elever med ADHD.

NYA KRAFTTAG FÖR BÄTTRE STÖD VID ADHD
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”Hjälp! Jag kan inte ens ge mitt barn mat!” Så tänker många nyblivna 
föräldrar som får ägna många timmar varje dag åt att få i sitt barn 
näring. Men hjälp finns att få. Och ju tidigare man söker hjälp desto 

bättre, menar habiliteringsläkaren Ann-Kristin Ölund.

Äta bör man  
     – annars...

1 
VARFÖR HAR MITT BARN  

SVÅRT ATT ÄTA?
Många barn med rörelsehinder och fler
funktionsnedsättning har munmotoriska 
svårigheter som gör att det är svårt att 
äta. Det kan handla om nedsatt motorik i 
läppar, tunga, svalg samt koordinationen 
mellan dessa. Musklerna i detta område 
kan också vara påverkade av spasticitet. 
Svårigheterna kan också ha med känseln 
i munnen att göra, hur barnet känner av 
mat och dryck. Problem med amningen 
kan vara en tidig varningssignal, samt 
om ditt barn hostar i samband med mål
tid. Det är många par muskler och 
kranial nerver som ska samarbeta, och då 
är det lätt att svälja fel och sätta i halsen. 

2
VARFÖR SÄTTER MITT BARN  

I HALSEN? 
När vi sväljer upphör andningen ett litet 
ögonblick. Struplocket stänger luftstru
pen medan maten passerar förbi och ned 
i matstrupen. Sen öppnas andningsvägen 
igen. Om koordinationen mellan att an
das och svälja inte fungerar så vinner 
alltid luftvägen. Därmed ökar också ris
ken för aspiration, att få ned mat och 
dryck i luftvägarna, vilket kan ge skador 
på lungorna. Detta är ett mycket vanligt 
problem och förekommer hos cirka 70% 
av alla personer med en svår funktions
nedsättning. 

3
VILKA ÖVRIGA MEDICINSKA  

FAKTORER SPELAR IN? 
Om barnet har en ökad rosslighet vid för
kylningar är det lätt att hon eller han 
hostar och kräks vid måltid. Detta kan 
leda till en ond cirkel där föräldern matar 
och matar för att hela tiden ersätta det 
som barnet kräkts upp. Det är också van
ligt att dessa barn har problem med att 
övre magmunnen inte sluter helt tätt, 
vilket leder till sura uppstötningar och 
reflux, som i sin tur ger obehag att äta. 
Några andra vanliga faktorer som kan 
försvåra ätande är ofrivilliga rörelser, 
förstoppning, sömnproblem, smärta, 
kramper, svamp och läkemedel.

4 
VAD KAN DET LEDA TILL  

FÖR BARNET?
I första hand kan obehaget kring matsitu
ationen leda till att barnet vägrar äta. Om 
barnet får i sig alldeles för lite näring kan 
det leda till viktminskning och bristande 
tillväxt samt nedsatt immunförsvar. 
Barnet kan också utveckla brist på nä
ringsämnen, vitaminer och mineraler, 
med benskörhet och risk för frakturer 
som följd. Om barnet också har en under
liggande krampsjukdom kan den förvär
ras. Det kan också leda till återkommande 
luftvägsinfektioner och lunginflammatio
ner, och tätare och mer långvariga förkyl
ningar. Även sårläkning kan ta längre tid. 

5 
VAD KAN DET INNEBÄRA  

FÖR FÖRÄLDRARNA?
Det är en djupt liggande instinkt att kun
na ge sitt barn mat, och om detta inte 
fungerar kan det uppta och överskugga 
allt annat. Ätproblem kan skapa stor 
stress hos föräldrar och måste tas på all
var. Pressen att hela tiden få i barnet mat, 
att försöka komma ikapp tidigare förlus
ter, tär på föräldrarna, som kan bli bund
na till hemmet, uttröttade och isolerade. 
Kanske är det bara föräldrarna som kan 
mata barnet över huvud taget. Det skam
belagda i att inte kunna få i sitt barn till
räckligt med mat kan också göra att för
äldrarna värjer sig för att söka hjälp.

Guide
DEN LIVSVIKTIGA MATEN

Det är en djupt liggande instinkt 
att kunna ge SITT BARN MAT.

Ann-Kristin Ölund,  
habiliterings- 
läkare.
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FEEDING AND NUTRITION  
IN CHILDREN WITH 
NEURODEVELOPMENTAL 
DISABILITIES 
Författare: Peter B Sullivan
Förlag: Mac Keith Press, 2009

BOKTIPS

JAG OCH MIN MAT
Förlag: Föreningen JAG, 2012

MEDICINSK OMVÅRDNAD 
VID SVÅRA FLERFUNK-
TIONSHINDER
Författare: Ann-Kristin Ölund
Förlag: Gothia förlag, 2012

6 
VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT  

ATT BE OM HJÄLP?
Förutom känslorna att inte duga som för-
älder är måltiden en mycket intim stund i 
en familj, vilket gör att det kan vara käns-
ligt för en familj att prata om sina matva-
nor. Men man gör barnet en otjänst om 
man drar sig för att söka hjälp. En nyfödd 
baby trilskas inte. Det handlar om oför-
måga. Vi har också märkt att det ibland 
kan bli väldigt laddat när vi professionel-
la kommer in och har åsikter om famil-
jens matvanor, alla har olika matkultur. 
Däremot har vi sett att föräldrar emellan 
har haft mycket bra utbyte mellan varan-
dra i de föräldragrupper vi inbjudit till på 
barn- och ungdomshabiliteringen. 

7 
VILKA ÅTGÄRDER BRUKAR  

MAN BÖRJA MED?
Ibland måste barnet ha en nässond för att 
säkra näringstillförseln. Om mamma har 
bröstmjölk kan denna pumpas ut och bar-
net kan få den via sonden, eller på en flas-
ka som kan vara lättare att suga från. Det 
finns många varianter. Nässonden kan i 
sin tur skapa extra obehag och bör använ-
das så kort period som möjligt. Därför är 
det viktigt att snarast komma igång med 
en utredning, där man tittar på flera fak-
torer, och tar ställning till om barnet är i 
behov av en långvarig sond, så kallad gast-
rostomi, eller knapp, som ett komplement 
till att äta genom munnen.

 
8 

HUR GÅR EN UTREDNING TILL? 
Det är bra om många olika ögon ser på 
problemet och flera specialister kopplas 
in. Till exempel logoped, dietist, läkare, 
sjuksköterska, psykolog, sjukgymnast och 
arbetsterapeut. Ju tidigare vi kan komma 
in med bedömning och åtgärder desto 
bättre. Tillsammans tittar vi på munmoto-
rik, äthjälpmedel, närings- och vätskein-
tag, positionering och sittande samt even-
tuella problem med slemmobilisering, 
förstoppning och reflux. Remiss till svälj-
röntgen och pH-mätning kan också bli ak-
tuellt, samt utredning av allergi eller över-
känslighet mot gluten och laktos. 

9 
HUR KAN MATSITUATIONEN  

GÖRAS BÄTTRE?
Det finns många saker som kan spela in. 
Förutom hjälpmedel kan man också titta 

på hur hela ätmiljön ser ut. Man kan titta 
på ljudnivå, ljus och belysning, rumstem-
peratur och rutiner. Finns möjlighet till 
lugn och ro? Om jag ska bli matad, blir jag 
ordentligt förberedd på vad som ska hän-
da? Får jag möjlighet att se och lukta på 
maten i förväg? Finns all mat framdukad 
på bordet och finns det möjlighet för mig 
att välja mellan olika saker genom att var-
je livsmedel är upplagt var för sig? Hur är 
portionsstorleken, temperaturen, upp-
läggningen på tallriken, färgen på maten 
och kontrasten mot tallriken? Och anpas-
sar den som matar tempot efter mig?

10 
VAD SKA MAN TÄNKA PÅ NÄR DET 

GÄLLER SJÄLVA MATEN?
Det är viktigt att tänka på att anpassa ma-
tens konsistens och smak. Det kan vara 
lättare att äta passerad mat, än mat med 
bitar i, och det kan vara lättare att dricka 
om vätskan är lite trögflytande, kanske 
uppblandad  med lite förtjockningsmedel. 
Ofta är även de sensoriska banorna drabba-
de och därför är det ofta extra viktigt att 
krydda maten, så att smaken känns ordent-
ligt. Det finns också många sätt att energi-
berika mat, till exempel ger olja, grädde, 
majonnäs, glass, honung och ketchup extra 
energi. Dietisten kan också skriva ut ener-
giberikande drycker och annat. 

11 
NÄR BEHÖVS EN KNAPP OCH  

ÄR DEN PERMANENT?
Många föräldrar värjer sig i det längsta 
mot att barnet ska få en gastrostomi, det 
kan kännas lite som att man ger upp, men 
än så länge vet jag ingen förälder som har 
ångrat sig. Knappen är mycket bra till att 
få i barnet medicin och vätska, men ock-
så hela eller delar av det totala näringsin-
taget vid behov. Om det finns en liten 
möjlighet att äta genom munnen är det 
bra att försöka hålla kvar detta, genom 
att börja en måltid med att erbjuda en 
smakportion eller smakstimulans. Det 
förhöjer måltidsupplevelsen, delaktighe-
ten och sätter igång matsmältning. 
Gastro stomin behöver inte heller vara 
permanent, just nu pågår en studie på 
barn som blivit av med sin knapp.
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NY APP

n Matglad är ett hjälpmedel för att underlätta matlagning och är 
ett Arvsfondsprojekt som drivs av Hushållningssällskapet. 
Appen beräknas vara klar under 2014.  
Läs mer på www.matglad.nu.

Ingen ska tvingas att äta mot sin 
vilja och det får inte vara farligt 
att äta.

Att filma matsituationen kan ge 
många ledtrådar om vad som 
kan förbättras.

En gastrostomi kan ge ett bättre 
vätske- och näringsintag och 
ökat välmående, med mindre 
stress för alla inblandade. 

Det är bra att försöka ha en mål-
tidsordning och en dygnsrytm, 
att vila från mat på natten om 
möjligt. 

En måltid ska vara en stund av 
trivsel och gemenskap och det 
finns många saker man kan  
göra. Tveka inte att be om hjälp!

5råd på vägen

Närhet-Förtroende-Respekt

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

furubodaassistans.org

Furuboda Assistans ägs av den ideella  
Föreningen Furuboda. Genom vårt unika 
samarbete skapar vi mervärde för dig.  

Vi har en omfattande kompetens inom  
området assistans och i frågor kring LSS.  
Hos oss är du delaktig i allt som rör din  
assistans.

Vår verksamhet är IfA-godkänd.  

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!
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Att Föräldrakraft är en innehållsrik tidning 
känner du säkert till. Men som prenumerant 
på papperstidningen får Du mycket mer!

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

Allt detta får du  
som prenumerant!

Beställ genom att mejla till pren@faktapress.se

För endast 395 kr per år eller 790 kr för två år får du:
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Gå gärna in på www.humana.se och läs mer om oss.

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

Av 1 800 kunder är hälften barnoch ungdomar.
Det känns väl som ett tryggt val?
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”Jag och syrran   
     håller ihop”
      Ayla Kabaca om syskonglädje

Personlig assistans: FlYtta hemiFrÅn  
Och leva Sitt liv 

Tema vård:  
kan ett gOtt  
Skratt rädda liv? 

Hjälpmedel: 
FörSta dagen med 
rObOthandSken

l Lär dig fokusera med yoga
l Allt om ”Vägen till arbete”
l Böckernas lättlästa värld 
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Gå gärna in på www.humana.se och läs mer om oss.

Ditt barn klarar en hel del. Till exempel att bestämmaöver Sveriges största företag inom personlig assistans. Vi arbetar efter ledstjärnan att alla har rätt till ett braliv. Och hur det ser ut vet bara du och ditt barn. Då ärdet ju inte mer än rätt att ni också bestämmer hur vibäst hjälper till. Det är många som känner likadant. För inget företag har lika många barn och ungdomarsom Humana. Så om det känns tryggt, känn er varmtvälkomna till Humana. 
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       om jag bara tränar”
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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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Ditt barn klarar en hel del. Till exempel att bestämmaöver Sveriges största företag inom personlig assistans. Vi arbetar efter ledstjärnan att alla har rätt till ett braliv. Och hur det ser ut vet bara du och ditt barn. Då ärdet ju inte mer än rätt att ni också bestämmer hur vibäst hjälper till. Det är många som känner likadant. För inget företag har lika många barn och ungdomarsom Humana. Så om det känns tryggt, känn er varmtvälkomna till Humana. 

Av 1 800 kunder är hälften barnoch ungdomar.
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”Jag vill bana    väg för andra”           Lovisa Söderberg i Bolibompa

IT-hjälpmedel DE BÄSTA APPARNAFÖR SKOLA & JOBB 
Förlust & sorg  ”JAG TÄNKER PÅ MINSYSTER VARJE DAG” 

Arbetsmarknad 
10 STÖD DU 

KAN FÅ IDAG

l Framtidens  
idrottsledare

l Ellinor väljer  modellkarriär
l Toppolitiker  

och förälder 

100 sidor
FYLLDA MED NYA MÖJLIGHETER OCH TIPS!
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•  VÄLFYLLD PAPPERSUTGÅVA 6 GÅNGER PER ÅR
•  HELA TIDNINGEN I DIGITALT FORMAT FÖR IPAD ETC.

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

”Jättebra tidning.
Den stärker och v ärmer 
när det är som tuffast.”
   – Förälder
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n MED RÄTT ATT FINNAS TILL. Om Albin och 
Malte som föddes i vecka 24 och träffade 
läkaren som inte väjer för etiska frågor.

n PATRICS HUSLÄKARMOTTAGNING SER 
HELHETEN. Mottagningen startades av 
habiliteringspersonal som såg vikten av att 
hålla ihop vuxenvården.

n ETT ANDETAG I SÄNDER. Kristina är en av 
de äldsta i Sverige med sin diagnos.

n RUM SOM FRÄMJAR DET FRISKA. Om  
den före detta sjuksköterskan som samlar in 

pengar för bättre vårdmiljö.

n APPEN SOM HÅLLER 
REDA PÅ HUR SONIA MÅR.  
Pappan som jobbar med 
ehälsa för att hjälpa familjer 
i liknande situation.

n Klyftan växer. Barn på efter
kälken när kommuner sparar.

n AKK bortglömt när FN
konvention översattes.

n När synen fattas – guide till 
AKK.

n Veckan då medlemmarna 
kliver fram i rampljuset.

n SNABBGUIDE till 47 event.

n Möt våra sponsorer. 

n Krokig väg till braksuccé.

n Cristina på jakt efter jobben.

n Här ger partierna besked om 
jobben.

Läs om vårdens hjältar

Hitta rätt vård 

48

58

68

76

Kommunikation Arbete Almedalen

”Ett unikt tillfälle ATT GÖRA 
SAKER TILLSAMMANS.”

TEMA nr. 3
52

KAMPEN FÖR LOVES 
FRIA LUFTVÄGAR   
Familjen som tack 
vare några modiga 
hjältar lyckades  
ta sig igenom  
den första tiden.
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Hitta rätt vårdTEMA

Här är 
vårdens  
hjältar

Det finns föräldrar som får 
kämpa för att deras barn 
ska få rätt vård i Sverige 
idag. Det är inget skämt. Det 
är blodigt allvar.

Trots att almanackan visar år 2014 så 
är det fortfarande inte självklart att ditt 
barn får det som behövs, vare sig det är 
nyfött eller har uppnått vuxen ålder. 

Var du kommer från, vem du är, och 
framför allt; vilket sjukhus du tillhör, 
kommer att avgöra vilka insatser du får. 

Eller att du har turen att träffa på en 
hjälte. 

Gemensamt i alla reportage i detta tema 
är att det på ett eller annat sätt förekom
mer människor som gått utanför ”box
en”, hjältar som gjort mer än vad som 
står i deras arbetsbeskrivning eller som 
ingår i rimligt föräldraansvar. 

Det handlar om barnsköterskorna som 
förstår, om barnläkaren som inte väjer 
för etiska frågor, och om habiliterings
personalen som såg behovet av att hålla 
ihop vården när man blir vuxen. Det 
handlar också om sjuksköterskan som 
tröttnade på landstinget och började 
samla in pengar för att främja det friska.

Men hjältarna är också föräldrarna. 
Mamman med magkänsla och mod, 
pappan som jobbar med ehälsa för att 
hjälpa andra familjer att leva sitt liv. De 
är många.

”Det krävs mod att våga se och kliva 
in. Men när den första har stannat, 
stannar ofta fler och hjälper till.” säger 
Loves mamma.

Jag hoppas att du som jobbar inom 
vården läser detta och låter dig inspire
ras av hjältarna i dessa berättelser. 

Kanske blir du den första som stannar 
till nästa gång, för att göra skillnad.

För sex år sedan var Kristina Radwan i dödsriket och 
vände. Så beskriver hon tiden innan hon skulle genomgå 

sin lungtransplantation. Idag är hon en av de äldsta i 
Sverige med diagnosen cystisk fibros. Till stor del på 

grund av de nya lungorna, men framför allt  
på grund av en mycket ovanlig mamma.

Vi kommer om 15 minuter, så avslutas sam
talet den där morgonen i november 2007, 
som talar om att det nu finns ett par donera

de lungor som väntar på henne. I ett halvår har 
hon levt med minimal lungkapacitet, kopplad till 
en jättelik tank med syrgas i vardagsrummet hem
ma på Fjällgatan. Hon ringer en nära vän som ko
mer i pyjamas och hämtar dottern Emma, 12. På 
flygplanet ner till Lund kramar hon om sina gamla 
lungor en sista gång. Hon har bestämt sig för att 
hon ska klara av transplantationen. För Emmas 
skull.

Södra BB juni 1960. En liten flicka föds, till synes 
frisk. Hon får namnet Maria Kristina. Familjen 
åker till landet, som ligger i Dalarna, men flickan 
bara skriker och skriker. Maten åker rakt igenom 
kroppen och hon rasar i vikt.

När hon hunnit bli en månad gammal söker sig 
familjen till Falu lasarett, där vårdpersonal säger 
”Ta en taxi till Stockholm nu. Säg till chauffören att 
köra fort.” 

Det visar sig att Kristina har den ovanliga sjuk
domen cystisk fibros, som innebär att det slem som 
finns på kroppens slemhinnor är tjockare och se
gare än normalt, och påverkar funktionen i lungor
na och magtarmkanalen.

”Ni ska inte räkna med att hon får uppleva sin 
femårsdag”, säger läkaren som ställer diagnosen. 

Katten Sippan sägs ha 
nio liv, men det har nog 
Kristina Radwan också.

Kristina Radwan

vågade”
”Min mamma

TEXT: ANNA PELLA 
info@faktapress.se
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Hitta rätt vård

Kristina är ett levande bevis på vad 
forskning och utveckling betyder.

Kristina Radwan
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Enligt dåtidens rekommendationer ska Kristina 
äta fettfri mat. Men hon blir inte mätt, så Kristinas 
mamma litar på sin egen magkänsla och låter 
Kristina äta vad hon vill. Många middagar avslutas 
med flera portioner mosad potatis och sås till efter-
rätt.

Och därefter säger mamma ”Ut och lek!”.
Kristina är idag övertygad om att kombinationen 

av att vara ute och leka, och få äta hur mycket hon 
ville, gjorde att hon fick bättre immunförsvar med 
färre infektioner och friskare lungor än många an-
dra barn med samma diagnos under den här tiden. 

Och hennes mamma var ovanlig på många sätt.
– Mamma var oerhört stark. Hon behandlade 

mig som vilken unge som helst. Det var inget tjafs. 
Jag är henne evigt tacksam att hon inte blev försik-
tig och överbeskyddande, och duttade med mig.

Så Kristina fyllde fem år. Och så småningom 
även tio. Och strax därefter, i början av 70-talet, 
kom nya behandlingsmetoder som kunde minska 
och förebygga lungproblemen. Det sega slemmet 
kunde lösas upp med hjälp av dagliga inhalationer 
och andningsgymnastik, och antibiotika började 
ges vid lunginflammation. 

Kristina hade överlevt fram till den nya behand-
lingen kom. 

Och även nu hade mamma en avgörande roll. 
Som 14-åring fick Kristina själv ta ansvar för sin be-
handling. I och med att hennes mamma visade att 
hon litade på sin dotter, kunde 
Kristina bli självständig, säger hon.

Men förutom att vara självständig 
tycker Kristina att det också är bra 
att vara stryktålig, så att man kan 
”underkasta sig” alla oändliga sjuk-
husvistelser. Och att ha disciplin, att 
vara en ”doer”, så man får behand-
lingen överstökad så fort som möj-
ligt, lite som att borsta tänderna. 
Hon är glad att hon alltid varit mor-
gonpigg. 

Efter en timmes behandling med 
inhalation och bankningar, and-
ningsgymnastik, är det dags att äta 
en stor frukost.

1996 föddes Emma, hennes dotter. 
Redan från första början hade hon 
hört att hon aldrig skulle kunna få 
egna barn, det hade ju ingen fått tidigare, och ”hur 
skulle det gå till när man knappt kan andas”. Så när 
hon försökte bli gravid, så kunde hon först inte. 
Men efter åtskilliga terapisamtal släppte den 
mentala blockeringen. 

Känslorna var överväldigande.
– Det var en lycka utöver allt jag kunnat förestäl-

la mig. Nu hade jag en orsak att leva utöver mig 
själv. En drivkraft. 

Men någonstans omkring Emmas skolstart, kom 
de första tecknen på försämring smygande. Det 

blev svårare att andas. Först nästan omärkbart. 
Därefter utan tvekan. 

En morgon hittade Kristina dessutom en knöl i 
bröstet. Bröstcancer konstaterades men eftersom 
det var i ett så tidigt stadium behövdes inga cellgif-
ter eller strålning. Bara ett litet ingrepp. Men efter-
åt blev hennes andning snabbt sämre, och i början 
av 2007 fick hon en remiss till utredning för lung-
transplantation. 

Det hade alltid varit självklart att välja transplan-
tation den dagen det var dags, trots alla risker. Det 
fanns inte så mycket att välja på. ”Jag dog ju i alla 
fall”. 

Men nu höll bröstcancern på att omkullkasta 
planen. Transplantationen kunde inte genomföras 
förrän hon friskförklarats helt. Så hon var tvungen 
att vänta, och hoppas att lungorna inte gav upp un-
der tiden.

Kristina säger att hon hanterade situationen 
med ”Det blir som det blir. När de ringer så ringer 
de.” Hon hade fullt sjå att överleva. 

Men timglaset höll på att rinna ut.
– Ett andetag i taget. Så var det. Jag måste be-

stämma mig för att ta nästa. 

Redan som sjuåring hade hon skämtat i skolan 
”jag ska ju ändå dö snart”. Men det var inte förrän 
hennes jämnåriga kompis dog 16 år gammal som 
hon på riktigt förstod att hon också skulle dö. Var 
det alltså hennes tur nu?

En natt vaknade hon av att hon hade en mycket 
stark dröm om att hon skulle över-
leva. 

Och när telefonsamtalet om att 
det var dags hade kommit, slöt hon 
sig inom sig själv. Hon säger idag 
att hon har svårt att sätta ord på, 
och över huvud taget att minnas, 
rädslan när hon låg där på opera-
tionsbordet. 

– Det jag har varit med om, att 
ligga i ett kalt rum, vara 48 år, och 
tro att man ska dö, jag kan inte gå 
tillbaka och känna hur det kändes. 
Det är för svårt. Känslan är svart 
och äcklig och hemsk. Man är i 
dödsriket och vänder. 

Men operationen gick bra. Från 
första stund kände Kristina att de 
nya lungorna var hennes. Men hon 

tror också att det beror på att hon hade Emma, den 
största anledningen att överleva.

Fjällgatan mars 2014. I dag mår Kristina Radwan 
bättre än hon gjort någon gång i hela sitt liv. De nya 
lungorna är friska och den matsmältnings- och 
avstötningsmedicin som hon måste ta på exakta 
tider varje dag är ”ingenting” mot den tidigare 
behandlingen. 

– Med mina mått mätt är jag frisk som en spele-
vink! Men visst vet jag att njurar och lever tar stryk 
av alla mediciner. Trots allt håller jag på att tugga i 

OM KRISTINA

Aktuell: Fyller 54 år i 
juni och är en av de 
äldsta i Sverige med 
cystisk fibros.

Bor: Fjällgatan, 
Södermalm, 
Stockholm.

Tycker: Att det är viktigt 
att inte överbeskydda, 
curla, hovra eller 
helikoptra över sina 
barn, oavsett om de har 
en diagnos eller ej.

Gör: Är redaktör på 
CF-bladet, förbundstid-
ningen om cystisk 
fibros.

Hoppas: Att fler ska få 
ta del av särläkemedel.

Önskar: Att fler 
anmälde sig till 
donationsregistret.

Vill: Att alla sällsynta 
diagnoser ska få ett 
eget center där 
forskning och kompe-
tens kan samlas. 

TEMA Hitta rätt vård

Jag håller på 
att tugga i 
mig att jag 
kanske ska bli 
pensionär. 
Det har aldrig 
funnits i min 
värld. JAG HAR 
ALDRIG PENSIONS-
SPARAT.
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mig att jag kanske ska bli pensionär. 
Det har aldrig funnits i min värld. 
Jag har aldrig pensionssparat. Om 
man bara ska bli fem år sätter man 
inte igång och pensionssparar.

Hon säger att hon aldrig tagit livet 
för givet. Och att när man lever med 
en svår sjukdom, som drabbad eller 
som anhörig, får man en förhöjd 
livsupplevelse.

– Jag vet att jag har livet till låns. 
Jag tänker inte framåt utan njuter 
mest av små saker. Av Emma. Av min 
lägenhet. Av att bara vara ute och att 
himlen är blå. Jag känner ingen oro 
för att dö. Men eftersom jag tycker 
om att leva så skulle det vara tråkigt. 

Och efter att ha jobbat många år inom teater, film 
och dans började hon jobba som informatör på 
Riksförbundet för cystisk fibros. Där har hon 
kontakt med många som lever med sjukdomen, 
och nyligen har hon varit med och startat en klubb 
för alla som är 40+.

– Vi är 19 stycken här i Stockholm. De flesta är 

transplanterade. Man får en sär-
skild kärlek. Vi är helt olika, vi um-
gås inte, men är ändå bästa vänner. 
Det är en omedelbar förståelse. 
Pang på! Jag behöver inte förklara 
något. Man tycker om varandra 
direkt. Du vet hur jag har det, jag 
vet hur du har det. 

Hon har börjat träna två till tre 
gånger i veckan på gym. Och i juni 
fyller hon 54. En av de äldsta 
personerna i Sverige med cystisk 
fibros.

– När jag kom hem till Fjällgatan 
efter transplantationen tittade jag 
ut över vattnet och konstaterade: 

Jag är hemma. Jag är kvar. Ett tag till. Jag är ett le-
vande bevis på vad forskning och utveckling bety-
der. l

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

 TIPS TILL 
FÖRÄLDRAR

  Gå på er mag-
känsla.

  Lita på barnet och 
låt det ta eget 
ansvar tidigt.

  Jag ser hur ni 
kämpar för era 
ungar. Men glöm 
inte bort er själva!

  Ge barnet och 
syskon kunskap.

  Se syskonens 
behov.

Jag vet att jag 
har livet till 
låns. Jag 
tänker inte 
framåt utan 
njuter mest av 
små saker. JAG 
KÄNNER INGEN 
ORO FÖR ATT DÖ. 

Läs mer på Riksförbundet Cystisk Fibros WWW.RFCF.SE
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TEMA Hitta rätt vård

Det är kramkalas på Mälarsjuk
huset i Eskilstuna idag. Det var 
länge sedan personalen träffade 

Albin och Malte, och de gläds med famil
jen åt de framsteg som pojkarna gjort sen 
sist. Här på neonatalavdelning 62C har 
tvillingarna Albin och Malte tillbringat 
flera månader av sitt liv. Men vi börjar 
från början.

I april för tre år sedan, 16 veckor innan 
beräknad förlossning, sätter mamma 
Hannas värkar igång. Albin och Malte 
föds på lasarettet hemma i Nyköping och 
i helikoptern som kommer för att föra 
dem till Akademiska sjukhuset i Uppsala 
finns barnläkaren Katarina Strand 
Brodd, beredd att göra vad som krävs för 
att hjälpa dem att överleva. 

Både Albin och Malte intuberas och läggs 
i respirator, och läget är illa för dem båda. 
Albin har också drabbats av en hjärn 
blödning i samband med förlossningen 
och behöver få en shunt inopererad. 

Läget blir mer stabilt vartefter, men 
när respiratorn ska kopplas ur visar det 
sig att Albin också fått stora ärrbildning
ar i strupen av tuben. Dessa täpper igen 
luftvägen och han behöver få en konst
gjord luftväg, en trakeostomi, för att 
kunna andas ordentligt. 

Familjen flyttas till Mälarsjukhuset i 
Eskilstuna och efter tio månader kan 
Hanna och Markus äntligen åka hem 
med sina pojkar, men också med person
lig assistans till Albin som behöver stän
dig övervakning och omvårdnad efter
som ”tracken” när som helst kan sätta 
igen och täppa till hans luftväg.

Förmodligen hade scenariot sett 
unge fär likadant ut om Albin och Malte 
fötts någon annanstans i Sverige. Men 

Har alla nyfödda barn samma rätt att få hjälp att överleva? Det tycker Katarina Strand 
Brodd, barnläkaren som hjälpte Albin och hans tvillingbror Malte när de föddes i vecka 24 
och kämpade för sina liv. ”Det finns en bild av att man ibland ’gör för mycket’ bland läka-
re. Men även om prognosen tycks jättedålig så kan vi aldrig veta hur det ska bli.” 

Etik i nyföddhetsvården
Med rätt att finnas

Katarina Strand Brodd 
gjorde allt som stod i 
hennes makt den 
dagen Albin föddes.
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det är inte säkert. Det råkar faktiskt vara 
så att Albin och Maltes läkare, Katarina 
Strand Brodd, medicinskt ledningsansva-
rig neonatolog i Sörmland, brinner för 
just de etiska frågorna inom nyföddhets-
vården.

– Alla barn som föds och som har be-
hov av akut vård ska få det. Jag tycker 
egentligen att siffror är ointressanta, som 
längd och vikt och vilken vecka man föds 
i, jag förstår inte resonemanget ”Vi gör 
ingenting om det är för tidigt”. 

Hon hänvisar till att man dels aldrig 
kan veta riktigt vilken vecka och dag bar-
net föds i, eftersom det finns en felmargi-
nal inom ultraljudsdiagnostiken. 
Dessutom vet man inte heller hur mycket 
barnet väger när det föds eller vilka even-
tuella komplikationer det kommer att 
drabbas av framöver.

Katarina Strand Brodd tycker också att 
det bör vara professionen, läkarna, som 
ska bestämma huruvida man ska behand-
la eller inte behandla ett nyfött barn. 

– Det är en orimlig fråga att ställa till 
föräldrarna. De känner inte sitt barn, och 
om de får bestämma, ska de leva med det 
beslutet resten av sitt liv. Det är vår skyl-
dighet att fatta det beslutet. Vi är fega om 
vi inte gör det, men det är också vår skyl-
dighet att alltid informera och samråda 
med föräldrarna. 

Hon tycker att det är ett problem att 
det ser så olika ut över landet, även om 
skillnaderna  är mycket mindre nu än för 
bara några år sedan. Det kan dock fortfa-
rande vara så att ett barn överlever om 
det föds i en region där man är aktiv i 
den akuta behandlingen, men dör om det 
föds i en region där man inte är det. I det 
sistnämnda fallet avvaktar man med mo-
tiveringen att de skador barnet riskerar 
att få inte är förenliga med livskvalitet, 
och att barnet troligen ändå får ett myck-
et kort liv, varför det är bättre att låta 
”naturen ha sin gång”.

– Alla barn behöver hjälp när de föds. 
Alltså ska allt göras. Även om barnet bara 
lever i tio timmar så har jag aldrig träffat 
föräldrar som har ångrat att vi försökte 
göra allt vi kunde i den akuta situationen 
när barnet föddes. De hann i alla fall träf-
fa sitt barn och få ett minne.

En del hävdar också att man ska väga in 
hela familjens situation när beslut om 
insatser ska tas. Till exempel om mam-
man är ensamstående, vilken härkomst 
och utbildning hon har. 

– Inget av detta kan barnet rå för och 

Alla barn behöver hjälp när de föds. 
Alltså ska allt göras. Även om barnet 
bara lever i tio timmar så har jag  
aldrig träffat FÖRÄLDRAR SOM HAR ÅNGRAT 
ATT VI FÖRSÖKTE.

Besök www.etac.se/mustang 
för mer information!

Alla barn gillar  
coola saker!

Gå bättre – i Mustang 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.
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TEMA Hitta rätt vård

kan inte ha betydelse för vilken vård bar-
net ska få. Man kan inte tänka i banorna 
att man gör familjen en dålig tjänst om 
man hjälper ett barn med risk för svåra 
skador. Det är social diskriminering. Vi 
vet funktionsnedsättningen men vi kan 
aldrig veta livskvaliteten.

Katarina hänvisar till studier som visar 
att livskvaliteten stiger beroende på vem 
man frågar. Enligt barnets läkare och 
skolan uppfattas den ofta som låg, för att 
enligt föräldrarna, och i första hand bar-
net själv, upplevas som hög. 

Men samtidigt säger hon att det finns 
en gräns, när det gäller progressiva eller 
obotliga sjukdomar och där maskiner 
behövs för att överleva. Och då ska famil-
jerna involveras och vara med och be-
stämma vilka insatser som ska göras. 

Pappa Markus säger att sjukvården 
fattade alla svåra beslut åt dem under 
Albin och Maltes första månader.

– De sa ”vi har tänkt så här” och vi 
kände oss delaktiga i det. Det kändes 
skönt att de sa ”så här gör vi”. Jag har ald-
rig tänkt på hur det hade kunnat gå eller 
hur det ska bli. Det är ganska bra att inte 
veta hur det blir.

Katarina Strand Brodd nickar igenkän-
nande.

– Min uppgift är att ge information och 
försöka få föräldrarna att förstå hur vi 
tänker, och på det viset uppnå en situa-
tion där vi är eniga i hur vi handlar. Att 
berätta att det kommer att bli tufft, att 
det finns risk för funktionsnedsättningar, 
men att vi kommer göra allt vi kan för 
barnet. 

Inte heller när det är utsiktslöst är det 
bråttom att avbryta en behandling. 

– Man måste självklart vara noggrann 
med att barnet inte lider, men det är ock-
så viktigt att alla runt barnet är beredda, 
det är ingen brådska.

Idag är Albin knuten till tre olika 
sjuk hus för sina olika behov kring 
shunten, tracken och knappen på magen.  
I höstas var familjen i Uppsala för att se 
om svullnaden kring ärrbildningen i 
luftstrupen gått ned, och om man i så fall 
skulle kunna ta bort trakeostomin. Men 
skillnaden var inte så stor som man 
hoppats och detta sköts därför på framti-
den. Försäkringskassan har haft svårt att 
bedöma om Albin ska få assistans just på 
grund av detta, och idag pusslar familjen 
med skiftjobb och 17 timmar assistans per 
dygn, trots att tracken kräver livsuppehål-
lande tillsyn varenda minut.

– Vi tar livet dag för dag. Vi är rädda 
för att planera något, man blir så ledsen 
när det inte blir av. Men, om de är friska, 
då åker vi, säger Hanna. 

Katarina Strand Brodd ska hålla en 
workshop om etik i neonatalvården för 
vårdpersonal om ett par veckor.

– Förhoppningen är att alla, inklusive 
mig själv, ska bli lite mer förvirrade och 
ödmjuka och inte riktigt lika säkra på sin 
sak. Men också, att de som tycker att man 
ska visa sig frisk och ha rätt föräldrar kan-
ske kan lyssna mer på dem som tycker att 
man förutsättningslöst ska göra vad man 
kan, precis som vid en trafikolycka. Alla 
människor är lika värda och det ingår inte 
i min uppgift att prioritera någon utifrån 
ålder, kön, etnicitet eller vikt. l

”Jag vet att det 
mest aktiva jag kan 
göra nu är att av-
bryta respirator-
vården och ta bort 
den livsuppehållan-
de mekaniska venti-

lationen. Troligen dör hon då 
inom några minuter. Nu har hon inte 
varit adekvat syresatt på flera tim-
mar. Då är jag nästan gud… Jag vet 
att det finns ”a point of no return” och 
andra hopplösa lägen där det är oe-
tiskt att driva intensivvården vidare. 
Det är svårt att avgöra när dessa lä-
gen är absoluta, och därför är det vik-
tigt både att försöka undvika ensam-
ma, tvehågsna beslut och att alltid 
sträva efter samråd med kolleger.

När vi i någon framtid har fått säk-
ra möjligheter att prognostisera åt-
minstone de medicinska konsekven-
serna av olika sjukdomstillstånd hos 
nyfödda och för tidigt födda barn, 
ska jag välkomna det. Till dess lever 
jag vidare med min osäkerhet och gör 
det jag tycker att jag måste. Jag står 
där som barnläkare för att jag har 
möjlighet att minska lidande, öka 
möjligheterna till liv – och i bästa fall 
till ett gott liv.

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

Ur novellen Om en 
flicka av Katarina   
Strand Brodd
Hela novellen hittas i novell
samlingen ”Att vara doktor”,  
Brombergs förlag, 2004.

Albin och Malte föddes  
16 veckor för tidigt.

Xxxxx xxx xxx xxxx 
xxxx xxx xxx. Xxxxx 
xxx xxx xxxx xxxx 
xxx xxx.
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TEXT Nette Enström
Stolt mamma till ett 

hjärtebarn

Funktionalitet och  
allas (o)lika värde
Idag aborteras funktionsnedsatta men livs-

dugliga foster av den enkla anledningen att 
samhället inte välkomnar alla barn. Om de se-

lektiva aborterna handlat om kön eller etnicitet 
istället för funktionalitet skulle det bli ramaskri, 
men faktum är att funktionsnedsatta inte har sam-
ma rätt att 1) födas och 2) leva på jämlika villkor 
som resten av befolkningen i Sverige 2014.

Funktionsnedsattas mindre värde återspeglas i 
samhällets alla sfärer och inte minst i den nya 
utredningen ”Förändrad assistansersättning - en 
översyn av ersättningssystemet” och reaktionerna 
på den. På DN:s ledarsidor hakade högerskribenten 
Hanne Kjöller upp sig på att ersättningen ökat 
sedan 1994, vilket hon antar kan förklaras med 
fusk. Om Kjöller velat ge ärendet rättvisa hade hon 
lyft fram andra förklaringar till ökade assistansut-
gifter.

En sådan förklaring är att många fler barn med 
funktionsnedsättningar räddas till livet och 
överlever till vuxen ålder idag, till skillnad mot för 
tjugo sedan.

Är det vinst eller förlust att samhället kan rädda 
fler liv? Är det vinst eller förlust att samhället 
försöker tillgodose allas behov? Här finns inget 
samhälleligt konsensus, men enligt en domineran-
de ideologi är jämlikhetstanken som värdegrund 
problematisk: den kräver solidaritet och kostar 
pengar.

I takt med utvecklad fosterdiagnostik aborteras 
allt fler foster som kan få ett liv med behandlings-
bara funktionsnedsättningar. Samtidigt är informa-
tionen som föräldrar fattar beslut om abort utifrån 
ofta bristfällig eller negativt värderande.

Med teknikens utveckling följer ett stort etiskt 
ansvar, vilket försummas idag. Antalet selektiva 
aborter ökar stadigt, enligt Socialstyrelsen, och i de 
flesta landsting erbjuds alla över 35 år numera ett 
så kallat KUB-test i tidig graviditet för att upptäcka 
kromosomavvikelser och i några landsting erbjuds 
KUB-testet till alla. Enligt Socialstyrelsen finns det 
många fördelar med KUB-testet; bland annat att det 
är enkelt och möjliggör tidiga aborter av foster med 
Downs syndrom.

Majoriteten av de som får veta att de väntar barn 
med förhöjd risk för just Downs syndrom väljer 
abort, men även upptäckten av behandlingsbara 
hjärtfel och andra diagnoser har hög abortfrek-
vens. I fall där föräldrar ändå väljer att behålla 

barnet beror det ofta på att de haft mer kunskap 
sedan tidigare eller själva informerat sig om 
diagnosens innebörd.

Idén om allas lika värde lyser med sin frånvaro. 
Det borde vara samhällets skyldighet att debattera 
selektiv abort, liksom att informera om funktionali-
tet och livskvalitet, diagnoser och andra livs frågor, 
i takt med att tekniken utvecklas.

Socialstyrelsens sätt att beskriva hur vissa foster 
”med fördel bör aborteras i tidigt stadium” åskåd-
liggör värderingar, diskriminerande i ordets 
grövsta bemärkelse, som avspeglar samhällets 
generella syn på människor med särskilda behov: 
en belastning, en kostnad, snyltare, bidragstjuvar 
et cetera.

Trots att attityder till funktionsnedsatta har för-
bättrats är det långt kvar tills tesen om allas lika 
värde ser verklighetens ljus. Fortfarande betraktas 
olika skador och behov som personliga svag heter 
istället för brister i miljön. Individen är problemet 
och inte samhället.

Funkis eller inte, hälsa är relativt, liksom 
livskvalitet. Vad är ett värdigt liv? Det viktiga i 
frågan om selektiv abort är att de erfarenheter som 
faktiskt finns presenteras för de som står i valet och 
kvalet mellan att fullfölja eller avbryta en gravidi-
tet. Ingen förälder ska 
förebrås för sina beslut och 
alla har olika kapacitet att 
ta hand om ett barn med 
särskilda behov, men 
samhället bör inte signale-
ra att funktionsnedsätt-
ningar blir ett livshinder, 
en börda eller onödig 
kostnad. En funktionsned-
sättning är inte lika med handikapp om samhället 
är tillgängligt och anpassat.

Fosterdiagnostik är fantastiskt på många sätt, till 
exempel för att förbereda föräldrar och vården på 
barn med särskilda behov. Lika viktigt är det att 
skapa ett samhälle där alla kan delta och fungera 
på lika villkor.

Att ifrågasätta och kringskära funktionsnedsat-
tas rättigheter är skandalöst. Och Sveriges selektiva 
aborter, på grund av idéer om att ett liv med en 
funktionsnedsättning är mindre värt att leva, är en 
humanitär katastrof jämförbar med flickaborterna 
i Kina. l

Idén om allas lika värde lyser 
med sin frånvaro. Det borde 
vara samhällets SKYLDIGHET ATT 
DEBATTERA SELEKTIV ABORT.

”Som mamma till en underbar flicka med enkammarhjärta förfäras jag över att många  
som diagnosticeras med liknande hjärtfel aborteras. Att leva nära ett barn med särskilda  
behov ger insyn i hur samhället kan behandla de mest utsatta. Det är en hårresande erfarenhet”, 
skriver Nette Enström i denna debattartikel.
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Patric Johansson föddes två 
månader för tidigt och fick en grav 
cp-skada. Fram till sjätte klass gick 

han i en skola med integrerad habilite-
ring, och mamma Birgitta minns denna 
period i hans liv som en av de bättre, när 
det gäller sammanhållningen mellan de 
olika professionerna inom vården.

– Man hade ett samlat grepp och det 
var fantastiskt. Alla, läkaren, sjukgym-
nasten och så vidare, jobbade mot 
samma mål, och kände både varandra 
och Patric. Det var en stor trygghet.

Men när Patric fyllde 18 och gick över till 
vuxenhabiliteringen upplevde Birgitta att 
ingen tog ansvar för helheten längre. 
Känslan att vara tvungen att börja om 

från början, just när allt har fallit på plats, 
var stark.

– Det var som att bli utslängd i univer-
sum.

På den vanliga vårdcentralen har de 
känt att det varken finns tid eller kunskap 
för att möta Patric. Dessutom måste man 
alltid dra hela historien om och om igen.

– Det är olika läkare varje gång och på 
de 20 minuter man har hinner man aldrig 
berätta allt. Dessutom är det trångt, man 
kommer knappt in med rullstolen och det 
finns ingen lift. Jag upplever också att 
många läkare är osäkra och vet inte hur 
de ska bemöta Patric. Som mamma är 
man på helspänn hela tiden.

Så när Patric för åtta år sedan fick 

När man blir vuxen förs vinner 
mycket av sammanhållningen 
inom vården. I Uppsala har 
man försökt lösa detta genom  
att starta en husläkarmottag-
ning inom habiliteringen,  
och Patric Johansson, 35,  
är en av de 400 personer  
som regelbundet besöker 
mottagningen.

Patrics 
husläkarmottagning
ser helheten

Patric Johansson, 35, är en av de 400 
personer som regelbundet besöker 
habiliteringens husläkarmottagning 
i Uppsala.
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Peter Karlin är egentligen specia
list i åldersrelaterade sjukdomar, 
det som också kallas geriatrik, 

men arbetar som allmänläkare här på 
husläkarmottagningen. Han tycker dock 
att han har ganska stor nytta av sin speci
alistutbildning eftersom många av de 
problem han möter här också finns hos 
äldre multisjuka patienter. 

– Det kan till exempel handla om pro
blem med luftvägar, nutrition, tömma 
blåsan eller sköta magen. Sjukvården 
delar ofta upp individen i organ – hjärta, 
hjärna, lungor, skelett och så vidare. Min 
roll är att se helheten, och vid behov ta 
stöd av en specialist. Problemet är att det 
är så lite forskning gjord på denna pa
tientgrupp samtidigt som vi har organi
satoriska och mänskliga utmaningar för 

att få ett bra flöde mellan akutvård, pri
märvård och kommunal vård. 

Alla personer som är listade hos huslä
karmottagningen kallas på regelbundna 

”Vi gör så gott vi kan här”

husläkarmottagning

frågan om han ville lista sig på Habilite
ringens nyöppnade husläkarmottagning 
var valet självklart. 

– Här är det inga konstigheter. Som an
hörig vet jag att Patric får bra bemötande 
och rätt vård. Det leder till att jag känner 
mig trygg och kan slappna av. Här finns 
tiden. Man hinner prata om allt. Här kan 
vi också få tips om saker som vi inte 
skulle kunna få hos en vanlig husläkare.

Och istället för att ringa sjukvårdsråd
givningen, som oftast inte vågar lämna 
några råd alls om man har en funktions
nedsättning, ringer Birgitta till Patrics 
kontaktsjuksköterska på husläkarmot
tagningen om de undrar något.

– Hon ringer alltid tillbaka och fixar 
recept eller en tid när han kan komma. 
Hon är med på nätverksmöten och 
läkarbesök och har helhetsbilden, hon 
hör och vet allt och känner Patric väl. 
Hon är den som kan mest förutom mig 
själv. Det är en stor avlastning. Om denna 
förmån skulle tas ifrån oss, skulle en stor 
trygghet i våra liv försvinna och det 
skulle göra oss väldigt ledsna. l

Peter Karlin, läkare, och Sara Hansson, sjuksköterska, arbetar 
på habiliteringens husläkarmottagning i Uppsala, som riktar 
sig till vuxna personer med stora behov av samordning mellan 
medicinska insatser och habiliteringsinsatser.

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

Initiativet till mottag-
ningen togs av 
personal på  
habiliteringen.
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med fokus på 
innovativa
lösningar.

MedleM i Branschföreningen svensk fordonsanpassning

TrollhÄTTan | Tel 0520-200 130 08-514 201 50 
www.oliviapersonligassistans.se
info@oliviapersonligassistans.se

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

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
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hälsokontroller varje eller vartannat år. 
Besöket förbereds med en hälsokartlägg-
ning. Inför första besöket vill vårdperso-
nalen också veta hur de ska 
kommunicera med perso-
nen och om de behöver 
skaffa några hjälpmedel för 
detta. 

Hälsokontrollen tar en 
timme för att allt ska hin-
nas med och för att alla ska 
få en gemensam bild av 
hela livssituationen. 
Husläkarmottagningen 
försöker också ta emot ak-
utbesök även om de på 
grund av tidsbrist ibland 
får hänvisa till en vanlig 
vårdcentral eller lättakut. 

Som kontaktsjuksköter-
ska försöker Sara Hansson 
och hennes två kollegor 
hålla ihop alla trådar runt 
sina patienter, och ibland, 
om behov finns, är de med 
redan på det avslutande 
mötet på barnhabilitering-
en. Sara ser en stor fördel 
med att Uppsalas barn- och 
vuxenhabilitering ingår i 
samma verksamhet, efter-
som det förenklar samar-
betet en hel del.

– Det är en stor fördel att 
vi sitter i samma korridor. Så långt som 
möjligt försöker vi samordna besöken, 

men det är inte alltid så lätt.
Sara deltar vid alla läkarbesök och på 

nätverksmöten om behov finns. Hon 
finns också tillgänglig för 
sina patienter via telefon, 
för rådgivning, recept och 
tidsbokning. Hon gör 
uppföljningar och tar emot 
återbesök, ibland hemma 
hos personen, vilket kan 
vara ”extra värdefullt” 
eftersom hon då också 
träffar flera ur personal-
gruppen.

– Vi försöker bevaka att 
assistenter och personal 
har rätt kunskap för att 
möta de omvårdnadsbehov 
och medicinska behov per-
sonen har, och kan föreslå 
olika utbildningar som ha-
biliteringen ger.

Både Peter och Sara ser 
många utvecklingsmöjlig-
heter med denna ”vårdmo-
dell”, och Peter betonar att 
det kan finns fler bra sätt 
att lösa patienternas behov 
på, och att detta är ett sätt. 

– Att ha ett nära samar-
bete med habiliteringen 
och att ha många patienter 
med liknande symtombild 
är en stor fördel. Som läka-
re behöver man ”ha volym” 

för att få erfarenhet. Dessutom ökar möj-
ligheten till forskning och utveckling.  

Det som talar emot tycker han är att 
det är långt att åka för många, och att det 
är en liten enhet, vilket innebär att den är 
mer sårbar. Peter ser också en risk att det 
på sikt kan bli svårare att söka sjukvård 
någon annanstans om kompetensen är 
samlad här. 

I framtiden hoppas Peter att de kan bli 
fler och större för att kunna erbjuda en 
jämlik vård, så att alla som behöver en 
specialiserad vårdcentral ska kunna få 
det.

– Jag vill att vi ska bli en fullt utvecklad 
primärvårdsenhet, en vårdcentral för 
alla som är inskrivna på vuxenhabilite-
ringen. Att vi blir ett kompetenscenter 
och kan involvera distriktsläkare som har 
detta särskilda  intresse, som kan utgöra 
”satellitenheter” på habiliteringarna i 
länet. 

Peter säger också att han känner att 
han gör nytta här där han får ta hand om 
hela individen, till skillnad från när han 
jobbade på sjukhuset där det var mer 
”vård på löpande band” . 

– Vi gör så gott vi kan här, men det 
finns mycket kvar att göra. Tänk om alla 
som är inskrivna på habiliteringen skulle 
kunna erbjudas möjlighet att vara listade 
här, och att vi kunde ta emot fler akuta 
besök. Då skulle vi nog behöva vara minst 
tre läkare och sex sjuksköterskor, säger 
de och skrattar. l

Det är en stor 
fördel att vi  

sitter i samma 
korridor. Så långt 

som möjligt 
försöker vi sam-
ordna besöken, 
men det är inte 

alltid så lätt.

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

Peter Karlin vill att husläkarmottagningen ska bli en fullt utvecklad primärvårdsenhet, en vårdcentral för alla som är inskrivna på vuxenhabilite-
ringen.

Kontakt-
sjukskö-
terskan 
Sara 
Hansson.
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HABILITERINGS- 
HUSLÄKARE I UPPSALA

n Husläkarmottagningen på vuxen
habiliteringen i Uppsala har funnits sedan 
2006 och är ett samarbete mellan 
habilitering och primärvård i Uppsala län. 
Initiativet till mottagningen togs av 
personal på habiliteringen, som såg 
behovet av att hålla ihop vården när man 
blir vuxen.

Idag är 400 patienter listade och 
vårdmodellen bygger på en idé om 
primärvård för personer med funktions
nedsättning och komplicerad medicinsk 
problematik, där husläkaren sköter de 
allmänmedicinska hälsoproblemen i nära 
samverkan med personal på habiliteringen 
samt specialistläkare. 

Personer som erbjuds listning har en 
komplicerad medicinsk problematik som 
kräver samordning av vårdresurser och/
eller personer som på grund av fysisk eller 
psykisk funktionsnedsättning har svårt att 
få sina behov tillgodosedda inom ordinarie 
primärvård. l

n Att hjälpa den växande gruppen 
”överlevare” är en av de stora utmaning-
arna för sjukvården.

Olle Söder, professor och barnläkare, 
skriver i tidningen Barnläkaren att allt 
fler barn överlever svåra med-
födda och förvärvade sjuk-
domstillstånd, tack vare 
förbättrad och allt mer 
avancerad sjukvård.

Det innebär att en stor 
andel av de unga vuxna 
som slussas vidare till vux-
ensjukvården har funk-
tionsnedsättningar och häl-
soproblem som ibland kan vara 
svåra:

”Att hjälpa denna växande grupp är en 
av de kommande stora utmaningarna i 
sjukvården. Vi barnläkare som vuxit upp 
med dessa nya överlevare som våra pa-
tienter… har ofta gjort en utbildningsresa 
för varje enskilt patientfall. Vi barnläkare 
anklagas ofta för att inte vilja släppa taget 
och många av dessa patienter finns inte 
sällan kvar i vården hos barnläkare långt 

efter att de passerat det pediatriska ål-
dersträcket. Motiveringen är ofta att det 
varit svårt att hitta en vuxenkollega som 
vill ta över vården. 

De vuxenspecialister som slutligen tar 
över dessa patienter har inte som 

barnläkaren långsamt skolats in 
i området, utan möter patien-
ter som kan ha för dem tidi-
gare helt okända sjukdomar 
och medicinska problem. 

Detta scenario med över-
föring av barn med nya kro-

niska sjukdomar till vuxen-
vård kommer att öka i omfatt-

ning och kräva resurser och orga-
nisationsförändringar i sjukvården… Vi 

barnläkare har ett ansvar att utveckla 
fungerande strukturer för och bli bättre 
på transition av de nya överlevarna till 
vuxensjukvården.” l

Barnläkare kräver bättre  
mottagande av ”de nya överlevarna”

Läs mer på:  WWW.LUL.SE/HOH
Läs hela inlägget i nr 2, 2014 på:   
WWW.BARNLAKAREN.SE

• 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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det friska
Rum som främjar

Inne på Drottning Silvias 
barn- och ungdomssjukhus i 
Göteborg pågår en förvand-
ling. Ett efter ett byter de kala 
rummen skepnad, för att 
förvandlas till rum där sjuk-
dom och smärta glöms bort. 
Åtminstone för en stund. 

I dagrummet på anorexi- och bulimienheten 
har man försökt skapa en stressfri miljö. 

Tomas Gedda samlar in 
pengar för att förhöja 
upplevelsen på sjukhuset.
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På akuten kan man få sällskap av en giraff medan 
man väntar på att bli undersökt. Foto: Digitalstudion.
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Tomas Gedda är sjuksköter-
skan som tröttnade på 
landstinget och efter tio år 
inom läkemedelsindustrin 
istället blev insamlingsgene-

ral för barnsjukhusets stiftelse. Tomas 
samlar in pengar från företag, förening-
ar, organisationer och privatpersoner 
som enbart går till att förhöja upplevel-
sen för barnen på sjukhuset. Ett av 
projekten kallas ”Läkande rum”, och 
innebär att man gör inomhusmiljön på 
sjukhuset mer trivsam.

– I landstingets budget finns endast 
pengar för underhåll av lokalerna. Men 
miljön är på sina ställen rent utsagt 
bedrövlig. Om vi kan underlätta sjukhus-
vistelsen lite grand och ta till vara på 
barnens egen energi, det friska hos 
barnet, kan vi hjälpa barnet att glömma 
bort att hon eller han är sjuk, åtminstone 
för en liten stund.

Eftersom mycket av tiden på sjukhus 
går åt till att vänta så hoppas Tomas 
Gedda på att en varm, trygg och inbju-
dande miljö kan få tiden att gå lite 
fortare. 

– Jag gissar att 90 procent av tiden på 
sjukhus består av väntan. Det här är ett 
sätt att addera något positivt till upple-
velsen av sjukhusbesöket.

Gensvaret på de läkande rummen har 
varit ”enormt” och många nya projekt 
ligger i startgroparna. Tomas får hela 
tiden nya förfrågningar från olika delar 
av barnsjukhuset och idag ska en 
arkitektfirma titta på nästa projekt, 
väntrummen till barnröntgen. 

Tomas förhoppning är att även det nya 
barnsjukhuset som ska stå klart om 
några år kommer att präglas av samma 
grundidé; nämligen att locka fram det 
friska hos barnen. På näthinnan har 
Tomas en bild av när en pappa försökte 
släpa in sin ovilliga son igenom den 
nuvarande sjukhusentrén. När pojken 
fick syn på Lisebergskaninen, som var på 
besök just denna dag, var det helt 
plötsligt pappan som inte hängde med 
när pojken sprang in i entrén. 

– Ingen har bett om att få vara här, så 
därför ska vi ge barnen den bästa miljö de 
kan få. Man ska inte behöva släpa in sitt 
barn hit, men man får gärna släpa ut det. 
Kan vi addera den känslan till den 
avancerade vården som bedrivs här 
kommer hela upplevelsen av sjukhusbesö-
ket bli mycket mer positiv för barnen. l

Kirurgen Johanna Räntfors börjar ofta med att prata om det som finns i rummet.

På barnakuten arbetar barnki-
rurgen Johanna Räntfors. Här 
finns bland annat fyra behand-

lingsrum som har förvandlats till 
djungel, där varje rum är baserat på en 
berättelse om ett djur. 

– Det är väldigt roligt att jobba i en 
miljö som är trivsam för barnet. Vi är 
stolta över de här rummen. Miljön 
spelar roll och kan avleda uppmärk-
samheten i en svår situation, det blir 
inte lika dramatiskt. 

Men Johanna menar att det handlar 
om hela bemötandet för att upplevel-
sen ska bli så bra som möjligt.

– Vi vet att stress ökar smärtupple-
velsen och får en negativ effekt. Ibland 
kan det också vara svårt att smärtlind-
ra ett barn som är rädd. Vi smärtlind-
rar så optimalt vi kan, men man 
kommer inte ifrån att det gör ont när 
man till exempel får en spruta med 
bedövningsmedel, och det är viktigt 
att vi talar om att det gör lite ont när vi 
lägger bedövningen.

Det kan ofta handla om att skapa en 

miljö som känns trygg, med lugn och 
ro för hela familjen, där man måste 
börja med att lugna föräldrarna först. 

En stor skillnad är också att för-
bandsmaterial och annat som tidigare 
fanns framme nu ligger i draglådor. 

– Det är bra att inte ha sprutor och 
sådant framme eftersom det kan öka 
stressen. Men det måste också vara en 
fungerande arbetsmiljö.

När hon kommer in i behandlings-
rummet börjar hon ofta med att prata 
om det som finns i rummet, innan hon 
närmar sig anledningen till att barnet 
är där.

– Det underlättar om det finns något 
intressant i rummet, till exempel ett 
djur att prata om. Att jobba med barn 
är att utgå från deras perspektiv i allt 
jag gör. Samtidigt måste vi vara tydliga 
och ärliga. Det gör faktiskt ont många 
gånger. Barn är kloka och vi måste 
informera dem om vad som ska hända, 
men också vara tydliga och bestämda. 
De ska inte behöva ta ansvar över situa-
tionen. lTEXT & FOTO: ANNA PELLA 

info@faktapress.se

”Miljön kan avleda  
uppmärksamheten”
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Halv nio i morse kom de hit, och 
nu är klockan nästan 12. Isabella 
har röntgat benet och nu ska hon 

strax få lämna blodprov. Därefter ska 
familjen få åka hem. Om tre veckor blir 
det återbesök.

Här sitter de nu och väntar i Gullan 
Grodas behandlingsrum. 

De har varit på akuten flera gånger 
tidigare, både med storebror och med 
Isabella. Mamma Kristina tycker att det 

är mycket trevligare här nu. Pappa 
Rickard nickar och säger:

– Det är inte roligt att vara på sjukhus 
för egen del, men det är ännu värre när 
man är här med sitt barn. Man sitter mest 
och väntar. 

En sköterska kommer in för att förbere-
da Isabella på provtagningen. Hon får en 
värmepåse som hon ska hålla mellan 
händerna. Sköterskan pekar på klockan 
med alla djuren och säger ”När den långa 

Isabella, 5, är på barnakuten med mamma Kristina och 
pappa Rickard idag. Hon har haft ont i ett ben ett tag och 
mamma och pappa har trott att det är växtvärk.  Men de 
senaste dagarna har hon börjat halta och familjen är här för 
att se om det beror på något annat. 

”Det är trevligare här nu”

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

det friska
Rum som främjar

visaren är på hunden får du ta bort påsen”.
Om Rickard fick önska skulle de vilja 

att det fanns möjlighet för Isabella att 
titta på film här inne, som borta i 
väntrummet på röntgen.

– Det får tiden att gå… Men det vore 
förstås ännu bättre att få ned väntetiden. 

Kristina avbryter:
– Och bemötandet är ännu viktigare. 

De är fantastiska här. Men det är svårt att 
gå iväg och handla mat om man är ensam 
med sitt barn. På kvällen finns inte ens 
något att köpa, säger Kristina, och 
Rickard säger:

– Ovissheten om hur länge man ska 
vänta är jobbig. Om man visste hur länge 
man ska vara kvar, eller när läkaren kom-
mer, så skulle det vara lättare. Men de vill 
aldrig ge sådana raka besked. När man 
inte vet vad som ska hända blir man 
jättestressad. Man behöver något att 
förhålla sig till, kunskap som lugnar. 

Isabella börjar bli hungrig men så fort 
hon har klarat av sticket i fingret ska 
familjen åka hem. Då ska hon både få 
klubba och välja vilken lunch hon vill ha. 

– Köttfärssås och spagetti! l
Isabella vill ha sin 
tatuering som hon 
fick på röntgen. 
Mamma hjälper 
henne. 

Kostnadsfri rådgivning om personlig assistans. Vi på Humana Assistansrådgivning ger  
dig svar, helt kostnadsfritt, om vilka rättigheter du eller din närstående har. Du kan helt enkelt fråga  
oss om allt som gäller personlig assistans! Välkommen att ringa oss vardagar kl 9-17!

Varför fattar  
Försäkringskassan  

och kommunen  
olika beslut?Jag får  

inga raka  
svar!

Har mitt barn  
rätt till personlig  

assistans?

020-70 80 87
Humana Assistansrådgivning

Fråga oss  
om personlig  

assistans!
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TEMA Hitta rätt vård

Förvandlingen började med att 
Patricia Gullberg, arbetsterapeut på 
Anorexi- och bulimienheten, ringde 

till sjukhusets insamlingsstiftelse för tre år 
sedan, och frågade om de kunde få en ny 
soffa. Det resulterade i att hela dagrum-
met gjordes om. Ungdomarna fick vara 
med och bestämma under arbetets gång. 

I dagrummet tillbringar de inskrivna 
ungdomarna mycket tid, bland annat den 
så kallade ”sitt-tiden”, den obligatoriska 
halvtimmen efter maten. Charlotte tyck-
er det är en gladare stämning nu när dag-
rummet är omgjort. 

– Det är en bra plats att lugna ner sig 
efter maten när vissa har det jobbigt. Det 
har blivit ett annat klimat. Innan förflyt-
tades ångesten bara mellan rummen.

Patricia Gullberg säger att syftet med 
att göra om rummet har varit att skapa en 
stressfri miljö. 

– Det ska vara kravlöst. Vi har ett öp-

pet klimat kring att prata om ätstörning-
arna, men vi har sagt att här inne pratar 
vi inga siffror och sådant, för då börjar 
man bara jämföra.

Charlotte berättar att delta-
garna brukar välja stol lite 
efter humör. 

– Om man är ny sätter 
man sig ofta i hörnet. Om 
man är trött lägger man sig 
i soffan, säger hon och pe-
kar.

Hon tycker att det är skönt 
att titta på det stora fotografi-
et på draperiet, även om man 
kanske skulle kunna byta ut 
det efter årstiden.

– Ibland är skönt att bara ha något att 
titta på, att tänka på annat, avleda tan-
karna, byta fokus. Eftersom miljön här 
inne är så fin, så tänker jag att jag som 

patient också ska bli omhändertagen på 
ett bra sätt. Jag känner mig friskare här 
inne. Och om man tänker bort att man är 
sjuk är det nog lättare att bli frisk. Liksom 
”fake it ’til you make it”. 

Anorexi- och bulimiavdelningens läka-
re Marina Andersson Hedberg, hänvisar 
till forskning som säger att den hemlika 
miljön är bra för tillfrisknandet. 

– De flesta som kommer hit har varit 
sjuka länge. Sjukdomen blir integrerad 

med personligheten. Ju längre man 
går med en sjukdom ju sämre 

blir självförtroendet. Men alla 
som är sjuka har också något 
friskt i sig. Ju mer man blir 
påmind om det, ju mer för-
stärker vi det friska och ju 
mer vågar man lita på att 

man klarar det när man 
kommer hem.
     Patricia tror också att  
hon som arbetsterapeut  
har lättare att tänka  
kreativt och positivt i en  
läkande miljö, vilket i sin  

tur också gynnar patienterna. l

det friska
Rum som främjar

”Jag känner mig friskare här inne”
För drygt ett år sedan blev dagrummet på Anorexi- och  
bulimienheten omgjort till ett ”läkande rum”. Charlotte, 24,  
har varit sjuk i åtta år och kom hit första gången för fem år 
sedan. ”Jag tycker om att vara i dagrummet. Det känns av-
slappnat här, som ett vanligt vardagsrum, där man bara är.” 

I dagrummet kan man bland annat 
välja att lägga pussel, sticka  

eller virka, eller bara vara. 

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

Charlotte tycker att 
hon känner sig 
friskare i det nya 
rummet.
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HÄLSANS MYSTERIUM 
Författare: Aaron Antonovsky. 
Förlag: Natur och kultur, 2005 
(1987).

Begreppet 
salutogenes 
myntades av Aaron 
Antonovsky 
(1923–1994), 
professor i 
medicinsk 
sociologi i Israel. Salutogenes 
betyder hälsans ursprung och 
är hämtat från latinets salus 
(hälsa) och grekiskans genesis 
(ursprung). 
Det salutogena perspektivet 
fokuserar på de faktorer som 
orsakar och vidmakthåller 
hälsa.
Aaron Antonovsky har också 
myntat begreppet KASAM som 
står för känsla av sammanhang, 
och han menar att människor 
med god självkänsla, som ser 
tillvaron som begriplig och 
meningsfull, lättare håller sig 
friska.

LEKANDE LÄKANDE RUM
Ett projekt som genomfördes av 
Kultur i Väst där barn och 
ungdomar fick komma med 
förslag om hur miljön på 
sjukhus kunde bli bättre. 

Citat ur rapporten:
”Den medicinska behandlingen 
är den primära, men patienten 
kan ha andra 
behov som 
inte får 
glömmas bort. 
Människan 
påverkas 
genom alla 
sinnen; 
utsikten från rummet, färgerna, 
ljuset, antingen dagsljus eller 
belysning. Att ha något att fästa 
blicken på kan göra att 
patienten känner sig trygg och 
blir mer avslappnad. Det kan i 
sin tur leda till att allmäntillstån-
det blir bättre och att man 
tillfrisknar snabbare.”
Rapporten kan laddas ned på 
www.kulturivast.se

INSAMLINGSSTIFTELSEN 
Insamlingsstiftelsen för 
Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus bildades 
2001 och har hittills samlat in 
cirka 50 miljoner kronor från 
privatpersoner, organisationer 
och företag som har använts till 
olika projekt på barnsjukhuset, 
bland annat läkande rum, 
musikterapi, clowner och 
syskonstödjare. 
www.barnsjukhuset.nu
 

HEALING ENVIRON
MENTS: FOR PATIENTS 
AND PROVIDERS
Författare: Leslie B Altimier, 
2004

VÅRDMILJÖNS  
BETYDELSE
Utgiven av: Svensk sjuksköter-
skeförening, 2010

BARNS OCH UNGDO
MARS RÄTT PÅ SJUKHUS
NOBAB  
(Nordisk 
Förening för 
Sjuka Barns 
Behov) har tagit 
fram riktlinjer för 
att säkra att barn 
och ungdomar 
som vistas på 
sjukhus bemöts 
och vårdas på 
bästa sätt.  
Broschyren Barns och 
ungdomars rätt på sjukhus kan 
laddas ned på www.skane.se

LÄS MER!

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. 

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
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TEMA Hitta rätt vård

Pernilla har klarat många svåra situationer 
med sonen Love och har många värdefulla 
erfarenheter. ”Jag vill gärna att andra ska 
slippa gå igenom samma sak, eller åtmin
stone underlätta resan lite”, säger hon.

© PRIVAT
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27 augusti   2011. Love 
blir uppkopplad efter 
sitt första andnings-
stopp två dygn 
gammal. 

April 2012  Barn   - 
skö terskan Kerstin 
våga de gå utanför 
”boxen”. 

När Love var två dygn gammal fick han sitt första andningsstopp. Gång  
på gång såg mamma Pernilla och pappa Anders sin son sluta andas innan 
vårdpersonalen kom till undsättning. Men så fanns det några barnsköterskor 
som tänkte utanför ”boxen”. De blev familjens livlina. Här är berättelsen  
om kampen för Loves fria luftvägar.

Love föddes hösten 2011. Redan de första 
timmarna började Pernilla och Anders 
misstänka att något var fel. Han rossla-
de. ”Det är bara fostervatten” lugnades 
de med. Men Love visade heller inget 

intresse för att amma, och den gnagande oron hos 
Pernilla och Anders växte sig starkare. De bestäm-
de sig för att turas om att hålla sig vakna under nat-
ten och ”hålla koll”.

När Love var två dygn gammal skulle en barnskö-
terska försöka mata honom med en kopp. Pernilla 
minns att hon satt med ryggen till och pumpade ut 
bröstmjölk då det helt plötsligt 
”blev stökigt” bakom henne och 
barnsköterskan reste sig upp och sa 
”Kom med” till Anders.

Pernilla följde snart efter och 
hittade dem i akutrummet tillsam-
mans med en läkare. Love var blek 
och medtagen efter ett tillfälligt 
andningsstopp. Läkaren bad dem 
vänligt men bestämt att ta sitt barn 
och följa med in till neonatalavdel-
ningen. 

Det skulle dröja fem månader 
innan de kunde komma hem.

Pernilla säger att hon inte minns 
så mycket av den första månaden. Mer än att det 
var fruktansvärt.

Loves andningsuppehåll, eller ”krascherna” 
som hon kallar dem, kunde komma när som helst, 
oftast flera gånger per dygn. Läkarnas första tanke 
var att det förmodligen fanns ett hål mellan luft- 
och matstrupe. Love skickades därför på röntgen, 
men varken den, eller de kommande dagarnas 
många undersökningar visade på något. Allt var 
”u.a.”, utan anmärkning.

Pernilla, som till yrket är sjukgymnast och har 
arbetat både på barnhabilitering och barnsjukhus, 
upplevde att läkarna ”som är vana att kunna ge 

svar”, nu stod handfallna inför deras son. Hon tyck-
er också att de borde fokuserat mer på Love, inte 
bara tittat på resultaten från undersökningarna.

Den här första tiden sov både Pernilla och Anders 
på sjukhuset, medan deras tvååring Vilma bodde 
hos farmor och de turades om att åka dit och natta 
henne. Pernilla pumpade var tredje timme dygnet 
runt.

På avdelningen fanns det ett par barnsköterskor, 
bland annat en vid namn Kerstin, som kom att bli 
en fast punkt i den övrigt gungande tillvaron.

– Dessa barnsköterskor förstod att man inte kun-
de lämna Love, utan satt hos ho-
nom så mycket de kunde, till skill-
nad från den övriga personalen 
som bara kom när apparaterna lar-
made och andningsstoppet redan 
var ett faktum.

Efter ett par veckor började så någ-
ra pusselbitar falla på plats. En un-
dersökning gav utslag och visade 
att Love hade en migrationsstör-
ning, en medfödd hjärnskada. En 
annan undersökning visade att 
Love inte kunde svälja.

Nu ville läkarna att Love och fa-
miljen skulle flytta in på familjevår-

den, den delen av avdelningen där föräldrarna bor 
med sitt barn i ett eget rum, och man larmar om 
man vill att personalen ska komma.

De försökte protestera, men blev lugnade med 
att personalen skulle komma så fort de behövde 
hjälp. 

I efterhand fick de veta att flera i vårdpersonalen 
påtalat att Love inte var medicinskt redo för detta, 
men beslutet var redan fattat.

Under dessa nätter behövde Love hjälp cirka var 
tionde minut och det var många gånger som perso-
nalen kom först när Pernilla eller Anders redan rett 
ut situationen på egen hand.

fria luftvägar
Kampen för Loves

Pernilla säger 
att hon inte 
minns så 
mycket av 
den första 
månaden. MER 
ÄN ATT DET VAR 
FRUKTANSVÄRT.

© PRIVAT
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Pernilla minns upplevelsen som en ”obeskrivlig 
mardröm” och menar att det är omänskligt att 
utsätta föräldrar, som dessutom redan befinner sig 
i kris, för något sådant.

Hon jämför med en situation där en person som 
råkat ut för en allvarlig olycka kommer in på aku-
ten och läkaren som tar emot råkar vara anhörig.

– Då byts den läkaren ut, antar jag. Man ska inte 
utföra livsuppehållande vård på en närstående. 
Men nyblivna föräldrar förväntas göra det.

Efter två dygn bad Pernilla och Anders om ett mö-
te med chefssjuksköterskan och ansvarig läkare där 
de krävde att Love flyttades tillbaka till intensiven. 

Det gav resultat. 

När Pernilla och Anders åkt hem för att sova den 
kvällen satte de sig ned och resonerade kring Loves 
problematik. De funderade mycket över varför Love 
var så mycket sämre de stunder de inte var där.

Var det inte så att andningsstoppen inträffade 
för att Love satte i halsen, och att man kunde före-
bygga detta genom att suga bort slem och kräk inn-
an det åkte ned?

Styrkta av varandra och sin hypo-
tes åkte de till sjukhuset nästa mor-
gon och bad läkaren att ordna med 
personal som kunde finnas vid 
Loves sida hela tiden för att hålla 
hans luftvägar fria. Till svar fick de 
höra att läkaren förstod hur de tänk-
te, men att det inte fanns resurser 
till det.

De trodde inte sina öron.
– Jag tycker inte att det är accep-

tabelt att låta ett litet nyfött barn få  
andningsstopp och pulsfall innan 
personalen kommer och gör något, om man vet att 
det går att förhindra.

Pernilla och Anders upplevde att det hängde på 
dem, och deras redan höga stressnivå slog i taket. 
Pernilla beskriver hur hon mådde; det var som om 
hon gick en ”boxningsmatch mot livet”.

– Det var som att ligga knockad och höra doma-
ren räkna ned från tio, och tänka att man aldrig 
kommer orka resa sig upp i tid. Men man gjorde det 
ändå, på något sätt. Jag tror det var tack vare stora-
syster Vilma som vi lyckades tvinga oss upp.

Hon anser att det borde tas större hänsyn till om 
det finns syskon hemma.

– De flesta föräldrar vi lärde känna på sjukhuset 
var där med första barnet, vilket gjorde att de kun-
de vara tillsammans och kunde lösa av varandra på 
ett annat sätt. Vi fick ingen paus, för tiden då man 
inte var hos något av barnen betydde att ett av bar-
nen var utan någon av oss, och det var svårt att till-
låta sig. Det var ju en så tuff situation för oss alla 
fyra, och Vilma var bara två år. Vi behövde varan-
dra, men tvingades att dela på oss nästan hela ti-
den.

Pernilla och Anders planerade sitt liv efter vilken 
personal som skulle jobba. Om det var någon de 
hade förtroende för, som de visste skulle stanna 
hos Love, kunde de gå ifrån kortare stunder. 
Annars turades de om att vaka vid hans sida. De ha-

de fått ett muntligt löfte om att nå-
gon alltid skulle finnas vid hans 
sida så att de skulle kunna sova 
hemma och få en liten stund till-
sammans med Vilma på morgo-
nen, men likväl kunde hans säng 
stå obevakad när de kom tillbaka. 
Pernilla beskriver det som att nå-
got gick sönder inom henne då.

Många i personalen hade inte 
heller befogenhet att suga i svalget 
och luftvägarna, vilket rimmar illa 
med att låta föräldrar göra detta, 

menar Pernilla, som tycker att man som förälder 
aldrig ska bli tvingad att utföra plågsamma insatser 
på sitt nyfödda barn. Framför allt inte när anknyt-
ningen fortfarande pågår, vilket kan vara en längre 
process än till ett friskt barn.

– Att hålla luftvägarna fria är inte föräldraansvar. 
Det är avancerad vård. Det ska man få lära sig när 

TEMA Hitta rätt vård

Juni 2012  Barnvagns
promenad med 
storasyster Vilma. 

September 2011 
Pappa Anders matar 
Love, 1 ml i taget. 

Att hålla 
luftvägarna 
fria är inte 
föräldraan-
svar. DET ÄR 
AVANCERAD VÅRD.

   Ditt bemötande och din 
attityd gör skillnad för vilket 
förtroende jag får för dig. 
Våga se mitt barn och våga 
lyssna på mig.

  Tänk utanför boxen och våga 
visa att du är medmänniska.

  Försök att så tidigt som 
möjligt identifiera om mitt 
barn kommer att behöva 
assistans och skapa en rutin 
för att den processen startas 

direkt och att rätt stöd finns 
innan barnet skickas hem.

  Pusha oss att ta en paus, att 
gå ut eller åka hem och sova, 
även om vi säger nej.

  Uppmuntra och gör det 
praktiskt möjligt för oss att 
gosa, mysa och leka med 
vårt barn, och att åka hem på 
permisson tillsammans.

  Släpp inte taget om oss 

förrän du försäkrat dig om att 
habiliteringen har tagit över.

  Ge oss en livlina, någonstans 
att ta vägen eller ringa, när 
barnet blir akut sämre eller 
hemsituationen blir ohållbar.

  Visa förståelse för att vi som 
föräldrar har en viktig relation 
till våra andra barn och måste 
få möjlighet att vara med dem 
också ibland.

TIPS TILL HABILITERINGEN

  Kliv in tidigare, snabbare och 
med “större steg”.

  Lägg inte bollen hos föräldrar
na att kontakta er, då är det för 
sent. När de orkar göra det har 
de redan gjort det tyngsta 
jobbet på egen hand.

  Ge mer praktisk hjälp i början, 
som till exempel att sitta med 
och skriva ner en vårdbidrags
ansökan med föräldrarna. Att 
sätta ord på den situation man 
hamnat i kan vara en enorm 
psykisk påfrestning.

TIPS TILL DIG SOM JOBBAR INOM VÅRDEN

© PRIVAT
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man är redo och vill, men inte bli tvingad att göra på 
grund av att personalen inte kan eller hinner.

Istället betonar hon vikten av att vårdpersonalen 
uppmuntrar föräldrarna att göra positiva saker 
med sitt barn.

– Kerstin pushade oss att våga ta med Love till 
lunchrummet och att ta in honom på vår säng och 
ligga där och gosa och leka. När hon första gången 
sa att hon tyckte att vi skulle åka hem på permisson 
tyckte jag att hon var från vettet. Men hon ”sådde 
små frön” som gjorde att vi vågade, ett steg i taget.

Och att vara hemma tillsammans, om än bara 
några timmar, hjälpte dem att se sig själva som en 
hel familj, tror Pernilla.

När Love blev utskriven från sjukhuset, fem må-
nader gammal, tog Kerstin tjänstledigt några måna-
der för att kunna jobba som personlig assistent åt 
honom. Pernilla beskriver att det var en stor trygg-
het att ”möta världen” tillsammans med henne.

Men att komma hem innebar också en ny sorts 
stress över att som förälder ta fullt ansvar för de 
akuta situationerna. Även om assistenterna fanns 
där, behövde man vara minst två när Love krascha-
de, och Pernilla och Anders var ständigt beredda 
att rycka in, dag som natt.

Och så är det även idag, två år senare, även om 
väldigt mycket har förändrats till det bättre.

– Gradvis har Loves slemproblematik försvun-
nit. Han sätter fortfarande i halsen, men inte lika 
ofta som tidigare. Hjärnskadan påverkar munmo-
toriken samt tugg- och sväljförmågan. Idag äter 
Love via munnen men konsistensen är viktig och 
han är en fara för sig själv eftersom han gärna stop-
par saker i munnen som han inte kan hantera.

De provar sig fram med assistansen. Trots att det 
är ”fantastiskt” att den finns är det också jättejob-
bigt att ha någon i sitt hem dygnet runt.

– Det tar lång tid att vänja sig och att hitta ruti-
ner. Vi försöker klara oss själva så mycket vi kan, 
men vi är inte ensamma med båda barnen någon 
längre stund, det går inte.

Pernilla och Anders känner sig lyckligt lottade 
trots allt, för Loves motoriska och kognitiva utveck-
ling är en framgångssaga. Motoriskt har han nästan 
kommit ikapp sina jämnåriga och idag syns nästan 
inga spår av hans medfödda cp-skada av typen 
hemiplegi. Och tack vare sin bakgrund inom 
habiliteringen introducerade Pernilla tidigt 
stödtecken i familjen. Något som både Vilma och 
Love, och så småningom även Anders, anammade. 

– Idag kan Love cirka 50 tecken och även talet 
har kommit igång, även om det ofta kan vara svårt 
att höra vad han säger.

Pernilla har börjat jobba som sjukgymnast igen, 
men inom ett område som inte påminner om hen-
nes hemsituation. På sikt, när hon känner sig redo, 
vill hon gärna använda sina dubbla erfarenheter 
för att hjälpa andra.

– Jag vill att det vi varit med om ska vara till nyt-
ta för någon annan. Jag vill gärna att andra ska slip-
pa gå igenom samma sak, eller åtminstone under-
lätta resan lite, om jag kan.

Något som kan underlätta resan är hjälp från 
omgivningen när man vistas på sjukhus. Men 
Pernilla tror att det många gånger är svårt för an-
höriga att våga kliva in och hjälpa till.

– De flesta vill nog hjälpa men vet inte hur. Tänk 
om det redan från början finns någon som tar rod-
ret, och som man kan anmäla sig till, om man kan 
hjälpa till att fixa mat, städa eller ta hand om sys-
kon. ”Vem tar måndag, vem tar tisdag och vem 
dammsuger?” Sånt kan man inte få för mycket av.

Hon uppmanar därför släkt och vänner till famil-
jer som just nu befinner sig i liknande situation, att 
läsa detta och organisera sig.

– Det krävs mod för att våga se och kliva in. Men 
när den första har stannat, stannar ofta fler och 
hjälper till. De personer som vågat kliva ”över grän-
sen” har räddat livet på oss. l

M ars 2014 Pernilla vill 
att det de varit med 
om ska vara till nytta 
för någon annan. 

Mars 2014 Loves 
motoriska och 
kognitiva utveckling 
är en framgångssaga. 

Mars 2014 Vården 
borde ha tagit större 
hänsyn till storasyster 
Vilmas behov, tycker 
Pernilla. TEXT & FOTO: ANNA PELLA 

info@faktapress.se

TIPS TILL  
SLÄKT OCH VÄNNER

  Organisera er i ett nätverk 
för att hjälpa familjen. Utse 
en person som ”tar rodret” 
och dit ni kan anmäla er att 
fixa mat, städa eller ta hand 
om syskon.

  Vänta inte på att vi ber om 
hjälp, ta intitiativet själva.  
”Vi ställer en lasagne på 
trappen” är det bästa sms 
man kan få!

  Tänk på att anknytningen till 
ett svårt sjukt barn kan ta 
längre tid än till ett friskt. 
Acceptera att det är så och 
ha inte skuldkänslor för att du 
har motstridiga känslor för ditt 
barn.

  Försök hålla fast vid vårdper-
sonal som vågar gå utanför 
“boxen” och som ser ditt barn.

  Be vårdpersonalen utföra så- 
dant som är obehagligt för 
barnet, om du absolut inte vill. 

Gör i stället sånt som är mysigt.

  Våga åka hem på permis och 
se er som en familj. Sjukhuset 
kan ordna med den personal 
och de hjälpmedel som 
behöver följa med.

  Be om hjälp med vardagsbe-
styr som att handla, laga mat, 
städa och byta däck.

  Försök att ha överseende 
med varandra som par, ni är i 
en traumatisk situation och 

kan inte handla rätt i alla lägen.

  Tillåt er själva ha stunder då ni 
bara är, ni två. Gå in i en 
”bubbla” och glöm allt utanför, 
till exempel genom att titta på 
någon favoritserie tillsam-
mans. Man måste få pausa 
från allt ibland för att orka.

  Glöm inte syskonen. De 
behöver er också. Kräv att få 
avlastning så att ni kan vara 
med syskonen samtidigt 
ibland.

TIPS TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER

© ANNA PELLA

© ANNA PELLA

© ANNA PELLA
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Sonia kommer in genom dörren i radhuset 
hemma i Stockholmsförorten Alvik. Skolan är 
slut för dagen och på pappas fråga vad hon vill 

ha till mellis beställer hon två rostade mackor med 
ost på, ”sån där som vi köpte i går”. 

”Glöm inte enzymerna”, påminner pappa några 
minuter senare när han ställer fram smörgåsarna 
på bordet.

Det är tack vare Sonia som pappa Andreas Hager 
ägnat de senaste åren åt att utveckla en app som 
ska underlätta kommunikation mellan familj och 
vård. 

Att ha cystisk fibros innebär att man har tät 
kontakt med många professioner inom sjukvården, 
samt att man ägnar timmar åt att medicinera och 
behandla sjukdomen i vardagen. En gång i måna-
den träffar man vårdteamet som då ska försöka dra 
slutsatser om sjukdomens status, i första hand 
baserat på vad familjen berättar.

Som e-hälsojurist hade Andreas jobbat inom 
vårdsektorn redan innan Sonia föddes. Trots det 
gjorde han många nya erfarenheter när han fick se 
vården från insidan, som Sonias pappa.

– Varje gång vi mötte vården fick vi frågor som 
”Hur har det varit senaste månaden? Vad behöver 
ni hjälp med? Hur mår ni?” Mycket av vårdbesöket 
gick åt till att försöka komma ihåg hur det varit. 

När de träffade vårdpersonal som inte kände 

Sonia var det ännu svårare, till exempel om de åkte 
in akut. Personalen där kände henne inte och 
fastnade ofta i funderingar om vad som var 
”normalt” för barn med hennes sjukdom. 

– ”Vi får vänta och se hur det utvecklas” var ofta 
svaret. Och det tog alltid lång tid att komma en 
lösning på spåret.

I frustrationen som uppstod fick Andreas en idé 
om hur man som patient skulle kunna hjälpa 
vården att lättare lägga detta pussel. Genom att 
föra dagsanteckningar om hur man mår skulle det 
vara lättare att minnas, men också att upptäcka 
nya mönster för både familj och vårdpersonal, 
kanske innan de kom till ett akut stadium.

Han åkte till USA och utbildade sig till vårdförbätt-
ringscoach och för snart fyra år sedan samlade han 
barn och vuxna med cystisk fibros. Tyckte de att 
det var en bra idé? Han fick positivt gensvar från de 
flesta. Även Sonias vårdteam på Huddinge sjukhus 
var positiva. Det var avgörande för fortsättningen.

Han såg verktyget som ett ”ekosystem”, där vår-
den, forskningen och familjerna är tätt ihopkoppla-
de, och när han kom i kontakt med IT-entre prenö-
ren Tobias Öhman, som såg stora möjligheter i pro-
jektet, bestämde han sig för att lägga allt annat ar-
bete åt sidan. Med sparade pengar lade han och 
Tobias ett halvår på att utveckla appen tillsam-
mans med några KTH-studenter.

TEMA Hitta rätt vård e-hälsa

När Sonia Hager, 11, kommer till månadskontrollen på sjukhuset  
vet redan hennes vårdteam hur hon har mått sedan sist. Det var pappa 
Andreas som först kom på idén att samla det som har med diagnosen  

att göra i en app, för att skapa så mycket utrymme  
som möjligt åt själva livet.

Med Sonias 
app hoppas 
Andreas att 
det framför 
allt blir mer 

plats över till 
själva livet.

hur Sonia mår

Appen som
håller reda på
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hur Sonia mår
håller reda på

Sonia är inspiratör till appen Genia för 
barn med cystisk fibros och deras 
familjer. Hon bor med mamma, pappa, 
två lillebrorsor i radhus i Alvik och 
drömmer om att bli skådespelare.
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Och hösten 2012 släpptes den första versionen av 
appen. Den fick namnet ”Genia”, efter pedagogen 
Eugenie ”Genia” Schwarzwald som i början av 
1900-talet gjorde det möjligt för kvinnor att ägna 
sig åt akademiska studier i Österrike. Andreas 
säger att förhoppningen med appen är att den ska 
fylla ett stort behov, precis som ”Genia” gjorde 
med sin akademi.

I appen fanns ett hälsoformulär, likt det som ligger 
i väntrummet, som kunde fyllas i inför vårdbesöket, 
och nästa gång Sonia kom på kontroll var hela 
teamet förberett, vilket Andreas beskriver som ”en 
fantastisk känsla”. 

Men appen hade sina brister. Den var inte 
anpassad för barnen själva. Det fanns heller ingen 
upparbetad rutin hos vårdteamet som skulle ta 
emot information. Dessutom fanns det driftsmässi-
ga problem. Appen laddades bara ned av några få 
användare och Andreas slutsats var att ”vi hade 
mycket kvar att lära”.

Via en annan förälder som har ett barn med 
diabetes fick Andreas kontakt med en designstu-
dent som ville göra sin magisteruppsats om 
projektet. Här öppnades nu möjligheten att göra 
om och göra rätt.

Almanackan visade februari 2013 och Andreas 
kände att det äntligen började rulla på.

I samma veva kom han i kontakt med ett 
vårdutvecklingsföretag som är med och utvecklar 
e-tjänster åt landstinget och som trodde på idén. 
När Europakommissionen några månader senare 
belönade e-tjänsten Mina vårdflöden med 100 000 
euro, gick en del av prispengarna till att stödja 
vidareutvecklingen av Genia. 

I juni 2014 släpps den nya versionen. Appen har 

med de parametrar vårdteamet använder för att se 
förändringar i sjukdomsbilden.

– Underlaget gör att vi föräldrar slipper tjafsa 
och försöka minnas hur det har varit. Om föräld-
rarna dessutom är skilda och har svårt att kommu-
nicera kan informationsglappen skapa stora 
problem för vården. 

Andreas tror också mycket på att kunna använda 
informationen för att se mönster över tid.

– Om man har ett sådant här underlag från 
observationer i vardagen blir det en motor för att 
upptäcka nya samband, som sen kan testas kliniskt 
i forskning. Men drömmen har egentligen inte med 
hälso- och sjukvården att göra, den handlar om att 
få leva sitt eget liv, att behöva ha så lite som möjligt 
med vården att göra. Det fina med det är, att det 
kan vården också skriva under på. 

Under tiden Sonia har ätit upp sina smörgåsar har 
hon spelat Mine craft på pappas dator. Nu vill hon 
gärna visa hur appen fungerar. Hon tar upp 
surfplattan och öppnar Genia. Startbilden visar en 
historisk översikt med vita och gula staplar. ”De 
vita staplarna betyder att inga anteckningar finns. 
De gula att det finns en händelse.” Händelser kan 
vara både att Sonia mår ovanligt bra eller att hon 
mår sämre än vanligt.

Hon visar hur man skriver in händelser. 
Fingrarna snuddar knappt skärmen när hon 
bläddrar mellan menyalternativen. Nu visar hon 
hur man lägger till och tar bort att pappa ska få 
tillgång till informationen. Sen visar hon formulä-
ret som man fyller i innan månadskontrollen. Hon 
går snabbt vidare in till sin favoritvy, ”Genia 
Space”, där man kan träffa och chatta med andra 
som använder appen.

I appen kan Sonia lägga in dagboksanteckningar om hur hon mår så att sjukvården får ett bättre underlag att utgå ifrån.

Redan idag kan du 
boka tid och förnya 
recept...
n På 1177.se kan du 
beställa ett lösenord till 
ditt barn. Med detta 
loggar du in på ”Mina 
vårdkontakter”, där du 
kan ta kontakt med 
anslutna mottagningar 
för att till exempel boka 
och avboka tid, förnya 
recept samt beställa 
vissa hjälpmedel. Vilka 
e-tjänster som erbjuds 
varierar från mottagning 
till mottagning. För att 
se aktuella recept 
behöver du logga in 
med e-legitimation, 
vilket har olika ålders-
gränser beroende på 
vilken bank ni anlitar. 

E-TJÄNSTER IDAG 
OCH INOM EN  
SNAR FRAMTID

TEMA Hitta rätt vård e-hälsa

FÖRHOPPNINGAR  
MED GENIA 2.0

  Förstärka samarbetet 
mellan barnet, familjen  
och vårdteamet.
  Den samlade datan ska 
göra det lättare att förstå 
vad en diagnos innebär  
för just den individen.
  Lättare att komma ihåg  
för familjen.
  Förenkla samordningen  
för familjen.
  Göra att familjen känner  
att det finns struktur och 
kontroll.
  Förenkla informations-
utbytet inom familjen.
  Motivera barnet till 
behandling, att ta eget 
ansvar, bli självständig  
och möta andra i samma 
situation.
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n Om ditt barn får vård 
i Uppsala läns lands-
ting eller Region Skåne 
kan du få tillgång till 
barnets remisser, jour-
nalanteckningar och 
provsvar med mera via 
landstingets egna 
e-tjänst. Du kommer åt 
ditt barns journal via 
ditt eget konto på 
”Mina vårdkontakter”. 
Om barnet är 13–18 år 
krävs ett särskilt till stånd 
för att du som vårdnads-
havare ska få tillgång till 
informationen.

n Under 2014 lanseras 
tjänsten ”Mitt vårdflö-
de” som är en del av 
”Mina vårdkontakter”, 
där fler landsting och 
privata vårdgivare 
kommer att göra det 
möjligt för dig att följa 
ditt barns remisser, 
journalanteckningar 
och provsvar med 
mera. Tester pågår för 
närvarande inom vuxen-
vården i Stockholm och 
Norrbotten och ska 
utvärderas under våren. 
På sikt planeras även 
en tjänst där 
vårdgivarna, 
med din 
tillåtelse,  
kan se bar-
nets sam -
lade vård-
händelser.

– Genia Space var min idé. Jag 
ville att det skulle vara som ett 
Instagram eller Facebook, där 
bara vi barn kan träffa varandra. 
Förut var appen bara bra för 
vuxna, men nu är den bra för oss också. 

En annan sak som hon gillar med appen är att hon 
slipper upprepa saker om och om igen för vårdper-
sonalen.

– Ibland lyssnar och förstår de inte. Det kan vara 
väldigt tjatigt att hela tiden berätta, om och om 
igen. Det är skönt att slippa det nu. Att kunna 
skicka in och att alla är förberedda. Jag vill att det 
ska vara så lite jobbigt som möjligt. 

Pappa Andreas är redan i full gång att vidareut-
veckla appen ytterligare så att den kan passa fler 
diagnoser och håller just nu på att bygga upp ett 
nätverk med föräldrar. 

– Som e-hälsojurist  har jag tittat extra mycket 
på den personliga integriteten. Informationen 
tillhör barnet och familjen, man kan dela om man 
vill, men ingen utanför den innersta kretsen har 
tillgång. Det är en grundbult i allt vi gör, att vi utgår 
ifrån barnet. All oro för att information ska läcka ut 

eller användas på fel sätt ska vara obefogad.
Och när det gäller oro för att föräldrar på grund 

av appen får extra svårt att släppa kontrollbehovet 
tror Andreas att det är självreglerande. 

– Tanken med appen är att barnet ska bli mer 
självständigt, och att barnet själv ska välja vilka 
som ska få åtkomst till informationen. Och när man 
når 14-15-16-årsåldern har man rätt till sekretess 
gentemot sina föräldrar i vissa frågor, det bedöms 
utifrån ”ålder och mognad”, och då får föräldrarna 
respektera detta. Vi ska utforska detta område 
vidare, men i vyn Genia Space får barnen vara helt 
för sig själva. 

Han säger att hans eget kontrollbehov kommer 
och går.

– Jag försöker inte lösa medicinska gåtor när 
Sonia mår okej, då släpper jag taget. Annars 
protesterar Sonia. Men när något händer vill jag 
hitta ledtrådarna som kan lösa problemet. 

Med Sonias app hoppas Andreas att det framför 
allt blir mer plats över till själva livet, när allt som 
har med sjukdomen att göra samlas i appen.

– Det är en utopi att kunna bota cystisk fibros, 
men inte att kunna slippa vården så mycket som 
möjligt. Det viktigaste för mig är att familjelivet 
fungerar bra, och att frigöra energi så att familjen 
kan leva sitt liv. l

Sonia längtar efter att det ska dyka upp 
andra barn som hon kan chatta med i 
Genia Space.

Andreas försöker 
inte lösa medicin-
ska gåtor när Sonia 
mår okej. Men när 
något händer vill 
han hitta ledtrådar-
na som kan lösa 
problemet. 

KONTAKTA ANDREAS HAGER:  ANDREAS.HAGER@GENIA.SE  
Andreas vill gärna ha kontakt med föräldrar till barn med olika diagnoser för att utveckla  
diagnosspecifika funktioner i appen Genia. 

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

GENIA 2.0 kan laddas ned från 
AppStore från och med juni 2014. 

Följ utvecklingen på www.genia.se

OCH NI I UPPSALA 
OCH SKÅNE  
KAN GÖRA  
ÄNNU MER...

MEN MED ”MITT 
VÅRDFLÖDE”  
KAN ALLA FÅ  
TILLGÅNG...
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TEMA Hitta rätt vård e-hälsa

I flera år har appar för hälsan mest 
handlat om att mäta saker som puls, 
aktivitetsnivå och sömn, en trend 

som kallas livsloggning eller life tracking 
på engelska. Föräldrar och assistenter 
kanske vill hålla koll på hur magen 
fungerar hos ett barn, en verksamhet 
kanske vill följa hur många utbrott en 
brukare får för att få ledtrådar till vad 
man kan förbättra eller se om förändring-
ar gett någon positiv effekt. 

Att under en period titta hur man 
funkar kan ge ungdomar och vuxna en 
större förståelse för sin egen hälsa och 
hur de kan påverka den. 

För den som har en kronisk sjukdom 
kan appar vara ett praktiskt sätt att samla 
information som sedan kan delas med 
vårdpersonal för att förbättra behand-
lingen. 

Men hälsoapparna är mer än att samla 
ihop data och göra om dem till snygga 
diagram. Vad sägs om blåsträning för att 
hålla lungorna i form, appar som hjälper 
till att lugna ner den som har ångest eller 
appar för att förbereda dig inför mag-
tarm-undersökningar?

Företaget Alvio kommer under året att 
släppa sin nya produkt som är en blåsträ-
ningsapparat, astmamätare och ett 
iPad-spel i ett. Appen mäter barnets 
värden och kan till och med skicka iväg 
en varning till föräldern om lungfunktio-
nen verkar försämras. I det första steget 
riktar den sig till barn med astma, men 
varianter för andra tillstånd är under 
utprovning. 

Att göra motion till något roligt även 
för dem som inte njuter av själva träning-
en är en annan tillämpning. Tillverkaren 
SixToStart skapade historia för ett par år 
sedan, när de släppten spelappen 
Zombies, Run! För att spela spelet måste 
du nämligen ge dig ut och springa eller gå 
på riktigt, med hörlurar på så du kan 
höra vad som sker i spelet. Många som 
annars tycker det är trist eller menings-
löst att ge sig ut och springa för att bara 
komma tillbaka hem igen samlar passio-
nerat proviant, löser uppdrag och 
sprintar när rösten i hörlurarna varnar 
för förföljande zombiehorder.

Det finns numera många olika smarta 
klockor, armband och halsband att välja 
på. De kopplas till mobilen eller datorn, 
och det de flesta har gemensamt är att de 
har en inbyggd stegräknare. FitBit Flex är 
till exempel ett justerbart armband som 
fungerar som stegräknare, ljudlöst alarm 
och sömnlogg. I FitBits egen app kan man 
dessutom skriva in saker som kost och se 
vad ens vänner gör. Man kan inte säga att 
användarna har nappat stort – än. Men 
trenden är stigande.

Textilindustrin förutspår en lysande 
framtid för smarta kläder. Kanske kan 
våra kläder om några år att förutse 
epilepsianfall, påminna oss om att dricka 
innan vi blir uttorkade eller varna oss när 
vi serveras mat vi inte tål? l

Appar för bättre hälsa kommer stort. 
Föräldrakraft har valt ut tio exempel 

på appar för motion och hälsa.

Appar för
 hälsan

TEXT: TINA WIMAN 
info@faktapress.se

INSTANT HEART RATE
Koll på pulsen

För: Android, iOS, Windows Phone
Pris: ca 15 kr, gratisversion finns
Länk: mini.nu/heartrate

Med Instant Heart Rate kan du 
mäta din puls med mobilens 
kamera och spara mätningen.  
Håll ett finger stadigt mot mobilens 
kamera så syns din puls som en 
kurva på skärmen. Bäst blir 
resultatet om du har blixt på 
mobilen eller surfplattan. Du kan 
sedan spara mätningen, märka  
den med korta noteringar och följa 
hur din puls förändras över tiden. 
Även de pulskurvor du sparat går 
att se igen, som en sorts mycket 
förenklade EKGn. 

ENDOSKOPIAPPEN
Inför undersökningen

För: Android, iOS
Pris: Gratis
Länk: mini.nu/endoskopi

Endoskopiappen innehåller 
information om olika undersök-
ningar och ingrepp i mage och 
tarm, till exempel gastroskopi 
eller koloskopi. Läs om vad du 
får äta och dricka före undersök-
ningen, hur den går till och vad 
som händer sedan. Appen 
innehåller också möjlighet att 
ringa eller mejla till vissa 
endoskopienheter, och det går 
att lägga in påminnelser om till 
exempel fasta i mobilens 
kalender, direkt från appen.
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FUNBEAT
Träning och fitness

För: Android, iOS
Pris: Gratis
Länk: funbeat.se

FunBeat.se är en av Sveriges 
största portaler för träning och 
fitness. I gratisappen kan du 
bland annat planera dina 
träningspass, välja låtlistor, se 
statistik över din träning och 
dina vänners träningspass. Du 
kan välja vad som ska visas på 
skärmen vid olika typer av pass. 
FunBeat går att använda 
tillsammans med många 
pulsklockor och du kan även 
logga blodtryck och vikt. Det 
finns många träningsformer och 
möjlighet att göra egna tränings-
pass, och FunBeats stora 
sociala nätverk är ett klart plus 
för träningsmotivationen.

TRACKNSHARE
Upptäck mönstret

För: iOS
Pris: ca 30 kr, gratisversion finns
Länk: trackandshareapps.com

TracknShare är en mångsidig 
app för att följa hur sömn, stress, 
smärta eller ångest förändras 
när du ändrar vanor. Välj vilka 
saker du vill följa och fyll i dem 
dagligen. Sedan kan du jämföra 
kurvor och upptäcka samband. 
Får du jämnare humör när du 
tränar regelbundet? Sover du 
sämre av stress? Hitta mönstret 
och se vilka förändringar som 
hjälper. Det finns flera special-
versioner av appen som är 
anpassade för särskilda 
ändamål, till exempel meditation, 
autism eller mage-tarm. Grund - 
versionen går att anpassa till de 
flesta behov.

ZOMBIES, RUN!
Spring för livet

För: Android, iOS
Pris: ca 50 kr
Länk: zombiesrungame.com

Zombies, run! har blivit ett av de 
mest populära träningsspelen i 
världen. Du sätter på spelet, tar 
på dig hörlurar och ger dig ut på 
din joggingrunda. En röst guidar 
dig och ger dig uppdrag i den 
post-apokalyptiska berättelsen 
medan du springer. Hitta livsav-
görande föremål, klara av upp-
drag, lär känna karaktärer i be-
rättelsen och intervallträna ge-
nom att sprinta ifrån uppdykan-
de zombies. I mitten av april 
släpptes säsong 3 med nya av-
snitt varje vecka i äkta TV-serie-
stil. Six ToStart har också ett spel 
för den som föredrar att gå, The 
Walk.

BREATHING ZONE
Andas långsammare

För: Android, iOS
Pris: ca 15–30 kr
Länk: breathing-zone.com

Att andas långsammare kan 
hjälpa mot nervositet, ångest 
och stress. Det är också 
effektivt mot en del sorters 
huvudvärk. Breathing zone visar 
med bild och ljud när du ska 
andas in och ut. Appen sänker 
sedan gradvis tempot till en takt 
du i förväg ställt in. Du kan välja 
mellan olika ljud eller tystnad, 
och den enkla, färgglada figuren 
på skärmen ändrar storlek i takt 
med andetagen, och gör det 
enklare att fokusera.

YOUNG EPILEPSY
För tonåringen själv

För: Android, iOS
Pris: Gratis
Länk: mini.nu/youngepilepsy

Lär dig hur du fungerar, håll koll 
på möjliga triggers eller läs om 
aktuell forskning. I Young 
Epilepsy ställer du in om du är 
ungdom, förälder eller vårdgiva-
re, och får tillgång till de funktio-
ner som passar dig bäst direkt 
på förstasidan. Du kan enkelt 
filma ett anfall och lägga in i din 
logg, ringa en akutkontakt, skriva 
EP-dagbok eller läsa mer om 
epilepsi. Du kan också e-posta 
loggen till din läkare eller lägga 
in medicinpåminnelser. En 
lättanvänd app på engelska som 
förhoppningsvis får många efter-
följare inom andra områden.

MYCF
CF-loggen

För: Android
Pris: 7 kr, gratisversion finns
Länk: mini.nu/mycf

myCF är en helt nysläppt app för 
att följa träning, dagsform och 
allt annat som rör Cystisk Fibros. 
Appen hjälper dig att hålla koll 
på mediciner, övningar, tillväxt, 
möten, provresultat och mycket 
mer. Du kan lägga in dina egna 
symtom, kontaktuppgifter, 
påminnelser om läkarbesök och 
mycket mer. I gratisversionen 
kan du göra det mesta, så du 
kan testa appen ordentligt innan 
du bestämmer dig. Gratisappen 
har annonser.

MEDIHAND
Passar medicinerna ihop

För: iOS
Pris: ca 50 kr
Länk: evidos.se/medihand

I MediHand kan du se informa-
tion om dina läkemedel, räkna ut 
doser och kontrollera att 
medicinerna kan användas 
tillsammans. Det finns foton på 
olika mediciner och möjlighet att 
ställa påminnelser och räkna ut 
doser för receptfria läkemedel. 
MediHand hämtar information 
från de medicinska databaserna 
FASS och SIL. 

OCARINA
Blås!

För: iOS
Pris: 7 kr
Länk: mini.nu/ocarina-smule

Blåsträning för att hålla lungorna 
i form blir lätt enformigt. Det 
finns många appar som kan göra 
blåsandet roligare, särskilt för 
barn. Den klassiska ocarinan är 
en av de mest populära i genren. 
Du blåser helt enkelt mot 
mobilens mikrofon och trycker 
på skärmen för att spela på din 
digitala lergök. Liknande appar 
handlar till exempel om att blåsa 
upp ballonger, blåsa bort 
småkryp eller spela säckpipa.
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KommunikationTEMA

     ”Klyftan växer  
    – många barn hamnar  

på efterkälken när  
   kommuner och    
landsting sparar”

HOTAD  
yttrandefrihet

Ny teknik för kommunikation i form av hjälpmedel, appar och 
Facebookgrupper. Ja, utvecklingen går framåt, vilket märks på 

”Kommunikationskarnevalen” i Göteborg som även i sommar blir 
fullproppad med lyckade projekt. Men alla familjer har inte samma 

chans att ta del av framstegen och många barn hamnar utanför.
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Kommunikation

Med rätt hjälpmedel 
kan alla föra sin talan  
– men det är inte alla 
som får bra stöd. 

Gapet mellan de som har tillgång till 
kommunikation och de som står utan
för växer.

Utåt sett är ambitionerna visserligen 
höga kring delaktighet och självbe

stämmande. Alla ska få vara med i samhället. Och 
tekniken för att göra det möjligt finns.

Men när kommuner och landsting sparar 
hamnar de mest utsatta barnen på efterkälken.

Kommunikationskarnevalen anordnas i 
Göteborg den 2–3 juni. Det är årets viktigaste 
konferens om AKK, alternativ och kompletterande 
kommunikation. 

Under två dagar möts föräldrar och professionel
la för att lära mer. Programmet är välfyllt med 
inspiration och kunskap. 

Gunilla Thunberg på Dart, som är huvudar ran
gör, märker att intresset för karnevalen växer, men 
hon är bekymrad över att så få föräldrar och 
professionella kan delta.

– Det är ofta de resursstarka och kunniga 
föräldrarna som kommer. De andra är det jätte
svårt att nå ut till. Skolor och habiliteringar tänker 
inte alltid på att informera familjerna. Många får 
ingen information alls, säger Gunilla Thunberg.

Gunilla hoppas nå många fler än de 300–400 
som brukar delta på karnevalen. Men förhoppning
en hotas av besparingar inom vård och skola.

– Det är fruktansvärt dåligt med utbildningspen
gar, framförallt inom kommuner, skolor och 
habiliteringar. Man skriker efter en bättre skola och 
staten satsar på fler speciallärare. Men samtidigt gör 
man inget för att hålla resurserna vid liv, inget på att 
underhålla kunskapen hos den personal som finns.

– Inom habiliteringarna är det neddragningar på 
flera håll. De flesta landsting har sparbeting och 
inom logopedi är det ibland katastrof. 

– Jag hör från kollegor att de blir hänvisade till att 
söka fondmedel för att kunna gå på utbildning. Det 
verkar bli värre för varje år. Samtidigt säger både 
skola och habilitering att man måste jobba enligt de 
senaste forskningsrönen, men hur ska det gå till?

– Konferensen får alltid höga betyg av deltagar
na men nu hör en del engagerade av sig och säger 
att de inte kan komma. Det är pengarna det hänger 
på. Samtidigt som det sparas görs satsningar på 
organisationsförändringar, nya journalsystem och 
liknande.

Det är inte bara den årliga Kommunikations
karnevalen som behövs – utan en nationell sats
ning på kommunikation som är tillgänglig för alla, 
menar Gunilla. Inom Dart känner man ett växande 
tryck på att man måste dela med sig av sin kunskap 

om AKK. Men det sätter Dart i en tuff situation. 
Man har en bred målgrupp, som i princip omfattar 
alla barn och vuxna med kommunikationsnedsätt
ningar, allt från de som har inlärningssvårigheter 
till de som har flerfunktionshinder. Och det gör det 
svårt att klara förväntningarna.

– Vi klarar bara att jobba med en liten del av vår 
målgrupp och har hela tiden problem med köer. Vi 
har inte så stora resurser att ta hand om patienter. 
Vi har dessutom egna sparbeting och måste 
finansiera en ökande andel av verksamheten med 
nya intäkter i form av projektmedel och avgifter för 
utbildningar, säger Gunilla Thunberg.

Lösningen som hon hoppas på är ett nationellt 
center för kommunikationsstöd.

– Det behövs verkligen, eftersom det handlar om 
vår svagaste patientgrupp, som inte kan föra sin 
egen talan och som ofta har föräldrar som också 
har svårt för att föra barnens talan. Vi känner att 
Dart är på väg att bli ett sådant center, eftersom 
folk ofta ringer hit och ställer frågor av det slaget. 

Kommunikationsstöd glöms ofta bort. Norge har 
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Det är ofta de resursstarka 
och kunniga föräldrarna 
som kommer. De andra är 
det JÄTTESVÅRT ATT NÅ UT 
MED INFORMATION TILL.

beslutat ge familjer rätt till stöd, utbildning och 
hjälpmedel för AKK, men i Sverige finns ingen 
sådan garanti. 

Gunilla påpekar att forskning visar att det är 
mycket effektivt att utbilda föräldrar i AKK för att 
kommunicera med sina barn. Den utbildning som 
Dart utvecklat, ”AKKtiv”, finns i flertalet landsting, 
men är ändå inte tillräckligt spridd. 

– Man måste oftast själv ta tag i allt som förälder 
och kurser erbjuds sällan automatiskt, säger 
Gunilla.

Behovet växer när samhället allt mer bygger på in-
formation och kommunikation. Utan stöd ökar 
klyftan till de som står utanför. Sarah Blackstone är 
en känd amerikansk logoped som kommer att 
inledningstala på Kommunikations karne valen. 
Hon vill få beslutsfattare att ändra attityd och se 
AKK och tillgänglig kommunikation som ett behov 
för hela samhället, inte bara för en liten grupp.

Hon brinner för AKK som en allmän tillgänglig-
hetsfråga, särskilt när det gäller sjukvård och 
utveckling av emotionell kompetens hos barn med 
omfattande svårigheter.

– Många familjer hittar information själva via 
internet och därmed har AKK blivit mer fritt och 
tillgängligt. Men samtidigt 
saknas alltför ofta det stöd 
som behövs för att jobba 
med AKK på ett bra sätt. 
Möjligheterna vore 
fantastiska om exempelvis 
skolan fick mer resurser för 
detta. 

– Kommunpolitikerna 
slänger ut iPads till elever-
na, för ”det ska man ha om 
man är en bra kommun”, 
men ofta har pedagogerna inte tid och kunskap att 
ta till sig tekniken. Därför blir det bara små öar av 
kompetens, helt beroende av entusiaster. 

På karnevalen tipsas om många lyckade projekt 
med ny teknik. De goda exemplen är många. Men 
går utveckligen framåt, i verkligheten? Gunilla 
Thunberg tvekar över svaret.

– Idag saknar familjerna rätten till stöd för 
kommunikation så frågan är hur vi ser till att alla 
garanteras information och stöd. Men vi behöver 
en nationell satsning för att kunskapen ska komma 
ut till alla. Någon måste ta ett ansvar för detta. Det 
får inte vara beroende av enstaka entusiaster, som 
det är idag. Den här gruppen är alldeles för svag 
och behöver någon form av garanti.

Hur tror du att det ser ut om fem år?
– Då hoppas jag att många fler vårdcentraler och 

andra inom vården använder bildstöd i kommuni-
kationen. Jag tror att tandvården kommer att ligga 
främst eftersom det där finns en stor kunskap om 
bemötande. Jag tror att det blir tydliga förbättring-

ar även inom barnsjukvården, där man av tradition 
också är bra på bemötande. Skolan blir också 
bättre på bildstöd, framförallt förskola och 
särskola. För grundskolan är jag mer skeptisk, den 
är så stor.

– Även i samhället i övrigt behöver kommunika-
tionen bli bättre. Här på Dart har vi projekt som 
berör polis och domstolar. Vi kommer att ge oss in 
på fler områden, som bland annat berör vuxna på 
gruppboende och inom daglig verksamhet.

Vilka är de största utmaningarna?
– Många föräldrar får bära alldeles för mycket 

själva. De tvingas kämpa och får tjata på habilite-
ringen för att få hjälp, men får kanske ändå inte 
träffa logoped mer än en gång i halvåret. 
Kommunikations svå rig heter är inget som går över, 
utan man måste hela tiden utbilda, det kommer 
hela tiden nya samtalspartners och nya miljöer. 

Vilka råd vill du ge till föräldrar?
– Ligg på hos habiliteringen! Gå med i föreningar 

som FUB och Autism- och Aspergerförbundet. Gå 
med i föräldragrupper på Facebook. Leta upp 
nätverk som även har profes sionella, för att 
undvika tveksamma metoder som kan ställa till 

mer skada än nytta.

Om man söker hjälp på 
nätet, hur ska man då 
kunna sovra bland bra 
och dåliga lösningar?

– Kolla upp om 
metoden har förankring i 
forskning, fråga ut 
habiliteringen. Om de 
inte vet, ställ krav på att 
de tar reda på och ger 

svar. Jag vet en familj som inte fick någon vägled-
ning av habiliteringen – de satsade på en tokig 
metod som blev en katastrof för dottern och 
familjen. Det är baksidan av internet, att man 
riskerar att hitta metoder som inte är bra, att man 
lägger tid och pengar på saker som inte ger något. 

– Mitt eget råd till föräldrar är alltid: det måste 
finnas forskningsunderlag som visar att metoden 
fungerar. Annars ska man aldrig ge sig in på något 
som kan innebära en massa arbete för mig och mitt 
barn. Var säker på vad du gör, om du gör fel är 
priset högt. Jag har själv provat ett kostprogram för 
min son en gång och det gick helt åt skogen.

– Det här är ett ganska vanligt problem och en 
konsekvens av att stödet är så dåligt att många 
familjer befinner sig i kris. Man hoppas ständigt att 
det ska finnas en lösning, det är det som driver 
föräldrarna. Gå med i FUB och andra föreningar, 
inte bara Facebookgrupper, där finns bra personer 
att fråga om råd, säger Gunilla Thunberg. l

Yttrandefrihet för alla? 
Många behöver alterna-
tiva metoder för att att 
kunna kommunicera. 
Och nya smarta lös-
ningar underlättar. Men 
det är bara en bråkdel 
av alla som behöver 
stöd som får det.

Utbildningar och 
konferenser på Dart i 
Göteborg har blivit så 
uppskattade att verk-
samheten nu får 
förfrågningar från hela 
landet. Det visar att det 
behövs ett nationellt 
center för AKK, menar 
Gunilla Thunberg.

TEMA Kommunikation

TEXT: VALTER BENGTSSON 
info@faktapress.se
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Det var Gunilla Thun
berg på Dart som först 
slog larm om den fel

aktiga översättningen av FN:s 
konvention om rättigheter för 
personer med funktionsned
sättningar.

– Jag blev chockad när jag 
upptäckte att AKK var felöver
satt på tre platser i texten, sä
ger Gunilla Thunberg. 

– Felet finns fortfarande 
kvar, trots att jag skrivit brev 
till barn och äldreminister 
Maria Larsson och påpekat 
det. Åtta månader efter mitt 
brev fick jag uppgift om att 
departementet ”bereder” frå
gan. 

– Jag hade varit helt säker 
på att jag skulle bli kontaktad 
och ombedd att hjälpa till att 
rätta felöversättningen, att de 
skulle tycka att felet var pin
samt, men tydligen vill man 
inte diskutera frågor om den 
här svaga gruppen överhu
vudtaget, säger Gunilla 
Thunberg. 

Föräldrakraft har ställt flera 
skriftliga frågor till Maria 
Larsson men också bara fått 
beskedet att ”ärendet bereds”.

När vi ringer upp Ulrik 
Lindgren, politisk sakkunnig 
hos Maria Larsson, säger han 
att frågan inte är bortglömd. 
Bollen ligger hos regeringen 
men Ulrik Lindgren kan inte 
ge någon prognos om när 
översättningen kan rättas.

– Det är ett väldigt grannla
ga arbete att översätta kon
ventionen. Ändå har det blivit 
ett grovt fel. Men egentligen 
är det det engelska originalet 
som gäller, den ska man an
vända om man är noggrann, 
säger Lindgren.

Även Handisam, den statliga 
myndigheten för tillgänglig
hetsfrågor, har påpekat fel
översättningen. (Från 1 maj 
ombildas Handisam till 
Myndig heten för delaktighet.)

– Vi har ställt oss bakom 
det som Gunilla Thunberg har 
uppmärksammat, säger 
ElseMarie Brisenhorn, vika
rierande generaldirektör för 
Handisam.

Handisams skrivelse med 
ändringsförslag skickades till 
regeringen i oktober förra 
året.

Gunilla Thunberg är upprörd 
över regeringens passivitet. 

– Konventionen ska vara 
vägledande i policyarbeten 
inom kommuner och andra 
myndigheter. När de utformar 
sina planer är risken stor att 
de helt missar rätten till kom
munikation för grupper som 
är oerhört svaga i samhället 
och som inte har några starka 
företrädare. 

– I min naivitet trodde jag 
att ett fel om en så grundläg
gande rättighet, som yttran
defrihet för den svagaste 

gruppen, skulle korrigeras 
mycket snabbare, säger 
Gunilla Thunberg.

– Det är verkligen viktigt att 
inte bara luta sig tillbaka och 
säga att den engelska texten 
gäller. Om man har denna in
ställning borde man inte över
sätta alls. Men ingen myndig
het eller kommun läser den 
engelska texten istäl let för 
den svenska. 

– I de vidarebearbetningar 
och förenklingar av texten 
som gjorts utifrån den svens
ka översättningen så har kom
munikation i princip helt för
svunnit, säkert på grund av 
felöversättningen. Det är ju 
detta som är den allvarliga 
konsekvensen och som myn
digheterna inte alls tycks för
stå eller bryr sig om, säger 
Gunilla Thunberg.

Handisams chef ElseMarie 
Brisenhorn ser ändå ljuspunk
ter, som att myndigheten i år 
börjar följa upp FNkonven
tionens användning i Sverige:

– Nu börjar vi mäta hur 
konventionen används i kom
muner och landsting. l

FN-KONVENTION felöversatt

Regeringen passiv  
trots flera påstötningar
Rätten till ”alternativ och kompletterande 
kommunikation” föll bort ur FN-konventionen 
när den översattes till svenska. Myndigheterna 
tycks varken förstå eller bry sig, säger Gunilla 
Thunberg, logoped på Dart i Göteborg.

DÄRFÖR MÅSTE  
FELET RÄTTAS

n Översättningsfelet hand-
lar om alternativ och kom-
pletterande kommunikation. 
På engelska heter detta 
Augmentative and 
Alternative Communication 
och genomgående i konven-
tionstexten används den så. 
Ibland används Augmen
tative and alternative for
mats då texten refererar till 
redskapen. 

I artikel 24 Utbildning, 
samt på ett ställe i artikel 21 
Yttrandefrihet, är augmenta
tive och alternative commu
nication översatt till ”försto-
rande och alternativa for-
mat”. 

Enligt Gunilla Thunberg 
och Dart är detta ett allvar-
ligt fel eftersom det lurar 
läsaren att tro att det hand-
lar om synhjälpmedel, när 
det i själva verket handlar 
om AKK.

Felaktigheten har funnits 
sedan år 2008.

MARIA LARSSON: 
ÄRENDET BEREDS

n Vi har sökt få besked från 
ansvarig minister, Maria 
Larsson (KD), om hur det  
går med korrigeringen av fel
översättningen.

Det enda svar vi har fått är 
att ”ärendet bereds”, det vill 
säga samma besked som 
Gunilla Thunberg fick redan 
förra året.

Mer information om FN-konventionen finns på Handisams webbplats WWW.HANDISAM.SE

Gunilla Thunberg, 
logoped på Dart

text: VALTER BENGTSSON info@faktapress.se
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”FÖRÄLDRAR SKA BLI AVLASTADE”
På Kommunikations karne valen 

tipsas om många lyckade projekt 
med ny teknik. Ett exempel är 

KomHIT, ett kommunikationsstöd inom 
tand- och sjukvård. Det handlar om en ny 
modell för kommunikation med bilder för 
alla barn och har tagits fram av Dart. 

– Vi har fått en härlig respons, alla 
tycker det är guld värt. Vi vill att kommu-
nikation inom vården blir tillgänglig för 
alla och har därför byggt upp fantastiska 
verktyg för bildstöd, som alla kan använ-
da. Via nätet kan både vården 
och föräldrar ladda ned en 
mängd olika bildstöd som kan 
ändras och användas för att 
göra nya. Det finns en stor da-
tabank med fria resurser. 

– Tanken är att föräldrar 
ska bli avlastade. Vi har gjort 
studier på familjer med barn 
med kommunikationssvårig-
heter och efterfrågan är jätte-
stor. Barnsjuk vården är duk-
tig på bemötande men när det 
gäller kommunikation förlitar 
man sig ändå på att föräldrar-
na är tolkar. Många föräldrar önskar att 
vården kunde mer om kommunikation 
och använde åtminstone lite bildstöd och 
lite teckenspråk.

– Föräldrar ska inte behöva ta fram bild-
stöd själva till vården. De bör få bildstöd 
redan när de får kallelsebrev. Vi har därför 

tagit fram mallar för allt från kallelser med 
bilder till kommunikationskartor att an-
vända under sjukhusbesök.

Nu tar Dart även fram en utbildning om 
Kommunika tions stöd för vårdpersonal.

– Vi provar utbildningen just nu i 
Göteborg genom att bjuda in kommunika-
tionshandledare för en dags utbildning. 
De får ett paket med sig med utbildnings-
resurser på en USB-sticka. Nu hoppas vi 
att de blir ambassadörer på sina kliniker 
och fortsätter med att utbilda all annan 

personal, så att alla får någon 
grund att stå på, säger 
Gunilla.

KomHIT har fått fantas-
tiskt gehör men Gunilla är än-
då lite orolig för framtiden. 
Just nu drivs projektet med 
stöd av Allmänna 
Arvsfonden, vars finansering 
räcker ett år till. Men vad 
händer sedan?

– En statlig myndighet 
måste ta över eller ge oss 
pengar att sköta databanken 
med bildstöd, den måste un-

derhållas. Projektet löser så många pro-
blem att jag egentligen inte är jätteorolig. 
Men om vi inte får något stöd måste vi sät-
ta betydligt högre pris på utbildningarna.

Dart har ansökt hos Arvs fonden om 
finansiering av ett liknande projekt för 

förskola och grundskola, också det med 
nationellt fokus. 

– Vi har redan grunden till en bild-
stödsdatabas för skolan och världens bäs-
ta projektgrupp, så jag hoppas vi får klar-
tecken. I förskolan borde det vara en 
självklarhet med bildstöd för alla barn. 
Med bildscheman blir verksamheten 
tryggare och enklare för barnen. 

Det nya projektet går under namnet 
”Kompis” och siktar på bildstöd även i 
den vanliga grundskolan, även om 
Gunilla menar att det blir svårare.

– Trenden att alla barn ska vara inklu-
derade i skolan är så stark och då måste 
alla grundskolor ha stöd för kommunika-
tion och jobba med universell design som 
passar för alla barn.

– För skolan är det också viktigt att 
uppfostra elever till ett demokratiskt syn-
sätt, att kommunicera med varandra och 
vara delaktiga i beslut. När jag visade en 
film om samtalsmattan för några försko-
lechefer blev de entusiastiska, de såg 
samtalsmattan som ett kanonverktyg för 
alla barn när det gäller delaktighet och 
gruppsamtal. Modellen används redan på 
många förskolor i Gråbo, inte för att man 
har många barn med funktionsnedsätt-
ningar utan för att man vill ha ett arbets-
sätt som är inkluderande. Så borde alla 
tänka, säger Gunilla Thunberg. l

TEMA Kommunikation

text: VALTER BENGTSSON info@faktapress.se

KomHIT – bildstödet som sprids till allt fler vårdenheter

Via nätet 
kan både 
vården 
och föräld-
rar ladda 
ned EN 
MÄNGD OLIKA 
BILDSTÖD

Bildstöd inom vården. Redan när familjen 
får en kallelse till tandvård eller sjukvård 
kan bildstödet göra stor nytta.
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text: JON KLARSTRÖM info@faktapress.se

Anna-Mia Svensson ifrågasatte varför pratkartor 
och andra enkla hjälpmedel inte fanns på sjuk-
husmottagningar.

Pratkartan underlättar  
på fem vårdcentraler  
i Örebro. 

Vi ville att personer med kommu-
nikationssvårigheter lättare ska 
kunna föra fram sina ärenden på 

vårdcentralen, utan att alltid ha med en 
annan person, säger projektledare 
Anna-Mia Svensson.

En pratkarta med bilder för att göra 
kommunikation enkel för de som 
behöver det, där det behövs. Idén till 
projektet väcktes hösten 2011 vid en 
diskussion om AKK, 
Alternativ och komplette-
rande kommunikation. 

Det pratades mycket om 
hur de skulle kunna 
underlätta kommunikatio-
nen för personer med 
kommunikationssvårighe-
ter som de möter.

– Efter den dagen 
började jag fundera på 
varför så enkla hjälpmedel som pratkar-
tor inte finns ute på exempelvis sjukhus-
mottagningar. Där borde man ju möta 
många människor med kommunikations-
svårigheter av olika slag, säger Anna-Mia 
Svensson.

Hon jobbar på Sprida, en verksamhet 
inom Örebro läns landsting som förmed-
lar hjälpmedel inom kommunikation och 
kognition.

Anna-Mia Svensson sökte stöd hos 
Arvsfonden för att få ut Pratkartor till 
vårdcentraler i Örebro län. 2012 rullade 
allt igång. I dagsläget är det fem vårdcen-
traler som använder kartan.

– Vi vet att det är väldigt många 
personer med annat språk som tycker 
det är svårt att boka tid via telefon och 
därför kommer direkt till vårdcentraler-
na. Där blir det svårt med kommunikatio-
nen om de inte har en tolk med sig. I vissa 

situationer vill man kanske 
heller inte ha med sig en 
tolk. Det kan exempelvis 
vara vid gynekologiska 
undersökningar, säger 
Anna-Mia Svensson.

Bland deltagarna i projek-
tet finns en distriktssköter-
ska på en barnavårdscentral 
i Örebro. Hon använder 

bilderna i sina samtal med nyblivna 
mödrar som inte talar svenska eller som 
är döva men inte vill ha tolk längre.

– De klarar hela samtalet med hjälp av 
bilder. I dessa samtal använder hon en 
skattningsskala med bilder som en 
kollega till oss har tagit fram och som jag 
fått använda i projektet, säger Anna-Mia 
Svensson.

– Själva pratkartorna används mest 

ute i receptionerna när man ska kunna 
framföra sitt ärende och få information 
om vart man ska gå och så vidare.

Projektet har även introducerat Prat-
kartan hos en Ica-handlare.

– Där ska man kunna få hjälp med att 
handla över disk, vilket är något som 
många personer med kommunikations-
svårigheter undviker, säger Anna-Mia 
Svensson.
Varför tror du kommunikationsstöd är 
så ovanligt?

– Jag tror att kommunikationsstöd 
mest varit självklart på barnhabilitering-
ar och de verksamheter där deras 
patienter hamnar så småningom. Denna 
grupp blir ibland ganska sluten och rör 
sig kanske mest i kretsar där personer 
med samma problematik vistas, och då 
blir det inte ett naturligt inslag i samhäl-
let, säger Anna-Mia Svensson. l

PRATKARTAN GÖR DET  
ENKLARE PÅ VÅRDCENTRALEN
Alla ska kunna föra fram sina egna ärenden. Det ska vara 
enkelt att kommunicera självständigt. Det är syftet med 
Pratkartan, ett projekt som startats i Örebro. 

SE FILMEN om Pratkartan på Youtube, gå till 
www.youtube.com/watch?v=oqP2s3bF1_A
eller scanna in QR-koden ovan.
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TEMA Kommunikation

ALTERNATIV OCH  
KOMPLETTERANDE  
KOMMUNIKATION

När synen fattas

AKK

Hur skapas de bästa förutsättningarna för samspel med barn som har en 
svår synnedsättning i kombination med andra funktionsnedsättningar? 

Föräldrakraft frågade specialpedagogerna Gerd Tobiason Jackson 
och Ingrid Gustafsson på Resurscenter syn i Örebro. 

De är författare till boken Samspråk.
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egna initiativ. Ju fler gånger vi bekräftar 
barnets initiativ ju godare cirkel skapar vi.

4 
VAD KAN ERSÄTTA ETT  

BEKRÄFTANDE ÖGONKAST?
En taktil bekräftelse kan i viss mån 
ersätta ögonkontakt. Lägg din hand på 
barnets arm, ben eller kropp, som 
bekräftelse på att du uppfattat hans eller 
hennes svar. Gärna i kombination med 
din röst. Tänk på att ditt tonfall avspeglar 
din sinnesstämning. Genom att kompen-
sera ögonkontakten på det här sättet kan 

samspelet utvecklas. Försök i nästa steg 
tolka vilken betydelse barnets svar har i 
varje specifik situation, och fundera över 
hur ni ska benämna, kommentera vad 
som händer. 

5 
HUR KOMMER MAN IGÅNG?

Lek, närhet och beröring i samband med 
dagliga rutiner är ett mycket bra och 
naturligt tillfälle för samspel. Till 
exempel genom att kittlas, massera, göra 
tå- och fingerramsor, leka med rösten 
och imitera barnets ljud. Allt detta kan 
göras i samband med omvårdnad, 
blöjbyten eller liknande. Upprepningen i 
samband med rutiner ger barnet en 
förväntan, och barnet ger signalen ”Jag 
vill göra detta igen”. Bekräfta att du ser 
detta och gör det igen och igen. 

6 
VILKA AKK-METODER  

KAN ANVÄNDAS?
Individuell anpassning av både material 

och metod behövs för varje enskilt barn. 
När synen saknas eller är starkt nedsatt 
behöver man få extra stöd i att koppla 
ihop de övriga sinnena hörsel, känsel, 
smak och lukt. Det vanligaste är att man 
använder anpassade former av konkreta 
föremål, inspelade ljud, tecken och bilder 
som stöd i kommunikationen. För vissa 
barn väljs endast en stödform, till exem-
pel konkreta föremål som stöd. Andra 
barn har behov av en kombination av flera 
olika stödformer. Alla varianter kräver 
dock en viss grad av symbolisk förståelse.

7 
KAN NI GE ETT EXEMPEL?

Ja, om vi ska laga mat och vi bara 
tar fram en visp och kastrull som 
du får känna på så förstår du 
förmodligen inte vad som ska 
hända. Vi måste medvetet 
kompensera detta genom att låta 
dig få information via andra 
sinnen, som hörsel, lukt och 

smak. Barnet måste ha många erfarenhe-
ter och egna kunskaper om föremål och 
hur de används innan hon eller han  kan 
förstå att en liten plasthäst betyder att jag 
ska få rida. Barnet behöver få höra hur 
hästen låter och hur den luktar. 

Prova gärna själv, men tänk då på att 
vi som är seende har synminnen och 
många tidigare erfarenheter som hjälper 
oss i tolkningen när vi undersöker 
föremål taktilt.

1 
VAD HAR SYNEN FÖR FUNKTION 
FÖR UTVECKLING AV SAMSPEL  

OCH KOMMUNIKATION?
Vi har en medfödd förutsättning för att 
skapa ögonkontakt och våra synintryck 
styr till stora delar samspelet med andra 
människor. Det lilla barnet tittar mot 
lampan och vi säger ”titta lampan” och 
släcker och tänder den. Samspelet sker 
på barnets initiativ. Men om barnet föds 
med en svår synnedsättning eller blind-
het blir avsaknaden av initiativet proble-
matisk. Det blir svårare att uppmärksam-
ma vad barnet riktar sin uppmärksamhet 
mot och skapa förutsättning för 
tidigt samspel. 

2 
VAD SKA MAN FÖRSÖKA 
VARA UPPMÄRKSAM PÅ?

Om man inte kan följa barnets 
blick så kan man istället försöka 
tolka ljud, ansiktsuttryck, kropps-
lägesändringar, rörelser och 
gester, eller till och med ett förändrat 
andningsmönster hos barnet. Det är 
viktigt att barnet får svar på minsta 
initiativ, både de omedvetna och de 
medvetna. Titta och lyssna efter hur 
barnet tar initiativ och försök att se var 
barnet har sin uppmärksamhet. Till 
exempel kan ljud som vi tycker är 
självklara och kopplar bort, väcka stor 
uppmärksamhet hos barnet.

3
VILKA MISSUPPFATTNINGAR  

KAN UPPSTÅ?
Det kan vara lätt att tro att barn som har 
en svår synnedsättning i kombination 
med andra funktionsnedsättningar, 
ibland ”går in i sig själva”, när de egentli-
gen lyssnar koncentrerat på något. Det 
kan vara svårt för oss runtomkring att se 
koncentrationen och var uppmärksam-
heten är riktad. En annan missuppfatt-
ning kan uppstå om man inte väntar in 
barnet. Ge henne eller honom god tid att 
svara på ditt initiativ, men också att ta 

En taktil bekräftelse  
kan i viss mån ersätta  

ögonkontakt.

Gerd Tobiason 
Jackson och 

Ingrid 
Gustafsson, 

tycker att det är 
viktigt att man 

har roligt 
tillsammans  

och låter barnet 
visa vägen.

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

8 
HUR VÄLJER MAN FÖREMÅL?

Hos alla barn börjar symbolutvecklingen 
med verkliga föremål som barnet känner 
igen eller leker med. Var därför uppmärk-
sam på om barnet själv associerar något 
föremål med en speciell aktivitet. Det 
måste inte vara ”logiskt”. Många tycker 
om leksaker som har hjul som man kan 
snurra på, och då kan det bli en signal för 
en viss aktivitet. Låt barnet bestämma. 
Tänk också på att ytans struktur kan ha 
större betydelse än föremålets form och 
erbjud föremål som ger information via 
flera sinnen samtidigt.

9 
HUR VÄLJER MAN LJUD?

När man använder ljud som stöd så ska 
det till en början vara ljud inspelade från 
egna upplevelser, så att barnet känner 
igen, minns och återupplever händelsen. 
Genom att hjälpa barnet att spela in 
ljudbilder som knarrande snö eller 
prasslande löv, kan barnet lyssna många 
gånger på de olika inspelade ljuden. På så 
sätt kan vi se vilka ljudbilder barnet visar 
intresse för, vilket gynnar samtal och 
samspel, och dessa ljudbilder kan i sin 
tur ge en gemensam ömsesidig uppmärk-
samhet. 

10 
KAN MAN VERKLIGEN ANVÄNDA 

TECKEN OCH BILDER? 
Javisst. När man börjar med tecken som 
stöd så utgår man från kroppsliga uttryck 
som får utgöra barnets egna tecken. När 
man sen förstår barnets kroppsspråk, 
egna gester eller tecken, så kan man bygga 
vidare på det. Att använda bilder, det vill 
säga taktila bilder där man använder 
material som känns, kräver mer av barnet. 
Här måste det finnas en egen erfarenhet 
för att barnet ska koppla ihop bilden med 

en aktivitet. Men att sitta tillsammans och 
göra taktila bilder är ett bra sätt att skapa 
minnen eller en dagbok där barnet kan 
berätta vad hon eller han har gjort.

11 
HUR FUNGERAR TAKTILT STÖD?

Taktilt stöd innebär att jag visar och leder 
dig rätt, till exempel hur du ska använda 
något, kanske en mobiltelefon, fjärrkon-
troll eller visp. Det finns en vedertagen 
uppfattning om att man ska vara försiktig 
med att ta direkt på barnets händer, då 
dessa är extra känsliga eftersom de 
används som kompensation för synen. 
Men sluta inte beröra barnets händer för 
det. Ju närmare relation du har, desto 
mer kan du göra det, eftersom barnet 
litar på dig. Ett bra sätt att ge taktilt stöd 
är att föra in dina händer under barnets 
händer. Barnet kan då välja att hålla kvar 
sina händer på dina händer eller att dra 
bort dem. En del barn uppskattar att 
hålla i den vuxnes finger eller handled.

12 
HUR KAN MAN FÖRBEREDA BAR-

NET PÅ ETT STRUKTURERAT SÄTT?
Gör ett schema med verkliga föremål, 
gärna förstärkta av inspelade ljud, där till 
exempel en sko kan betyda att vi ska ha en 
uteaktivitet, en handduk att vi ska tvätta 
händerna eller en sked att det är lunch. 
Innan barnet kan förstå sambandet måste 
detta upprepas många gånger. Om barnet 
inte lärt sig generalisera är det också 
viktigt att det föremål som används är det 
som ska användas i den riktiga aktiviteten, 
det vill säga barnets egen sked eller en 
exakt likadan. Även ljudet bör vara 
inspelat från den verkliga aktiviteten.

TEXT: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

MÖT MIG SÅ HÄR
  Använd de sinnen jag är bra på

  Tala om vem du är och ta i mig  
när du kommer

  Ta ordentligt så att jag känner  
att du är tydlig

  Prata inte över huvudet på mig

  Undvik oväntad beröring

  Tala i förväg om vad du tänker göra  
när du ska hjälpa mig

  Begränsa störande ljud runtomkring 
mig

  Berätta vad som händer i närheten  
av mig

  Prata med mig på lite avstånd  
när du närmar dig

  Led mina händer

n Att hitta signalen för ja/mera är 
första steget i samspelet med barnet. 

GÖR SÅ HÄR: Sätt igång en aktivitet som 
barnet tycker mycket om, till exempel att 
gunga. Stoppa mitt i aktiviteten och fråga 
”vill du göra mera?”. Vad gör barnet nu? 
Hitta något som kan tolkas som ”ja/mera” 
och bekräfta att du uppfattat detta. 
Upprepa.

”Jag vill mera!”

SPECIALPEDAGOGISKT  
RÅD OCH STÖD
n SPSM erbjuder specialpedagogiskt råd 
och stöd som ett komplement till förskolan 
eller skolan. I råd och stöd för barn och 
elever med synnedsättning i kombination 
med ytterligare funktionsnedsättning kan in-
gå en specialpedagogisk utredning. Syftet 
är att se hur lärmiljön kan utvecklas för att 
möta barnets behov och skapa förutsätt-
ning för tillgänglighet och delaktighet. 
www.spsm.se/sv/jag-vill/Soka-
specialpedagogiskt-stod/

Barn med synned-
sättningar har ofta  

extra känsliga händer 
då de används som 

kompensation för 
synen. Men våga ändå ta 

på barnets händer för 
att kunna ge taktilt stöd.

SPECIALSKOLA Ekeskolan i Örebro är en 
statlig specialskola för elever med synnedsätt-
ning och ytterligare funktionsnedsättning. Läs 
mer i reportaget ”Välj en skola där ditt barn kan 
utvecklas” i Föräldrakraft nr 2, 2013.
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BOKTIPS

TAKTILA BILDERBÖCKER OCH TALBÖCKER
Myndigheten för tillgängliga medier ansvarar för framtagning av 
taktila bilderböcker och talböcker. Dessa finns att låna på biblio-
tek och taktila bilderböcker kan även i viss omfattning köpas på 
www.legimus.se

5 tips för samspel
Det är viktigt att alla i 
barnets omgivning tillsam
mans reflekterar över vilken 
information barnet behöver 
ha inför situationer och 
aktiviteter. Att filma och titta 
tillsammans är ett mycket 
bra sätt att uppmärksamma 
och förstå. SPSM kan också 
ge råd och stöd om behov 
finns.

Sätt en bindel för ögonen och 
prova själv hur  
du uppfattar 
världen 
utan 
syn
intryck. 
Släpp 
sedan 
fantasin lös. 

Kom ihåg att konsekvensen 
av synnedsättningen gör att 
det tar tid att svara och tid 
att visa och ta egna initiativ. 

Ha roligt tillsammans och 
låt barnet visa vägen. Låt 
glädje och motivation vara 
drivkraften, inte bara ”nu 
har vi lektion i kommunika
tion, nu ska vi öva”. 

Istället för att ha en kontakt
bok mellan hemmet, skola/
förskola och korttids, kan 
man spela in vad barnet 
gjort och låta barnet berätta 
själv genom att spela upp 
ljudet på samlingen. Detta 
skapar begreppsbildning 
och är självständigt sätt att 
kunna berätta vad man varit 
med om. 

LÄR DIG MER

FÖR FÖRÄLDRAR OCH  
PERSONAL SPSM och Resurscenter 
Syn i Örebro håller föräldrautbildningar 
om hur synnedsättning i kombination med 
ytterligare funktionsnedsättning påverkar 
barnets utveckling. Familjen betalar en 
mindre kostnad för mat och logi.   
www.spsm.se/Kurser-och-aktiviteter

HÖGSKOLEKURS Under hösttermi-
nen 2014 startar en högskoleutbildning 
om samverkan kring barn och ungdomar 
med flera funktionsnedsättningar. Kursen 
är på 15 poäng och hålls av Örebro 
universitet. Läs mer på www.oru.se 
anmälningskod 75017.

OrdBild - Center för bildstöd
Vänd dig till oss för individuellt anpassat 
bildstöd

Gör din beställning eller boka en utbildning

 Telefon: 018-727 71 43 

 E-post: uvb.ordbild@uppsala.se 

 Hemsida: www.ordbilduppsala.se

Få din dag att fungera

SAMSPRÅK
n Samspråk handar  
om hur man kan stödja 
barn med synnedsätt
ning i kombination med 
ytterligare funktions
nedsättning. 

Ladda ned eller 
beställ på: spsm.se.

Känslomattor 
Låt barnen ta ställning till en känsla genom att fysiskt ställa 
sig på den bilden som uttrycker känslan. Finns som en stor 
matta med 12 känslor eller som 12 separata runda mattor.

med tec
ken

Nytt sätt 
att prata om 

känslor

www.sprakbussen.se  
annika@sprakbussen.se 
0722 – 34 31 34

TECKENPLANSCHER för fyra vardagliga 
situationer i förskolan / skolan 
(samlingen, matplatsen, tvättrummet 
och hallen).

Gilla Språkbussen på 
facebook för att se när 
nya produkter kommer.

Känslomattor 
Låt barnen ta ställning till en känsla genom att fysiskt ställa 
sig på den bilden som uttrycker känslan. Finns som en stor 
matta med 12 känslor eller som 12 separata runda mattor.

med tec
ken

Nytt sätt 
att prata om 

känslor

www.sprakbussen.se  
annika@sprakbussen.se 
0722 – 34 31 34

TECKENPLANSCHER för fyra vardagliga 
situationer i förskolan / skolan 
(samlingen, matplatsen, tvättrummet 
och hallen).

Gilla Språkbussen på 
facebook för att se när 
nya produkter kommer.

Känslomattor 
Låt barnen ta ställning till en känsla genom att fysiskt ställa 
sig på den bilden som uttrycker känslan. Finns som en stor 
matta med 12 känslor eller som 12 separata runda mattor.

med tec
ken

Nytt sätt 
att prata om 

känslor

www.sprakbussen.se  
annika@sprakbussen.se 
0722 – 34 31 34

TECKENPLANSCHER för fyra vardagliga 
situationer i förskolan / skolan 
(samlingen, matplatsen, tvättrummet 
och hallen).

Gilla Språkbussen på 
facebook för att se när 
nya produkter kommer.

Teckenplanscher

4 stora planscher  
för vardagliga mil jöer  
i förskolan / skolan.  
Samlingen, matplatsen, 
hallen & tvättrummet. 

skapar en tecknande miljö
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Vägen till arbeteTEMA

Krokig väg till jobb        för Christoffer

I augusti förra året var jag inte alls lika an-
ställd som jag är nu, kan man säga, men jag 
fick tipset av min terapeut att kontakta 
Peritos som i sin tur kontaktade Pia 
Rylander, och på den vägen är det. 

Peritos är ett företag som hjälper unga vuxna 
som gått ut gymnasiesärskolan att hitta ett jobb. 
Vissa kan dock få hjälp även om man har gått i ett 
vanligt gymnasium, exempelvis om man har svårt 
att behålla ett jobb och istället får aktivitetsersätt-
ning, som i Christoffers fall.

– Det är vi som betalar ut lönen till Christoffer, 
under ett år, och målet är att arbetsgivaren, det vill 
säga Grand Hotel sedan kan anställa honom, säger 
Lars Lööw, som är en av grundarna till företaget.

Genom Peritos har Christoffer också fått en 
coach som är med ute på arbetsplatsen. 

– Coachen ska jobba för att bli överflödig, det är 

ett av målen, och denne ska lägga fokus på att 
coacha andra i personalen här på Grand. Om 
någon är osäker på att föra dialogen direkt med 
Christoffer, då är det coachens roll att föra den, 
berättar Lars. 

Christoffer har gått på Kärrtorps gymnasium och 
därefter Kalle Flygares teaterskola samt universi-
tetskurser. Hans dröm är att en dag kunna arbeta 
som skådespelare. 

– Allra helst vill jag stå på en scen, och få betalt 
för det. På fritiden spelar jag i en privat teatergrupp 
och vi håller just nu på att sätta upp en tolkning av 
en text av Tove Jansson som heter Snö och eld. 

Jobbet på ett hotell beskriver annars personal-
chefen Pia Rylander som ”att stå på scenen varje 
dag”. 

– Man måste tycka om människor och kunna 

Christoffer Danielsson har gjort braksuccé på Grand Hotel i Stockholm.  
Efter många års hattande mellan olika jobb har han äntligen hittat rätt  
och till på köpet blivit utsedd till ”Årets medarbetare”. 

Ny chans  
med coaching

Krokig väg till jobb       
för Christoffer

Christoffers arbetsuppgifter som sophantering och leveranser utför han med noggrannhet och positiv energi. Något som han uppmärksammats för som ”Årets medarbetare”.
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Vägen till arbete

Krokig väg till jobb        för Christoffer

arbeta hårt men det är jätteroligt. Grand Hotel har 
cirka 550 anställda och vi är människor från hela 
världen här och det avspeglar sig i att det alltid har 
varit ett öppet klimat i vår bransch. 

Christoffers arbetsuppgifter innefattar bland 
annat sophantering samt olika leveranser till 
restaurangen och festlokalen. Utmärkelsen årets 
medarbetare delas ut till någon som utfört något 
riktigt grandiost och i beskrivningen står följande 
att läsa: 

”Christoffer Danielsson har utfört något riktigt 
grandiost. Christoffer är en glädjespridare och en 
frisk fläkt i korridorerna. Som en sångfågel med ett 
glatt och rappt uppträdande utför han sitt arbete 
med oerhört stor noggrannhet vilket leder till att 
underlätta arbetet för många som han mött i sin 
vardag. Christoffer är ett föredöme för alla 
medarbetare där han med sin energi bidrar till 
något positivt för företaget såväl som för de 
anställda.”

– Jag har haft en del jobb tidigare, bland annat som 
engelskspråkig guide och som butiksbiträde, men 
då hade jag fler utmaningar än jag har idag och jag 
kunde inte riktigt fungera lika bra med mina 
kollegor som jag kan idag, så det är roligt att ha fått 
det här priset.”

De positiva förändringar som har skett tror han 
själv beror på att han tog emot den hjälp som 
erbjöds, det vill säga samtalsterapi. 

– Jag gick till en terapeut som min älskade mor 
TEXT: STINA JOHANSSON   FOTO: LINNEA BENGTSSON 
info@faktapress.se

hade tipsat om och pratade om de utmaningar som 
jag hade. Jag tycker att det är svårt att se mig själv 
utifrån och det är svårt att veta om mina gärningar 
dirigeras av min personlighet eller av Aspergers 
syndrom, men jag vill påstå att jag genom terapin 
har lärt mig att vara empatisk. 

Till andra i liknande situation vill han säga:
– Du är din egen lyckas smed, man får inte låta 

sig bli påverkad för mycket av sin omgivning, och 
hur man uppträder påverkar både en själv och 
andra.

Pia inflikar att allt har fallit väl ut och att anställ-
ningsformen fungerar jättebra ur företagets 
synvinkel. 

– Vi tycker att det är otroligt glädjande att vi kan 
erbjuda de här jobben. Det är bra både för de som 
är anställda och för företaget. Vår förhoppning är 
ju att vi ska ta över arbetsgivaransvaret när Peritos 
engagemang löper ut. Om vi inte hade trott att vi 
hade några möjligheter för det hade vi aldrig gått 
in i detta. Men det krävs att det finns vakanser. 

För Christoffer har den fungerande arbetsplat-
sen gett ringar på vattnet och han upplever att han 
har en fin balans i livet just nu. 

– Jag har svårt att tänka mig ett lyckligare liv, jag 
har ett jobb, jag tränar, skriver och träffar kompi-
sar. Ja, förutom att jag är singel då, säger han och 
skrattar. l

PERITOS  
UNGDOMS
REKRYTERING
n Peritos hjälper 
elever från gym na
sie  särskolan att 
komma ut i jobb.

Under ett år beta
lar Peritos ut lönen 
till ungdomen och 
därefter är det tänkt 
att arbetsgivaren ska 
kunna ta över ansva
ret och anställa per
sonen. 

Varje ungdom får 
en coach som följer 
med personen under 
arbetspassen. 
Coachen ska vara 
ett stöd och en länk 
mellan ungdomen, 
arbetskamraterna 
och arbetsgivaren.

Några exempel på 
yrkesområden är 
fastighetsskötare, 
butikspersonal, la
gerarbetare, bygg
nadsarbetare eller 
inom kontorsservice.

Visionen är en 
arbetsmarknad där 
personer som fått 
sin utbildning i sär
skolan ses som en 
resurs som arbetsgi
vare konkurrerar om 
att anställa.

www.peritos.seHur går det med jobben för alla andra som har funktionsnedsättning? LÄS MER PÅ 
WWW.FORALDRAKRAFT.SE/ARBETE

Christoffer är lyckligare än någonsin 
– allt har fallit på plats. Förutom att han är singel förstås...

Lars Lööw och Pia Rylander står bakom möjligheten 
för Christoffer att komma in i arbetslivet.
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Det har gjorts många utred
ningar om hur man kan un
derlätta på arbetsmarkna
den för personer med funk
tionsnedsättningar. Och 

alla kan sägas ha börjat med vad som 
sker när man knackar på hos Arbets
förmedlingen. 

Men vad händer tidigare i livet? Hur 
kan vi förbättra föräldrastöd, skola och 
habilitering för att unga lättare ska bli 
insläppta hos arbetsgivare? Det är dessa 
frågor som Cristina Husmark Pehrsson 
nu är uppslukad av.

 – Ibland tänker jag att jag kanske har 
tagit mig vatten över huvudet, säger 
Cristina.

Hon nämner skolskjutsar, bemötande 
och kultur som exempel på faktorer som 
spelar roll för ungas chans till ett rättvist 
och likvärdigt liv som vuxna.

När vi träffar henne i riksdagens café 
berättar hon om resor land och rike runt 
för att besöka särskolor och folkhögsko
lor, dagliga verksamheter och sociala 
företag – och familjer. Det är studiebe
sök, rundabordssamtal och personliga 
möten.

–  Jag vill lyssna och lära så att jag för
hoppningsvis kan komma med bra förslag.

Samtidigt vill hon engagera kollegorna 
i riksdagshuset och få dem att se möjlig

    Intensiv jakt på  
lösningar

– Cristinas         jobb tar aldrig slut
Cristina passerade pensions-
åldern för två år sedan. Men 
istället för att trappa ned kör 
hon nu sitt eget race. 

På eget initiativ har hon 
startat en utredning om jobb 
för unga med med  
funktionsnedsättning. 

– Jag har inga andra direk-
tiv än mina egna idéer.

Ser ljuset i tunneln.  
Cristina ägnar sista tiden som 

riksdagsledamot åt att söka 
lösningar på den orättvisa 

arbetsmarknaden.
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heter till sysselsättning och gemenskap 
– istället för problem.

Tidigt informerade hon kollegorna om 
sin utredning. Och många har velat följa 
med på resorna. Senast var det Lotta 
Finstorp som följde med till en gymnasie
särskola i Katrineholm. 

Veckan innan gick resan till Östersund 
och MICA, en kommunal verksamhet som 
framgångsrikt samarbetar med näringsli
vet för ett öppnare arbetsliv. 

– Om en gymnasiesärskola har kontak
ter med en daglig verksamhet blir det ofta 
så att eleverna automatiskt hamnar där, 
när de slutar skolan. Om skolan istället 
bygger upp kontakter med arbetsgivare 
skapar man mycket större möjligheter att 
få jobb på den öppna arbetsmarknaden, 
konstaterar Cristina.

Hon menar att daglig verksamhet ofta 
har alltför stort fokus på omsorg och för 
lite på arbete.

– Man kan fråga sig om vi tar till vara 
drivkrafterna hos dessa ungdomar när de 
är på dagliga verksamheter. 
Daglig verksamhet behövs 
för en del, men många kan 
komma vidare om man får 
rätt stöd.

Hon berättar att unga med 
funktionsnedsättningar ofta 
har starka drömmar om jobb 
på den öppna arbetsmarkna
den.

– Om vi inte lyssnar på 
ungdomarnas egna dröm
mar, och ger dem tid att för
verkliga dem, skapar vi för
spillda liv.

– Jag frågar dem ofta vilka drömmar de 
har. I Öster sund mötte jag en pojke som 
älskar datorer och inte vill något hellre än 
att få jobba med datorer. Jag träffade en 
ung kvinna som har körkort och vill köra 
taxi, men som inte har råd att ta taxikort.

– Det borde vara förbjudet att förtids
pensionera en enda ungdom som har el
ler kan utveckla en arbetsförmåga. Daglig 
verksamhet ska inte vara permanent för 
de som inte behöver det.

”En fjortis är en fjortis, även om man 
sitter i rullstol”  blir arbetsnamnet på 
Cristinas rapport.

– Det handlar om samma behov, läng
tan och krav, förklarar Cristina.

Cristina siktade först på att bli klar 
med sin rapport till sommaren, i god tid 
före valet. Men arbetet har svällt. Bilstöd, 
vårdbidrag, handikappersättning och 
”flitpengar” (ersättning på daglig verk
samhet) är några av de frågor som syssel
sätter henne just nu. Hon vill ha hela bil

den, inte hasta fram något till 
valrörelsen.

År 2008, under Cristinas tid 
som socialförsäkringsminis
ter, kom den stora utredning
en ”Brist på brådska” om akti
vitetsersättning (förtidspensi
on) för unga i åldern 18–29 år.

Situationen för de mer än 
30 000 unga som har aktivi
tetsersättning är lika svår idag. 
Ökningen av förtidspensione
ringarna har fortsatt sedan 
”Brist på brådska” las fram, 
det är först helt nyligen som 

ökningen har stannat av.
– De allra senaste uppgifterna jag har 

är att aktivitetsersättningen har stabilise
rats. Men det är fortfarande så att man 
nästan automatiskt får förtidspension om 
man har förlängd skolgång. 

– Varför ska det vara så? Varför kan 
man inte få förlängt studiebidrag istället 
för förtidspension? Det är något som utre
daren ville ändra på redan 2008, och det 
ställer jag mig bakom.

Utredningen ”Brist på brådska” ville 
dessutom förbättra villkoren (bland an
nat ekonomiskt) för de unga som har så 
omfattande funktionsnedsättningar att 
de aldrig kommer att kunna jobba. Också 
det ett förslag som Cristina stödjer.

Så varför blev det aldrig något resultat av 
”Brist på brådska”? En av förklaringarna 
är att förslagen ”föll mellan olika departe
ment”, som Cristina diplomatiskt uttryck
er det.

– Dessutom fanns kritik från funk
tionshinderorganisationer mot att ta bort 
förtidspensioneringar, men idag tror jag 
att man ser mer positivt på förslagen.

Att som moderat riksdagsledamot göra 
en privat utredning låter utmanande, 
finns inte risk att det väcker ont blod?

– Kollegorna i riksdagen har tyckt att 
det är ett bra initiativ, försäkrar Cristina.

Och många av hennes partikamrater 
har följt med på resorna. Cristina nämner 
bland annat Elisabeth Björnsdotter 
Rahm, Saila Quicklund, Eva Bengtson 
Skogsberg och Margareta B Kjellin. Fler 
resor är redan inbokade.

Med hem från dessa resor har Cristina 
mängder av anteckningar från alla mö
ten.

– Ja, det är många anteckningsböcker 
som jag ska gå igenom i sommar. Ofta har 
jag fått bekräftelse på mina tidigare erfa
renheter, men ibland är det helt ny kun
skap.

Det här blir Cristinas sätt att ”knyta 
ihop säcken” efter alla år i riksdagen, 30 
år som sjuksköterska och ett liv som 

Resorna har gått 
land och rike runt 

– för att hitta de 
goda exempel 
som kan vara 
modell för en 

fungerande 
arbetsmarknad. 

Under sommaren 
ska allt material 

analyseras.

– Jag vill 
inte hasta 
fram något 
till valet 
och inser 
nu att JAG 
MÅSTE HA 
HÖSTEN PÅ MIG.
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Från regeringen har det 
varit oroväckande tyst. 
Men Cristina menar att 

det är naturligt att processen, 
från utredning till proposi
tion, tar lång tid.

– Många tappar tålamodet, 
särskilt unga politiker, men 
att stifta lagar måste få ta tid 
eftersom det har så genom
gripande förändringar för 
många. Det får inte vara ett 
hastverk.

Cristinas eget tålamod är 
dock inte obegränsat:

– Om förslagen från Funka 
inte finns med i regeringens 
höstbudget blir jag besviken.

2,5 miljarder uppger 
Cristina att kostnaden är för 
de förbättringar som Funka
utredningen föreslår. 

Men i verkligheten tror hon 
reformerna går med vinst. 
Besparingarna är så mycket 
större inom andra områden 
när fler får arbete och utan
förskapet minskar.

– De största kostnaderna 
får vi om vi inte gör något, då 
skapar vi fattigdom.

Funkautredningen föreslog 
att dagens fem lönestöd ska 
ersättas med två nya lönestöd. 
Vidare föreslogs en kraftig 
höjning av lönebidraget.

– Det är nödvändigt att höja 
lönebidraget om vi vill stärka 
den enskilde och få fler arbets
givare att våga anställa. Idag är 
lönebidraget så lågt att bara två 
procent av alla lönebidragsan
ställningar har full kostnads
täckning, säger Cristina.

Hon vill därför höja lönebi
draget från 16 700 till 19 800 
kr per månad. Då skulle cirka 
hälften av alla lönebidrags
jobb få kostnadstäckning.

– En ganska försiktig för
bättring, betonar Cristina.

Lika viktigt är att det nya 
lönebidraget indexeras, så att 
det följer den allmänna kost
nadsutvecklingen. Dagens 
lönebidrag saknar indexering 
och har därför urholkats.

De flesta Funkaförslagen, 
menar Cristina, är inte alls 
kontroversiella. Till exempel 
att Arbetsförmedlingen bör få 
ett samlat ansvar för arbets
hjälpmedel. 

Ett annat exempel är att 
alla som anställs med löne
stöd ska vara garanterade 
trygghetsförsäkringar som 
gruppliv, arbetsskadeförsäk
ring och tjänstepension.

– Det får aldrig hända att 
en  arbetsgivare inte betalar 
in försäkringspremierna, sä
ger Cristina.

Problemet kan enkelt åtgär
das, menar Cristina, genom 
att staten betalar in  försäk
ringspremierna och därmed 
garanterar tryggheten.

Den 1 april överraskade 
Arbetsförmedlingen och SCB 
med ny statistik som visade 
att sysselsättningsgraden se
dan 2008 ökat från 50 till 55 
procent bland personer med 
funktionsnedsättningar.

– Äntligen, jag blev så glad! 
Men egentligen borde vi inte 
vara överraskade eftersom det 
nu finns så många goda före
bilder bland arbetsgivarna. 
Både hamburgerkedjor, Ica 
och vissa kommuner har visat 
vägen. Sociala företag har 
också jobbat hårt. Men fortfa
rande händer det alldeles för 
lite i offentlig sektor, säger 
Cristina Husmark Pehrsson. l

Cristina Husmark Pehrsson är hoppfull om att Funka-
utredningens förslag ska genomföras. ”Det är jätte roligt att 
alla partier och funktionshinderrörelsen har ställt sig bakom.”

FUNKA-UTREDNINGEN 
FÖRVERKLIGAS I HÖST?

text: VALTER BENGTSSON info@faktapress.se

mamma till Linus, sonen med svåra funk
tionsnedsättningar som avled år 2012. 
Och nu går 16 år av pendling mellan hem
met i Skåne och riksdagen i Stockholm 
mot sitt slut. 

– Min man är lite orolig för vad som ska 
hända när jag lämnar riksdagen. Vi har 
varit ”delsbo” i 16 år och nu ska vi flytta 
ihop på riktigt. 

Säkerligen kommer hon att fortsätta va
ra engagerad i någon samhällsfråga. Men 
vilken vet hon inte idag. Just nu handlar 
det mesta om att hitta lösningar för en 
tryggare framtid för unga med funktions
nedsättningar. 

Uppgiften är så stor att även en erfaren 
politiker som Cristina kan känna oro. Hon 
tänker på sin mammas ord: Stor i orden, 
liten på jorden.

– Hela tiden flyr tankarna. Hur ska jag 
få ihop ramarna? Det är så stort att det 
kanske är över min förmåga? Jag är rädd 
för att jag bygger upp alltför stora förvänt
ningar hos mig själv och de som jag pratat 
med. Det kan bli en besvikelse!

Hon är angelägen om att lyssna på 
många röster – om allt från skola till bil
stöd. Hon har fortfarande inte fått svar på 
alla frågor.

– Vi får inte glömma de ungdomar som 
inte kommer att kunna arbeta alls. Hur 
ska de få stimulans? Jag har inte svaren 
och vill gärna ha kontakt med de som har 
förslag, säger Cristina. l

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

FK_1403_s68-87_Arbete_Almedal_v09.indd   72 2014-05-07   16:23



2014, # 3 FÖRÄLDRAKRAFT     73

n Hon är moderat riksdagsledamot och tidigare socialförsäk-
ringsminister. För ett drygt år sedan blev hon klar med sista 
delen av Funkautredningen.

Nu presenterar hon ytterligare ett förslag för att underlätta 
på arbetsmarknaden.

– Jag uppmanar funktionshinderorganisationer att starta 
verksamheter som hjälper personer med funktionsnedsättning-
ar ut på den öppna arbetsmarknaden, säger Cristina Husmark 
Pehrsson.

Hon anser att privata företag och organisationer ofta har 
större möjlighet än Arbetsförmedlingen att skapa jobbchanser.

Särskilt funktionshinderrörelsen menar hon kan bli en 
mycket viktig aktör, mot marknadsmässig ersättning förstås.

– Om man är synskadad skulle man kunna vända sig till en 
organisation som vet hur situationen är, vilka hjälpmedel som 
behövs, och som kan vara en kontakt utåt och mot arbetsgiva-
re, säger Cristina som ett exempel på hur det skulle kunna 
fungera. l

Cristina  
Husmark  
Pehrsson:

”LÅT  
FUNKTIONSHINDER- 
ORGANISATIONER 
HITTA JOBBEN”

text: VALTER BENGTSSON info@faktapress.se

Funktionshinderrörelsen kan hjälpa till att lösa 
orättvisorna på arbetsmarknaden, anser Cristina 
Husmark Pehrsson.

KOM TILL RO

DAGPRODUKTER

KEDJEFILTENKEDJEVÄSTEN

Kedjevästen stimulerar både känsel- och muskel-/ledsinnet 

vilket ger en lugnand effekt. Användaren upplever ro både 

psykiskt och fysiskt.

Kedjefilten har samma goda egenskaper som det vanliga 

Kedjetäcket men är bättre lämpad för användning dagtid. 

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

MED SOMNAS

”På min praktik  
är vi som en familj,
och jag lär mig nya
saker varje dag” 

         Läs mer om Lotta på vår hemsida

Vi vänder oss till dig som behöver stöd 
för att komma ut i arbetslivet. 
 
Välkommen att kontakta oss, vi finns 
i Göteborg, Uppsala, Lund, Västerås, 
Stockholm och Södertälje

       www.misa.se   08-580 813 40
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Vägen till arbete

Snart får vi besked om 
hur det blir med jobben
Cirka 200 000 personer beräknas stå utanför 

arbetsmarknaden på grund av funktionsned-
sättningar. Men många både vill och kan 

jobba, bara de får chansen.
Det behövs en positiv attityd hos arbetsgivare, 

ibland hjälpmedel och anpassningar och ett 
konkurrenskraftigt lönestöd.

Frågorna har stötts och blötts tillräckligt. 
Funka-utredningen har presenterat förslag om 

förbättrade lönestöd och enklare tillgång till 
hjälpmedel.

Nu väntar vi bara på konkreta vallöften från de 
politiska partierna.

Hur blir det med lönestöden, arbetshjälpmedlen 
och samordningen av insatser?

Den 1 juli 2014 ger riksdagspartierna besked när 
Föräldrakraft anordnar debatten ”Vägen till 
arbete” i Almedalen. l

Penilla Gunther 
(KD)

Mattias Karlsson 
(SD)

Per Lodenius 
(C) 

Christer Nylander
(FP)

Eva Olofsson 
(V)

ÅRETS 
DEBATTÖRER  
PÅ FÖRÄLDRA- 
KRAFTS  
DEBATT
”VÄGEN TILL 
ARBETE”
1 JULI 2014
KL 15.45

Elisabeth Sandlund 
opinionsredaktör 
Dagen (moderator)

Kerstin Nilsson 
(S)

Gustav Nilsson 
(M)

Mehmet Kaplan 
(MP) 
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Snart får vi besked om 
hur det blir med jobben

TEXT Gunilla Boëthius 
Dramatiker

Östra Teatern

”Ett nytt synsätt börjar  
växa fram i näringslivet”
Churchill var inte heller klok är namnet på 

min senaste pjäs för Östra Teatern som nyss 
haft premiär. Varför denna titel? Är den inte 

väl provocerande?
Nej, modern forskning visar nämligen att 

Churchill inte var riktigt klok, han led av en bipolär 
sjukdom med svåra depressioner men visade 
dessemellan en enorm kraft. Han 
ensam vågade under andra världskri-
get gå emot hela brittiska etablisse-
manget. Han vägrade böja sig för 
Hitler – vilket räddade England. 

Pär Larshans, hållbarhetschef på 
Max hamburgerrestauranger, brukar 
ta Churchill som exempel på varför 
funktionsnedsatta människor behövs 
– inte minst i arbetslivet – just för att 
de är annorlunda. På Max anställer 
man dem för att de är trofasta och 
stannar på jobbet år efter år, mycket 
uppskattat av kunderna, medan 
vanliga ungdomar säger upp sig efter 
några månader.

Intervjun med Pär Larshans gav mig en kick när 
jag arbetade med pjäsen om funktionsnedsatta och 
arbetslivet. Att det faktiskt lönar sig att anställa 
människor med funktionsnedsättning, även om 
inte så många företag har insett detta. 

Min 29-årige son med asperger syndrom blev 
arbetslös just när jag skrev på pjäsen, så jag har på 
nära håll kunnat följa hur blytungt det är för en 
med diagnos att försöka få ett jobb. Hur höga 
staketen blivit till arbetslivet. 

Min son fick till exempel ofta inte ens lämna in 
sitt CV i de livsmedelsaffärer där han sökte jobb. 
Han hänvisades till rekryteringssajter på nätet, 
som sedan plockar ut de bästa kandidaterna och 
presenterar dem för butikschefen. Där hade min 
son inte en chans. 

Och alla bemanningsföretag som sveper in och 
tar över arbetsplatserna så att företagen inte 
behöver anställa, varför kunde han inte gå till ett av 
dem och erbjuda sina tjänster? 

Nej, då utgår inget lönebidrag enligt arbetsför-
medlingens regelverk.

Från första stund har ”Churchill var inte heller 
klok” uppmärksammats mer än mina fyra tidigare 
pjäser för Östra Teatern, som samtliga handlar om 
människor med funktionsnedsättning. Att vi denna 
gång satte fingret på hur arbetslösheten drabbar 

just denna grupp gjorde att vi hamnade mitt i 
hetluften. Och allt är inte nattsvart. Det finns 
positiva tecken. 

Parallellt med stenhårda krav på ökad effektivi-
tet och ännu större vinster börjar ett nytt synsätt så 
sakteliga växa fram, även i näringslivet, om än 
begränsat. Man talar om mångfald, hållbarhet och 

mänskliga rättigheter. 
Kanske handlar det inte om ovilja 

när företag inte anställer personer 
med funktionsnedsättning, utan om 
okunnighet och rädsla. Alla arbetsgi-
vare jag intervjuade som anställt 
personer med funktionsnedsättning 
var nämligen överens om hur mycket 
de betyder för hela arbetsplatsen. 
Man stack inte under stol med att det 
kunde uppstå problem, man fick börja 
om och ta myrsteg framåt.  Men hela 
arbetslaget hade utvecklats mot större 
öppenhet och gemenskap. De funk-
tionsnedsatta tillförde en mänsklig 
faktor som alla behövde. Och bäst av 

allt, det lönade sig! Bland annat detta berättar vi 
om i ”Churchill är inte heller klok.” l

Jag har på 
nära håll 
kunnat följa 
hur blytungt 
det är för EN 
MED DIAGNOS 
ATT FÖRSÖKA  
FÅ ETT JOBB. 

En av de som inspirerats av kampen för en rättvis arbetsmarknad är Gunilla Boëthius, dramatikern  
vars pjäs CHURCHILL VAR INTE HELLER KLOK hade premiär under våren 2014. Pjäsen handlar om  
funktionsnedsatta och arbetslivet – ett ämne som blev en oväntat stor succé. Här beskriver  
Gunilla Boëthius erfarenheterna som ledde fram till pjäsen.
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Skådespelarena Maria Lindström, 
Petter Billengren och Joakim 
Sikberg på scen i pjäsen som gjort 
succé, ”Churchill var inte heller klok”.
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Veckan då medlemmarna kliver

Hur lyckas en liten organisation som Riksförbundet Sällsynta 

Under Almedalsveckan kan vi bli syn
liga, nå rätt personer och lyfta våra 
frågor, säger förbundets ordförande 
Elisabeth Wallenius.

För henne är frågan inte längre 
”varför” man ska åka till Almedalen i Visby denna 
sommar. Nu handlar det om hur man ska agera för 
att få ut mesta möjliga nytta av veckan.

Det blir sjätte året i rad i Almedalen. Att det är  
valår, och därmed ännu hårdare konkurrens om 
uppmärksamheten, skrämmer inte Elisabeth.

– Jag tror att denna Almedalsvecka blir ganska 
lik de tidigare även om det blir nya rekord.

Hon sammanfattar de viktigaste fördelarna:
– Vi möter många viktiga personer på ett be

kvämt och lättsamt sätt. Det är en positiv stämning 
och lätt att skapa dialog utan att vara så formell.

I samma andetag betonar hon att detta inte räck
er, om man vill ha långsiktig nytta.

– Om jag åker till Almedalen för att bara genom
föra mina möten och gå på seminarier, då har jag 
inte gjort jobbet. Det viktigaste är att följa upp!

För att lyckas med det krävs noggrann planering 
och uppföljning.

– Utan en strategi när man kommer dit och upp
följning efteråt är det inte lätt att göra något vettigt 
av Almedalen. Man möter mängder av idéer och får 
massor av input på spännande seminarier, men det 
har inget värde om man inte lyckas använda det.

Lika viktigt som att snappa upp idéer är att prio
ritera.

– Allt som man kommer på att man vill göra blir 
inte gjort, men om man fångar upp hälften är det 
bra, resonerar Elisabeth.

De tuffa frågorna om brister inom vården av sällsynta diagnoser  
är ännu olösta. Men varje sommar kämpar man hårt för sina 

hjärtefrågor i Almedalen. Tack vare politikerveckan har 
Riksförbundet Sällsynta diagnoser blivit uppmärksammat.

fram i rampljuset

Riksförbundet  
Sällsynta diagnoser  

i ALMEDALEN

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?
•  Alla får en egen arbetsplats och indivi-

duellt anpassat stöd. Genom det dagliga 
pedagogiska stödet kan vi ta tillvara den 
enskildes förmågor och ge möjlighet att 
utvecklas. 

•  Konstnärligt skapande med olika 
tekniker, material och komposition.

•  För inspiration och kunskap gör 
verksamheten studiebesök på konstut-
ställningar och museum. Genom att 
skissa och fotografera ute på dessa 
aktiviteter ges också möjlighet till att 
utveckla och öka bildseendet.

•  Aktivt arbete med den fysiska hälsan 
i form av Yoga och promenader.

Stora blå - kreativ och uttrycksfull 
miljö i Lund och Solna

Vem kan arbeta här?
Personer med brinnande intresse och för- 
måga att uttrycka sig i musik, film och konst.

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 och Primo – ett självständigt 
arbete med anpassat stöd i Enskede 
och 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. 
  Primos verksamhet är integrerad på 
Saltsjöbadens Äldreboende och Da Capos på 
äldreboendet Hemmet för Gamla i Enskede.

Hur arbetar vi?
•   Man arbetar sida vid sida med ordinarie 

personal och ingår i den dagliga driften 
av äldreboendet. 

•  Arbetsuppgifterna är individuellt 
anpassade utifrån styrkor, förmågor och 
intressen. Det finns många uppgifter att 
välja mellan. Det finns både praktiska 
som sociala arbetsuppgifter i äldre-
omsorgen.

•  Stort fokus ligger på hälsa och 
verksamheten arbetar dagligen aktivt 
med rörelse, friskvård och den 
psykosociala hälsan.

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.

Söker du nytt arbete inom 
daglig verksamhet?
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!

Besök oss 
i Almedalen till sommaren! Du hittar oss på Föräldrakrafts mingel.

Leia Gärtner
0709 – 82 75 02
leia.gartner@nytida.se
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Veckan då medlemmarna kliver

Hur lyckas en liten organisation som Riksförbundet Sällsynta 

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?
•  Alla får en egen arbetsplats och indivi-

duellt anpassat stöd. Genom det dagliga 
pedagogiska stödet kan vi ta tillvara den 
enskildes förmågor och ge möjlighet att 
utvecklas. 

•  Konstnärligt skapande med olika 
tekniker, material och komposition.

•  För inspiration och kunskap gör 
verksamheten studiebesök på konstut-
ställningar och museum. Genom att 
skissa och fotografera ute på dessa 
aktiviteter ges också möjlighet till att 
utveckla och öka bildseendet.

•  Aktivt arbete med den fysiska hälsan 
i form av Yoga och promenader.

Stora blå - kreativ och uttrycksfull 
miljö i Lund och Solna

Vem kan arbeta här?
Personer med brinnande intresse och för- 
måga att uttrycka sig i musik, film och konst.

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 och Primo – ett självständigt 
arbete med anpassat stöd i Enskede 
och 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. 
  Primos verksamhet är integrerad på 
Saltsjöbadens Äldreboende och Da Capos på 
äldreboendet Hemmet för Gamla i Enskede.

Hur arbetar vi?
•   Man arbetar sida vid sida med ordinarie 

personal och ingår i den dagliga driften 
av äldreboendet. 

•  Arbetsuppgifterna är individuellt 
anpassade utifrån styrkor, förmågor och 
intressen. Det finns många uppgifter att 
välja mellan. Det finns både praktiska 
som sociala arbetsuppgifter i äldre-
omsorgen.

•  Stort fokus ligger på hälsa och 
verksamheten arbetar dagligen aktivt 
med rörelse, friskvård och den 
psykosociala hälsan.

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.

Söker du nytt arbete inom 
daglig verksamhet?
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!

Besök oss 
i Almedalen till sommaren! Du hittar oss på Föräldrakrafts mingel.

Leia Gärtner
0709 – 82 75 02
leia.gartner@nytida.se
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För Riksförbundet Sällsynta diagnoser har 
Almedalen resulterat i att frågor om sällsynta diag-
noser har blivit tydliga. Fler politiker har upptäckt 
behoven. Förbundet har steg för steg flyttat fram 
positionerna.

Samtidigt har många medlemmar, med egna säll-
synta diagnoser, fått viktig övning i 
att vara aktiva och påverka i den 
politiska världen.

Men det har också gjorts ett och 
annat nybörjarmisstag.

– Ja, första året delade vi ut bok-
märken på alla möjliga seminarier. 
Det kändes fel. Vi ville ju inte upp-
fattas som jobbiga, utan som en 
seriös aktör!

Hur går planeringen till inför 
Almedalsveckan i år?

– Vi går noga igenom vad det är 
vi ska göra under veckan. Vilka 
personer vill vi träffa? Vilka semi-
narier ska vi gå på? Vem ska gå på 
dem? Vilka åsikter ska vi framföra? 

– Man bör alltid försöka ställa 
kloka frågor på de seminarier man 
besöker. Målsättningen är att varje 
person ska vara med på två, tre 
seminarier per dag, för att vi ska 
kunna täcka in de viktigaste mötes-
platserna inom vård och omsorg. 

– Vi hoppas även bli inbjudna till 
debattpaneler som andra anord-
nar, även om det inte är så enkelt 
att bli det. 

A och O är att förbereda med-
lemmarna så att de har så bra 
förutsättningar som möjligt att 
vara aktiva, ställa bra frågor och göra ett gott 
intryck.

– Det är inte alltid enkelt att gå på ett seminari-
um och ta ordet. Det kräver en hel del fingertopps-
känsla. För oss som åker till Alme dalen handlar det 
verkligen inte om en semestervecka, utan alla mås-
te jobba hårt med att planera och förstå hur man 

representerar förbundet. Samtidigt är det ett bra 
tillfälle att ha roliga upplevelser och värdefull ge-
menskap, säger Elisabeth. 

Hur gör man för att synas och göra bra intryck?
– På seminarierna gäller det att både hålla sig 

framme och lyssna noga. Om möj-
ligt ska man placera sig så att man 
kan ha ögonkontakt med modera-
torn. När man lyssnar måste man 
fundera över det som sägs och vad 
det innebär ur vårt perspektiv. 

– Vad innebär exempelvis ”jäm-
lik vård” för grupper med sällsynta 
diagnoser? För oss handlar det inte 
om rättvisa mellan olika regioner, 
utan mellan olika diagnoser.

– Vad innebär vårdvalet om det 
inte finns något att välja mellan, 
vilket ofta är fallet för våra grup-
per? Hur kan man säga att ett visst 
läkemedel är ”för dyrt” när sam-
hället samtidigt har råd med mot-
svarande satsningar på andra om-
råden? 

– Det är en grannlaga uppgift att 
formulera sig eftersom vi inte vill 
uppfattas som negativa till andra 
gruppers behov. Har jag inget rele-
vant att säga är det förstås bättre 
att vara tyst, säger Elisabeth. 

Riksförbundet har visat upp en 
tydlig profil genom att engagera 
egna medlemmar, som själva har 
sällsynta diagnoser, för att sprida 
information.

– Runt om i Almedalen möter 
man hela tiden människor som pratar om patien-
ter, om elever. Det är viktigt att de personer det 
handlar om själva kommer till tals. Men ärligt talat 
är det inte på många seminarier och debatter som 
det fungerar så! 

– Det är inte bara i Almedalen vi har problem 
med detta, utan i alla möjliga processer talas det 
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Så får du ordet  
på seminarier

  Förbered dig på 
ämnet.

   Placera dig så  
att du kan ha 
ögonkontakt med  
moderatorn.

  Lyssna noga och 
fundera över vad 
som är relevant  
att säga.

Sällsyntas medlemsmedverkan är en medveten och viktig del i aktiviteterna under Almedalsveckan, det svetsar samman förbundet.
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om och för olika grupper. Det är en förklaring till 
att vi inom vårt förbund satsar så mycket på att 
utveckla brukarmedverkan.

Brukarmedverkan har spelat en viktigt roll för 
deltagandet i Almedalen. Ett Arvsfondsfinansierat 
treårigt projekt om brukarmedverkan har under-
lättat. Projektet handlar om hur man som ”bruka-
re” blir engagerade, tar plats och blir lyssnad på. 

– Det duger inte att bara gå på seminarier för att 
lyssna. Man får inte bli en ”galjonsfigur” utan mås-
te vara aktiv, betonar Elisabeth som gläds åt att de 
egna medlemmarnas deltagande på seminarier 
har utvecklats så positivt. 

– De flesta har blivit väldigt duktiga på att ställa 
frågor.

Entusiasmen är stor även hos medlemmarna, 
men det skapar nya utmaningar. De som varit med 
länge och blivit erfarna vill fortsätta, samtidigt 
som fler måste få chansen. 

Elisabeth är fortfarande mycket kritisk till vår-
dens ojämlikhet och brist på kompetens om säll-
synta diagnoser. Det är lång väg kvar innan vården 
håller måttet. Men vad gäller genomslaget under 
Almedalsveckorna är hon ganska nöjd.

– Det är nog de personliga kontakterna och våra 
fotoutställningar i Wisby Strand Congress & Event 
som har varit allra viktigast. Men vi måste hela ti-
den fundera över hur vi ska utveckla aktivi-

Gör dig redo för Almedalen
  Planera och förbered så mycket som 
möjligt.

  Sprid ut medarbetarna på så många 
viktiga seminarier som möjligt.

  Ta till orda och framför relevanta 
synpunkter.

   Följ upp kontakterna snarast – och 
jobba vidare med detta hela året.

  Utnyttja Almedalsveckan för träning 
i brukarmedverkan.

  Bo och arbeta tillsammans för att 
skapa sammanhållning.

  Håll nere kostnaderna genom att ut-
nyttja medarbetarnas engagemang.

  Utvärdera och följ upp.

Elisabeth Wallenius, 
ordförande Sällsynta 
Diagnoser. 

Det är viktigt 
att de perso-

ner det hand-
lar om själva 
kommer till 

tals. Men 
ärligt talat är 
det inte på 

många semi-
narier och 

debatter som 
det är så! 

Det hanDlar 
om lyhörDhet
Vi tänker bli Sveriges bästa assistansanordnare. 
Carina är en av dem som kommer att göra  
det möjligt.

Se filmen där Carina berättar mer om sitt arbete. 
Scanna QR-koden i din smartphone eller gå in på 
youtube.com/aassistans

Carina 
Gräftegård
Personlig assistent 
Hudiksvall

A-assistans-kampanj-86x128mm-Föräldrakraft-ORIGINAL.indd   2 4/24/2014   11:36:18 AM

Pierre Selim
Carola Wistrand
Tfn: 08 768 20 00

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

Vi är specialiserade inom autism och Aspergers syndrom

Vi kan erbjuda

• Korttidshem LSS 9§6  
• Barn-och ungdomsboenden LSS 9§8  

 

Placeringsansvariga

www.enigmaomsorg.se

www.enigmaomsorg.se

© ANNA PELLA
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teterna. Vårt deltagande i Almedalen bygger på att 
både bli igenkänd, att utvecklas och att framföra ett 
tydligt budskap.

Elisabeth berättar att det finns tusentals sällsynta 
diagnoser. Varje grupp personer med en sällsynt 
diagnos är mycket utsatt eftersom de vanligen har 
flera olika åkommor och specialiserad vård och 
samverkan mellan vårdgivare ofta saknas.

Och sammantaget är många människor berörda, 
kanske ett par procent av befolkningen. För dessa 
grupper måste vården utvecklas. Om det håller de 
flesta politiker med – men konkreta framsteg är 
väldigt få. 

Så när kommer ni att lyckas i denna kamp?
– Vi går i mål när alla har en 

vårdtillhörighet, när det finns na
tionella center som var och ett har 
ansvar för ett kluster av diagnoser. 
Problemet idag är att de flesta säll
synta diagnoser saknar en vårdtill
hörighet – då är det ingen som tar 
ansvar.

– Det har påbörjats en uppbygg
nad vid universitetssjukhusen av 
regionala center, ett steg i rätt rikt
ning. Men om det ska bli en verklig 
förbättring behövs en tydligare 
samplanering och nationell utveck
ling. I dag utgår var och en från sin 
egen kartläggning av vad som finns 
i regionen. Det leder till att några 
diagnoser kommer att ha flera cen
ter, medan de flesta fortfarande 
inte kommer att ha något center 
alls.  

Samarbeten är en naturlig del av 
Almedalssatsningar. Riksförbundet 
har anordnat seminarier tillsam
mans med Ågrenska Stiftelsen och 
NFSD, Nationella Funktionen 
Sällsynta Diagnoser. Men det är 
viktigt att noga ha tänkt igenom de 
olika rollerna.

– Även om vi har sällsynta diag
noser som gemensam fråga har vi 
olika roller. Vi inom riksförbundet 
är ofta mer kritiska. Vår roll är att 
lyfta fram saker som vi inte är nöjda med och som 
behöver förbättras. 

Välbesökta seminarier är vad alla arrangörer i 
Almedalen hoppas på. Konkurrensen om besökar
na är dock knivskarp.  

Vad gör då Riksförbundet Sällsynta diagnoser 
för att dra folk till årets seminarium på temat ”säll
synta diagnoser banar väg för god vård”?

– Vi försöker vässa seminariet i år genom att ha 
ett ännu tydligare fokus på att alla inte får vård. Vi 
har engagerat TV:s ”Arga doktorn” Björn Bragé för 
att hans ilska ska hjälpa oss att tydliggöra att vår
den måste förbättras. Han har uppmärksammat 
våra grupper i TV och var inte svår att övertala! 

Utmaningen är att locka andra besökare än de 
som redan har en positiv inställning.

– Det är jättebra att politiker som Barbro 
Westerholm och Finn Bengtsson är på plats, men 
de vet redan vad vi pratar om. Hur får man dit an
dra politiker på torsdagen klockan 13.15? Det är 
viktigt att få med något som är nytt och hoppas att 
Arga doktorn ska locka.

Engagemanget hos medarbetare och medlemmar 
är den viktigaste framgångsfaktorn för förbundet.

– Vi lyckas bra med de resurser vi har. Offentliga 
verksamheter lägger jättemycket pengar på 
Almedalen. Varför ska alla dessa landsting profile
ra sig som att just de är bäst? Varför Försäkrings

kas san? Försvarsmakten? Det tyck
er jag kan upplevas som skamligt. 

Fördelen med ”jättarnas” närva
ro är att mindre, fattigare aktörer 
får chans att träffa generaldirektö
rerna.

Nackdelen med rusningen till 
Almedalen är att kostnaderna har 
dragit iväg. I år höjs vissa hyror 
med 50 procent, från en redan hög 
nivå.

– Vi har ändå lyckats hålla nere 
våra kostnader, säger Elisabeth. De 
ekonomiska förutsättningarna är 
så olika, men det har inte gjort vå
ra insatser sämre. 

– Våra medlemmar  åker dit för 
mat och husrum. Våra anställda 
får inget extra för att jobba dygnet 
runt och inga traktamenten. De 
deltar för att de brinner för frågor
na. Vi har hyrt samma hus hos en 
snäll familj under alla år. Vi är tio 
personer som reser till Almedalen 
och bor som en enda stor familj i 
en villa strax utanför ringmuren. 
Det är viktigt att odla sina kontak
ter. 

Tuffa ekonomiska villkor har 
fördelar också. Resan till 
Almedalen svetsar samman.

– Det är ett unikt tillfälle en 
gång per år att göra saker tillsam

mans. Vi delar hus och lagar mat tillsammans. Det 
är värdefullt för vikänslan.

 
Årets politikervecka blir större än någonsin tidi
gare. Och riksförbundet lär åka till Almedalen även 
2015. Det finns mycket kvar att göra.

– Även om politikerna inte gör som vi säger än
nu, så vet de vilka vi är. Sällsynta är inte okända 
längre. Och det är stort.

Men samtidigt betonar Elisabeth än en gång vik
ten av att inte enbart satsa på Almedalen.

Det är inte i Almedalen det stora jobbet görs. Där 
föds idéer och knyts kontakter, men jobbet under 
de andra 51 veckorna är viktigare. 

– Inget får vara en engångsgrej. l

FRÅGOR SOM 
SÄLLSYNTA VILL 
LYFTA FRAM

  Personer med sällsynta 
diagnoser möter ofta 
okunskap och behöver 
nästan alltid snirkla sig 
fram i systemet för att få 
rätt vård och stöd. 

  Om man inte har förmå-
gan att själv ta sig fram i 
systemet är risken stor att 
man inte får sina behov 
tillgodosedda. 

  Även om man har rätt att 
få vård så finns inte 
kompetensen. Man blir 
inte remitterad till rätt 
instans. Man får kanske 
inte ens en korrekt 
diagnos. 

  Och när inte ens vården 
lyckas klara dessa 
uppgifter får man ofta inte 
heller rätt stöd från 
Försäkringskassan, 
skolan eller kommunen. 
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SÖNDAG 29 JUNI
 19.00  
Stefan Löfven talar på 
Socialdemokraternas dag.

MÅNDAG 30 JUNI 
 10.30–11.30  
ADHD i klas
sen, vad gör 
vi? Skol
inspektionens 
granskning 
visar att 
många skolor 
saknar rutiner 
för att upp
märksamma och utreda behov 
av stöd. Rektorer och lärare 
uppger att det saknas kunskap 
och resurser. Vad innebär det 
för eleverna och för samhället? 
Riksförbundet Attention. 
Högskolan i rum E 30.

 11.00  Ska företag kunna utses 
till gode män och förvaltare?  
Riksför bun det Frivilliga Sam
hällsarbetare. JAG:s tält på 
Hamnplan.

 11.30–12.30  Från IG till VG i 
nästan allt. Är teknikstöd för 
elever med kognitiva svårigheter 
lösningen? Varje år lämnar 
110 000 barn gymnasieskolan. 
Av dem hamnar cirka 13 000 i 
ett långt utanförskap. Många har 
någon form av funktionsnedsätt
ning. Men kan teknikstöd få fler 
elever att klara skolan? Och hur 
identifierar vi elever som är i be
hov av särskilt stöd? Sveriges 
Arbetstera peuter. Kårhuset 
Rindi, Donnersgatan 1.

 13.00–14.15  En skola för 
ALLA. En fungerande skolgång 
är viktigt för att barn och unga 
med neuropsykiatriska funk
tionsnedsättningar ska klara sig 
i samhället. Samtidigt vittnar 
många elever om att svårigheter 
resulterar i kunskapsluckor, hög 
frånvaro och ohälsa. Hur skapar 
vi en skola där alla elever kan få 

undervisning efter sina förutsätt
ningar? Riksförbundet 
Attention. Högskolan, E 30.

 14.00–15.00  Hur kan hållbar 
stabilitet i välfärden säkras? Vad 
menas med långsiktig ekono
misk stabilitet? Hur skulle eko
nomiska incitament se ut för att 
säkra medborgarnas tillgång till 
samhällsutvecklingen. Det är 
några av de frågor vi samtalar 
om vid KFS seminarium om hur 
hållbar stabilitet kan säkras i 
välfärden. Gotlands museum, 
Strandg 14.

 15.00  Var tar stödet vägen när 
man fyller 18? Om glappet mel
lan barn och vuxenhabilitering
en. Med AnnKristin Ölund, ha
biliteringsläkare. JAGtältet, 
Hamnplan.

 19.00   Göran Hägglund talar 
på Kristdemokraternas dag.

TISDAG 1 JULI
 08.45–10.15   Vill politikerna 
stå upp för en jämlik cancer
vård? Vad hindrar en jämlik can
cervård – och vad tänker politi
kerna göra åt det? Vilka kortsik
tiga och långsiktiga åtgärder 
tänker politikerna sätta igång 
med efter valdagen i september 
2014, om de vinner valet? 
Burmeisters bakficka, Tage 
Cervins gata 2.

 12.45–14.00   För frisk för 
Försäkringskassan, för sjuk för 
Arbetsförmedlingen. En verklig
het för många som drabbats av 
svåra sjukdomsbesvär. Många 
hamnar idag oförskyllt mellan 
myndigheters stolar. LOTCO 
Rätts skydd. Terassen Hamnplan 
5.

 13.00  Den glömda gruppen i 
arbetslivet – utloggad eller aldrig 
inloggad. Arbetslivet förändras. 
Många arbeten blir allt mer krä
vande. Samtidigt finns en stor 
grupp personer som inte uppfyl
ler de krav som dagens arbetsliv 

ställer på dem. Inte för att de har 
ett funktionshinder eller för att de 
är sämre. De matchar inte mot 
dagens arbetsliv. Politikerna ver
kar ha glömt dem. Sveriges 
Psykologförbund. Kårhuset 
Rindi, Donnersgatan 1.

 13.00   Hur ser de faktiska kost
naderna ut för personlig assis
tans? Det är stora skillnader på 
kostnaderna för personlig assis
tans beroende på assistansan
vändarens behov och vem som 
är anordnare. 
Assistansersättnings
utredningens förslag löser inte 
problemet med att schablonen 
överkompen
serar vissa 
användare 
samtidigt som 
ersättningen 
inte räcker till 
för andra. 
Med Hanna 
Kauppi, pro
jektledare på 
KFO, som vill lyfta fram seriösa 
anordnare med tydliga ambitio
ner att verka utifrån LSS
reformens intentioner. JAG
tältet, Hamnplan.

 14.00   Hur ser det ut med till
gängligheten på våra caféer och 
kulturarenor? En tröskel i vägen 
för att ta sig i lokalen eller en 
väldigt begränsad möjlighet att 
boka sin kulturupplevelse.  
Enligt ett nytt lagförslag är bris
tande tillgänglighet diskrimine
ring. Hör resultatet av en allde
les färsk undersökning där till
gänglighet mätts via rullstols
burna mystery shoppers.  
AB Better Business World 
Wide & NÄRA AB. 
Strandvägen, H523.

 15.30–16.45  
Vägen till arbete. Föräldra kraft 
anordnar paneldebatt om 
arbetsmarknaden för personer 
med funktionsnedsättningar. 
Konferens salen Lojsta, Wisby 
Strand Congress & Event. 
Begränsat antal platser 
– kom i god tid.

 17.00–19.00  
Föräldrakrafts mingel anord
nas för fjärde året i rad. Detta är 
en av de viktigaste mötesplat
serna i Almedalen för politiker, 
organisationer, media, myndig
heter, läsare och alla andra som 
är intresserade av frågor om 
funktionsnedsättningar. 
Vi bjuder på enklare förtäring 
och dryck. Norra Bankett, 
Wisby Strand Congress & 
Event. 
Föranmälan krävs till minglet, 
anmälan till info@faktapress.se 
Huvud sponsor är Nytida och 
övriga sponsorer är Solhaga
gruppen, Attendo och 
Särnmark.

 19.00   Jimmie Åkesson talar på 
Sverige demokraternas dag.

ONSDAG 2 JULI
 08.00–10.00   Jämlik läkeme
delsbehandling – finns den? 
Seminariet har som syfte att 
utifrån ett patient, vård och 
läkemedelsperspektiv debattera 
vad som krävs för att ovanliga, 
innovativa och dyra läkemedel 
ska komma till optimal använd
ning för patienterna. Ingång och 
perspektiv i debatten är patien
ter. Apoteket. Wisby Strand 
Congress & Event.

 09.00–12.00  Har alla samma 
rätt till tandvård? Tandvårds ska
dades möjligheter till vård skiljer 
sig över landet. Tandvårds
skadeförbundet. Skeppsbron, 
H115.

 09.30–10.30  Ingen får falla 
igenom – färdplan för en likvär
dig skola. Alla barn, oavsett so
cioekonomisk bakgrund, ska ha 
rätt till en bra utbildning. Den 
svenska skolan har blivit sämre 
på sin kompensatoriska uppgift, 
därför har LO bjudit in till ett 
lös nings inriktat samtal om hur 
problemet egentligen ser ut och 
vad vi kan göra åt det. LO. 
Terrassen restaurang, 
Hamnplan 5.

Ann-Marie 
Begler.  
30 juni kl 10.30.

Hanna Kauppi.  
1 juli kl 13.00.

Snabbguide  
till Almedalen

– 47 EVENT DU INTE BÖR MISSA
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TEMA Vägen till arbete

Vi vet att alla kan lära nytt, utvecklas och må bra!
För dig som använder teckenspråk eller alternativa kommunikationsätt är våra verksamheter 
bara ett samtal bort, var i landet du än bor. Hos oss finner du gemenskap, kunskap och 
möjligheterna till en verklig utveckling genom hela livet. 

Mo Gård är en icke vinstdrivande organisation med verksamheter spridda över landet. Här hittar du 
boende enligt LSS och HVB för ungdomar som vuxna. Är du intresserad av att studera, kan du läsa på 
vår gymnasiesärskola eller om du är över 18 år, så kanske du funderar på vår folkhögskola. Oavsett vilken 
verksamhet du är intresserad av vet vi att alla kan lära nytt, utvecklas och må bra. Vill du veta mer om oss 
och vad vi kan göra för dig är du självklart varmt välkommen att kontakta oss för mer information!
   

info@mogard.se | www.mogard.se | 010-471 66 00

 10.00–11.30   Framtidens sjuk
hus – hur ser uppdraget ut? 
Karolinska Universitets sjuk hu
sets nya toppmoderna universi
tetssjukhus ger möjlighet att 
tänka nytt för framtidens patient. 
Hur kan det nya sjukhuset ge 
utrymme för att utveckla samar
betet mellan vård, forskning och 
utbildning? Karolinska universi
tetssjukhuset och Dagens 
Medicin. Burmeisters bakficka, 
Tage Cervins gata 2.

 11.00–12.00   Bristande till
gänglighet. Diskriminering eller 
inte? Karin Délen, jurist på Nära 
AB, talar om tillgänglighet från 
sitt perspektiv som rullstolsbu
ren med CPskada. Nära AB. 
Strandvägen, H523.

 11.00   Ålders diskriminering, 
sänkt kvalitet och sämre liv?  
En samlad bru
karrörelse an
ser att assis
tansersätt
ningsutred
ningens förslag 
inte ska 
genomfö ras. 
Med Pelle 
Kölhed, ord
förande Person ska deförbundet 
RTP. JAGtältet, Hamnplan.

 13.00–14.00   Hur ser det ut 
med tillgängligheten på våra 
caféer och kulturarenor? Hör 
resultatet av en alldeles färsk 
undersökning där tillgänglighet 
mätts via rullstolsburna mystery 
shoppers. Better Business 
World Wide & NÄRA. 
Strandvägen, H523.

 13.00–14.00   Utan frivilliga 
stannar myndighetssverige. 
150 000 personer får stöd av en 
kontaktperson, kontaktfamilj, 
god man, lekmannaövervakare 
eller stödperson, uppdrag som 
är reglerade i lag. Myndigheter 
behöver ta ett större ansvar för 
insatserna. Riksförbundet frivilli
ga samhällsarbetare. Campus 
Gotland, Cramérgatan 3, E:30.

 13.00  Kärlek och personlig 
assistans. Om du är beviljad 
personlig assistans och flyttar 
ihop med någon är rutinen  

att du mister dina assistanstim
mar på kvällen och natten efter
som sambor enligt äktenskaps
balken har skyldighet att hjälpa 
varandra. Men om partnern inte 
kan eller vill ta över assistenter
nas arbetsuppgifter och ansvar 
– vad händer då? JAGtältet på 
Hamnplan. 

 13.30   Diabetes år 2014 – hur 
bra behandling ska vi ha i 
Sverige? Ett seminarium där 
experterna pekar på var Sverige 
bör ligga när det gäller diabetes
behandling. Läkartidningen. 
Best Western Strand Hotel, 
Strandgatan 34.

 14.00  Heta stolen: Anders 
Ygeman (S), riksdagsledamot, 
ordförande i Riksdagens trafik
utskott. JAGtältet på Hamnplan. 

 15.00  Heta stolen: Margareta 
B Kjellin (M), riksdagsledamot, 
ledamot i socialutskottet. JAG
tältet, Hamnplan.

 15.00   Nationella riktlinjer – 
positiv effekt för patienten? 
Vilket har resultatet blivit?  
Har vi rätt indikatorer? Vem gör 
jobbet? Hur lång tid får det ta? 
Reumatikerförbundet och 
Svensk Reumatologisk 
Förening. Burmeisterska huset, 
Strandgatan 9A.

 16:00   ”Personlig assistans i 
Europa – ljusglimtar trots stora 
nedskärningar” Med Jamie 
Bolling, ENIL, European 
Network on Independent Living. 
JAGtältet, Hamnplan.

 19.00   Åsa Romson talar på 
Miljöpartiets dag.

TORSDAG 3 JULI
09.30–10.45   Vilket stöd kan 
skolansvariga få 
för att utveckla 
en mer tillgäng
lig skola? 
Seminariet ger 
en introduktion 
till de konkre
ta verktyg 
som myndig
heten tagit 

fram som förskolor och skolor 
kan använda för att komma 
igång med arbetet att skapa en 
mer tillgänglig verksamhet.  
Ett av verktygen som ingår i det
ta är Date, framtaget av 
Handikapp för bunden.  
SPSM. Campus Gotland, 
Cramérvägen 3, B22.

 10.00–11.00   Mitt privata liv i 
offentlighetens sköte. LSS ger 
rätt till självbestämmande. När 
och hur ska den delen av lagen 
synas? Glöms syftet i lagen bort 
i den välmenande jakten på bris
ter och oegentligheter? 
Intressegruppen IfA. Campus 
Gotland, Cramérgatan 3, D 22.

 10.30–11.30   Barndomstolen.
Makthavare grillas av ungdomar 
om barns villkor i Sverige.  
Vad vet de om barn idag och 
vad gör de för barn idag?  
Men framförallt, vad kan de göra 
bättre genom att jobba med 
barnkonventionen? Tobias 
Baudin, LO. Unga Örnar. 
Terrassen restaurang, 
Hamnplan 5.

 10.30–12.30  Seminarium om 
barn och unga inom autism
spektrumet; om vikten av tidiga 
och samspelan
de samhällsin
satser, om sko
lan och dess 
koppling till utan
förskap samt hur 
Solhaga grup
pens pedago
giska platt
form konkret 
stöttar hemmasittande ung
domar tillbaks till skolan. Wisby 
strand Congress & Event, 
Lounge.

 13.00   Heta stolen: Agneta 
Luttropp (MP), riksdagsledamot, 
ledamot i socialutskottet. JAG
tältet, Hamnplan.

 13.00–14.30   Behandling och 
uppföljning, en utopi för benskö
ra patienter? Varje år får 70 000 
svenskar en fraktur på grund av 
benskörhet. Inget annat land 
drabbas av så många frakturer. 
Nästan ingen av dessa patienter 
får någon diagnos och behand

ling. Vad inne
bär multidisci
plinära team 
och kan de vara 
en lösning? 
Best Western 
Strand Hotel, 
Strand gatan 
34.

 13.15   
Sällsynta diagnoser banar väg 
för framtidens vård och omsorg. 
Riksförbundet Sällsynta diagno
ser anordnar seminarium tillsam
mans med Nationella 
Funktionen Sällsynta diagnoser 
och Ågrenska. Lojsta 2 i Wisby 
Strand Congress & Event.

 14.00   Heta stolen: Lennart 
Axelsson (S), riksdagsledamot, 
ledamot i socialutskottet. JAG
tältet, Hamnplan.

 15.00–16.00   Efterfrågat av 
patienter, inte av samhället – hur 
ska patienterna få tillgång till 
moderna läkemedel? Stora ut
maningar inom vården är dels 
vem som ska få tillgång till inno
vativa, moderna läkemedel, dels 
när i tiden detta ska ske. Hur 
realiseras värdet av en ny can
cerbehandling som används i en 
begränsad skala? Hur kan vi få 
ett system som fungerar i alla 
landsting och regioner? 
Janssen. Best Western Strand 
Hotel, Strandgatan 34.

 19.00    Fredrik Reinfeldt väntas 
tala på Moderaternas dag.

FREDAG 4 JULI
 10.00–11.00  Den assistansbe
rättigade statsministern. Erbju
der samhället assistansberätti
gade verkligen det som lagstad
gade rättigheter säger? Kan 
assistansberättigade vara fullt 
jämlika? Är det en utopi att 
Sveriges statsminister skulle 
kunna vara assistansberättigad? 
Enligt grundlagen har alla med
borgare samma rättigheter, alla 
ska vara jämlika och delaktiga. 
Men gäller detta för alla? Sophie 
Karlsson, IfA, Anders W Jons
son, ordförande socialutskottet, 
C, Lennart Axelsson, S. IfA. 

Pelle Kölhed.  
2 juli kl 11.00.

Elisabeth 
Wallenius.  
3 juli kl 13.15.

Fredrik 
Reinfeldt 
väntas tala 
3 juli kl 19.00.

Snabbguide  
till Almedalen – 47 EVENT DU INTE BÖR MISSA
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Catrin 
Tufvesson.  
3 juli kl 09.30.

FK_1403_s68-87_Arbete_Almedal_v09.indd   82 2014-05-06   12:24



2014, # 3  FÖRÄLDRAKRAFT     83

RESURSCENTER MO GÅRDVi vet att alla kan lära nytt, utvecklas och må bra!
För dig som använder teckenspråk eller alternativa kommunikationsätt är våra verksamheter 
bara ett samtal bort, var i landet du än bor. Hos oss finner du gemenskap, kunskap och 
möjligheterna till en verklig utveckling genom hela livet. 

Mo Gård är en icke vinstdrivande organisation med verksamheter spridda över landet. Här hittar du 
boende enligt LSS och HVB för ungdomar som vuxna. Är du intresserad av att studera, kan du läsa på 
vår gymnasiesärskola eller om du är över 18 år, så kanske du funderar på vår folkhögskola. Oavsett vilken 
verksamhet du är intresserad av vet vi att alla kan lära nytt, utvecklas och må bra. Vill du veta mer om oss 
och vad vi kan göra för dig är du självklart varmt välkommen att kontakta oss för mer information!
   

info@mogard.se | www.mogard.se | 010-471 66 00

Campus Gotland, Cramérgatan 
3, sal D 22.

 10.30–12.00   Hur kan unga 
påverka funktionshinderpoliti
ken i framtiden? Genom samar
bete! Ungdomsorganisationer 
inom funktionshinderrörelsen 
har länge velat ha makt i politi
ken. Men vilka möjligheter har 
man att påverka? Vilka kanaler 
använder de för att göra sin röst 
hörd? Samtal om hur ungas 
plats i funktionshinderpolitiken 
säkerställs via samarbete. En 
stärkt röst. Högskolan sal B51. 
En stärkt röst. Högskolan sal 
B51.

 15.00–16.00   Till gäng lighet i 
samhället, inte bara en rättighet. 
Samhället kan mäta tillgäng
lighet och reglera om den i lag
stiftning, men effekten faller 
platt om brukaren själv inte tar 

äganderätten till sitt liv. Jan 
Blomström, författare till boken 
Älskade assistent, belyser bru
karens eget ansvar. Better 
Business World Wide och Nära 
på Strandvägen, H523.

 16:30-18.00   Skola med 
Knuff. Ett seminarium om hur 
bristen på individanpassning i 
skolan straffar ut elever som 
inte följer normen. Debatt mel
lan politiker, representanter för 
lärar pro fes sionen, representan

ter från elevorganisationer samt 
funktionshinderrörelsen. En 
stärkt röst. Högskolan sal B51.

 19.00   Jonas Sjöstedt talar på 
Vänsterpartiets dag.

LÖRDAG 5 JULI
 11.00–12.00   Parti snack om 
tillgänglighet. Riksdagspar
tierna möts för att prata tillgäng
lighet och nya lagen om diskri
minering. Vad gör ni, vad behö
ver vi göra och hur?
Anders Westgerd, GIL, är mo
derator. Better Business World 
Wide & Nära. Strandvägen, 
H523.

 11.00   Verksamhet före vinst. 
Assistans reformen 20 år ur ett 
anordnarperspektiv. Med Per 
Frykman, verksamhetsansvarig 

för branschorganisationen 
Assistans anordnarna. JAG
tältet, Hamnplan.

 13.00   Heta stolen: Rickard 
Nordin (C), riksdagsledamot, 
ledamot i socialutskottet och 
ordförande för Center partiet i 
Göteborg. JAGtältet, 
Hamnplan.

 13.00   Jan Björklund talar på 
Folkpartiets dag.

SÖNDAG 6 JULI
 11.30   Annie Lööf talar på 
Center partiets dag.

Sophie 
Karlsson.  
4 juli kl 10.00.

Anders 
Westgerd.  
5 juli kl 11.00.
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Leia Gärtner är ansvarig för 
daglig verksamhet inom Nytida, 
men är engagerad även privat, 
bland annat som kontaktperson 
enligt LSS åt en person som hon 
känt i många år. 

OM NYTIDA

Verksamhet: Stöd till barn och 
vuxna med funktionsnedsättning, 
psykiatri, missbruksvård och 
ensamkommande flyktingbarn.

Medarbetare: 4 500 anställda i 
250 verksamheter runt om i 
Sverige.

Omsättning: 1,6 miljarder kr.

Framtidsplaner: Satsar bland 
annat på teknikstöd för att 
underlätta vardagen för kunderna.

Jag brinner för att arbeta 
med daglig verksamhet. 
Det ger mig så oerhört 
mycket.

SPONSORINTERVJU  LEIA GÄRTNER, NYTIDA

”Vi kan vara ett steg  
på vägen till ett vanligt jobb”

Varför satsar ni på att synas 
och påverka i Almedalen?

– Jag tycker att det är viktigt 
att påverka överallt. Frågor 
som rör personer med funk
tionsnedsättningar förtjänar 
att ta plats på alla ställen.

Vilka åtgärder vill du se för att 
fler med funktionsnedsätt-
ningar ska få jobb?

– Nu omprövas många be
slut om ersättningar och sam
hället vill att personer med 
funktionsnedsättningar ska ut i 
jobb. Det betyder att en del av 
vår målgrupp utreds av Försäk
ringskassan och Arbetsför
medlingen som bedömer om 
det är daglig verksamhet som 
ska gälla eller om man ska hän
visas till den öppna arbets
marknaden.

– Det är viktigt hur man han
terar introduktionen till den 
väldigt tuffa arbetsmarknaden, 
där alla konkurrerar om de 
jobb som finns oavsett vilka 
förutsättningar som personen 
har. 

– Vår uppgift inom daglig 
verksamhet är att tillhandahål
la ett riktigt och viktigt arbete 
med det stöd som behövs och 
utifrån de förutsättningar och 
styrkor man har. Vi vill göra 

det möjligt att få utveckla sina 
styrkor i den takt man behöver. 

– Vi vill arbeta med det som 
fungerar i fokus. Då kan vi vara 
ett steg på vägen till att klara av 
ett vanligt jobb.

– Det är också oerhört vik
tigt att man kan arbeta presti
gelöst mellan olika instanser 
och verksamheter för indivi
dens bästa. Det krävs samarbe
te och att vi ger varandra man
dat i de frågor var och en be
härskar och har mest kunskap 
om.

– Jag som är med och driver 
daglig verksamhet menar inte 
att denna verksamhet är det 
enda rätta – jag tycker absolut 
att det är viktigt att alla som vill 
och har möjlighet ska komma 
ut i riktiga arbeten. 

– Men vi får inte blunda för 
det som kan bli svårt, vi måste 
reflektera över varför det är 
viktigt att alla kommer ut i ar
bete i vår målgrupp. Kommer 
alla att må bra av att vara på en 
arbetsplats där man är ensam 
om att ha en funktionsnedsätt
ning och kommer det alltid att 
leda till att personen kan kän
na sig delaktig och trygg? 

– Och när man väl är ute i 
arbete – vilka rättigheter har 
man kvar? Vad händer om den 
dagen kommer då det inte 
fungerar längre? 

– Vi har ett stort ansvar och 
vi som är engagerade och arbe
tar med den här målgruppen 

måste lyfta de här frågorna och 
våga prata om det som är svårt.

Varför är du personligen så 
engagerad?

– Engagemanget är en själv
klarhet för mig och det ligger 
mig så nära i hjärtat och tanken 
att jag inte kan ge något enkelt 
svar. Jag började arbeta inom 
LSS 1996 och har varit på 
gruppbostäder, dagliga verk
samheter, boendestöd och so
cialtjänst. Jag har också utbil
dat mig till vårdbiträde och 
socionom. Jag brinner för det 
här, jag tycker verkligen om att 
arbeta med den målgruppen vi 
gör – det ger mig så oerhört 
mycket och jag känner att jag 
själv kan bidra.

– Jag är kontaktperson enligt 
LSS åt en fantastisk person som 
jag känt sedan 1999 och vi träf
fas för att gå på bio, baka, bada 
och umgås. l

LEIA 
GÄRTNER 
Verksamhetschef 
för daglig 
verksamhet, 
Nytida.
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Varför satsar ni på 
Almedalen?

– Det är ett bra tillfälle att få 
prata med många personer 
som är viktiga för branschen, 
att lyssna, ställa frågor, se hur 
olika parter tänker och agerar. 
Vi har även möjlighet att föra 
fram vad vi tycker 
är viktigt för att as-
sistansreformen ska 
bli bättre och att 
samhället därige-
nom ska kunna ut-
vecklas. Det utgör 
grunden för vår 
verksamhet. 
Vilka åtgärder vill 
du se för att fler ska 
få jobb?

– Det behövs ett 
aktivt stöd till ar-
betsgivare som kan 
anställa. 
Lönebidrag kan be-
hövas, men framfö-
rallt kommunika-
tion om stödbehov. 
Vi måste få bort 
rädslan för att det ska vara 
krångligt att anställa en per-
son med funktionsnedsätt-
ningar. Hjälp arbetsgivarna att 
bli professionella på att arbets-
leda personer med olika funk-
tionsnedsättningar i såväl pro-
jekt som fasta arbeten och 
pryoplatser.

– Se till att göra en snabb 
och seriös utvärdering av var-
je arbetssökandes resurser, 
styrkor, drivkrafter och be-
gränsningar.

– Sprid goda exempel för att 
vidga vyerna hos både arbets - 
givare och arbetssökande. 
Fokusera på resurserna hos 
varje person. Redan som 
mycket ung bör man få möjlig-

het att på ett positivt sätt re-
flektera runt framtida arbets-
möjligheter genom rådgiv-
ning, praktik och pryo.
Vad kan ditt företag göra för 
att fler ska få jobb? 

– Om man har behov av as-
sistans och söker jobb är det 

avgörande att man 
har personliga as-
sistenter som vet 
hur de bäst assiste-
rar i just arbetssitu-
ationer. Samspelet 
kan bli avgörande 
för vilket intryck 
man gör och hur 
väl man kan utföra 
sitt arbete. Vi har 
utbildningar där vi 
tar upp detta. Hur 
ska assistenten age-
ra? Vad skall man 
tänka på? Vad är 
viktigt att diskute-
ra igenom? Har den 
assistansberättiga-
des arbetsgivare 
förväntningar på 

den personliga assistenten, 
och hur bemöter man det?
Vad är det bästa bidrag du kan 
ge som vd för Särmark?

– Viktigast är att se till att 
företaget fortsätter att vara en 
värdegrundsdriven anordna-
re. Vi ska se till att vi lever som 
vi lär och är med och påverkar 
beslutsfattare.
Vilken funktionshinderfråga 
anser du vara viktigast inför 
valet?

– De som arbetar med funk-
tionshinderpolitik behöver 
höja statusen på dessa frågor 
hos regeringen och i de egna 
partierna. De behöver öka 
medvetenheten bland makt-
havare och domare. 

– Trots att det finns en kon-
sensus i de flesta frågorna går 
det trögt med att rätta till pro-
blem som finns med imple-
menteringen av LSS-lagen. Det 
kan ironiskt nog bero på att de 
är så eniga. Valstrategiskt blir 
det ointressant att driva frå-
gorna då partierna har svårt 
att skilja ut sig från varandra. 

– Både Försäkringskassan 
och domstolar hänvisar till 
politikerna när tillämpningen 
blir helt fel. Politikerna måste 
agera så att personer med 
funktionsnedsättningar får 
samma möjligheter som andra 
att leva som fullvärdiga med-
borgare i vårt samhälle.

– LSS § 9A måste ändras så 
att de ytterst olyckliga effek-
terna av regeringsrättsdomen 
från 2009 upphävs. Den do-
men har lett till att man inte 
har rätt till assistans för 
grundläggande behov till ex-
empel om man kan föra ske-
den till munnen själv, även om 
man inte förstår att hunger 
betyder att man måste äta.

– Reglerna för assistans vid 
sjukhusvistelse måste också 
ändras så att man automatiskt 
får behålla assistans på sjuk-
hus under minst sex månader.

– Schablonersättningen 
måste utformas så att den möj-
liggör kvalitet och kompeten-

utveckling. Den assistansbe-
rättigade måste kunna leva ett 
aktivt liv utan att själv behöva 
betala för merkostnader på 
grund av assistansen.

– Vi måste också säkerställa 
att assistansberättigade kan 
behålla sin assistans även ef-
ter 65 års ålder.
Vilka förhoppningar har du 
personligen inför Almedalen? 

– Jag hoppas att diskussio-
nerna under veckan leder 
fram till att ledande politiker 
lyssnar mer ocn får ökad för-
ståelse för hur man kan verka 
för högre kvalitet inom per-
sonlig assistans. Och jag hop-
pas att den illa underbyggda 
schablonutredningen slängs i 
papperskorgen! l

Redan som mycket ung bör man få möjlighet att 
reflektera runt framtida arbetsmöjligheter, anser 
Marika Philipson, vd för Särnmark. Hon vill att 
unga tidigt får rådgivning och praktik. 

MARIKA 
PHILIPSON 
VD för Särnmark.

”Unga måste tidigt få råd och praktik”

OM SÄRNMARK

Verksamhet: tre bolag inom 
assistans med kontor i 
Stockholm, Uppsala och Visby 
och kunder i hela landet.  

Omsättning: 350 miljoner kr.

Framtiden: Vi fortsätter arbetet 
med att intensivt utveckla 
kvalitet och struktur. Vi fortsät-
ter även att vässa och utöka vårt 
utbildnings- och aktivitetsutbud 
både för assistenter och 
kunder.

Om man 
har behov 
av assis-
tans och 
söker jobb 
är sam-
spelet 
avgörande 
för vilket 
intryck 
man ger.

SPONSORINTERVJU  MARIKA PHILIPSON, SÄRNMARK
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Varför är ni i Almedalen?
– Vi vill visa vad vi har att 

erbjuda som utförare av vård 
och omsorg, och Almedalen 
är en stor arena om man vill 
nå ut till beslutsfattare och 
opinionsbildare.
Vilka åtgärder vill du se för 
att fler med funktionsned-
sättningar ska få jobb?

– Förändrade  attityder ge
nom ökad kunskap om funk
tionsnedsättningen. Förut
fattade meningar och rädsla 
för det okända är något vi ofta 
stöter på.

– En bättre och mer kon
struktiv diskussion i samhället 
generellt, om möjligheter och 
likheter snarare än svårighe
ter och skillnader mellan per
soner med och utan funk
tionsnedsättningar. Ökad kun
skap om vilka stödsystem och 
hjälpmedel som finns, exem
pelvis särskilda anställningar 
eller lönebidrag.
Vad kan ni själva göra för att 
fler ska få jobb? 

– Vi kan skapa ännu fler 
samarbeten med arbetsgivare 
för personer med funktions
nedsättning som vill ha ett 
lönearbete. Det är också vik
tigt att vi ger möjlighet till lö
nearbete för personer med 
funktionsnedsättning inom 
Attendos egna verksamheter.

– Vi har en särskild utveck
lingslots som genom kontakter 
med övriga samhället arbetar 
med att öka arbets och syssel
sättningsmöjligheterna för del
tagare på våra dagliga verk

samheter. En annan viktig del 
är att hitta och bygga upp rätt 
anpassat stöd för enskilda del
tagare.

 – Vi arbetar med att fånga 
upp fler personer som vill 
komma vidare till mer arbets
lika former. Genom att samar
beta med externa företag  ger 
vi personer chansen till en 
individuell praktikplacering 
eller deltagande i en utflyttad 
grupp på heltid. Idag samar
betar vi med olika företag, 
exempelvis Karlbergs resta
urang i Stockholm.
Vad är det bästa bidrag du 
personligen kan ge?

– Jag har arbetat inom vård 
och omsorg i nästan hela mitt 
liv, över 30 år, eftersom jag 
började som 18åring. Jag kan 
inte tänka mig ett arbete där 
jag inte får vara med om att 
påverka så att människor, oav
sett var de befinner sig i livet, 
får en så bra och stimulerande 
vardag som möjligt. Det är 
själva grunden. Vi kan göra 
stora insatser för en bättre 
omsorg i Sverige. 
Vilken fråga anser du vara 
viktigast inför valet?

– Att själv kunna välja utfö
rare av vård och omsorg är 
centralt eftersom man står sig 
själv närmast: Hur skulle nå
gon annan kunna bestämma 
vem man har förtroende för? 
Det är viktigt med privata al

ternativ, då konkurrens leder 
till utveckling och ger fler val
möjligheter.
Varför är du personligen en-
gagerad?

– Jag vill arbeta för att för
ändra  attityder i samhället 
genom ökad kunskap om funk
tionsnedsättningar, det är vik
tigt eftersom vi ofta stöter på 
förutfattade meningar och 
rädsla för det okända. 

– Jag vill ut veckla insatser 
och stöd för den enskilde så att 
alla kan leva ett liv på lika vill
kor som övriga medborgare i 
samhället.
Vilka förhoppningar har du 
inför Almedalen i år? 

 – Att privata företag får 
finnas kvar på marknaden 
med sunda villkor. l

SPONSORINTERVJU  CECILIA ADDAMSHILL, ATTENDO

”Ta bort rädslan för det okända”

Jag kan inte tänka mig ett 
arbete där jag inte får vara 
med och påverka männis-
kors vardag.

CECILIA 
ADDAMSHILL 
VD för Attendo 
Skandinavien 
Omsorg.

OM ATTENDO

Företaget är ett av Sveriges 
största inom stöd och service 
till funktionsnedsatta och 
Individ- och familjeomsorg. 

Medarbetare: 2 700 i 200 
verksamheter.

Ort: Samarbetar med kommu-
ner i större delen av Sverige.

Framtidsplaner: Målet är att 
bli nummer 1 i Skandinavien 
och att vara drivande och 
utveckla omsorgen i Sverige. 
För att klara det ska Attendo 
satsa på kvalitet och ge 
medarbetarna bästa förutsätt-
ningarna att göra ett bra 
arbete.

En utvecklingslots och nya samarbeten med andra företag  
ska skapa fler jobb för personer med funktionsnedsättning, 
säger Cecilia Addamshill.
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OM SOLHAGAGRUPPEN

Arbetar inom boende, arbets
träning, fritid, förskola, skola, 
utredning, individuellt stöd, 
vård, behandling och omsorg 
för personer med neuropsyki
atriska diagnoser, utveck
lingsstörning och förvärvad 
hjärnskada.

Anställda: Cirka 1200.

Omsättning: 550 miljoner.

Ort: Flera orter i södra och 
mellersta Sverige. Ungefär 
hälften av landets kommuner 
är kunder.

Framtidsplaner: Fortsätter 
utveckla tjänster utifrån de 
behov som finns i kommun
erna.  

WWW.FORALDRAKRAFT.SE

Se debatten
Vägen till arbete 
på webben!
FÖLJ OSS LIVE 1 JULI 2014 15.45–17.00 

Varför satsar ni på 
Almedalen?

– Det är viktigt att bidra i 
arbetet med att synliggöra och 
skapa intresse för 
frågor som positivt 
främjar livskvalite-
ten för personer 
med funktions-
nedsättning. 

– I Sverige har 
vi en bra lagstift-
ning i LSS, men 
trots det är det 
många som inte 
får det stöd som de 
skulle behöva. Vi 
måste diskutera 
hur vi tillsammas 
skapar rätt 
förutsättningar för 
personer med 
funktionsnedsätt-
ning att tillgodogö-
ra sig skolgång, 
möjlighet till arbete, en rik 
fritid och de livskvaliteter som 
ett rikt liv bör innehålla. 
Vilka åtgärder vill du se för 
att fler ska få jobb?

– Vi måste arbeta med att 
förändra attityder hos 
arbetsgivare när det kommer 
till att anställa personer med 
funktionsnedsättningar.

– Vi behöver även mentor-
skapsprogram som underlät-
tar för personer med funk-

tionsnedsättningar att komma 
in på arbetsmarknaden och 
som stöttar vid behov under 
arbetslivet. 

– Jag skulle även 
gärna se ett ökat 
samarbete mellan 
näringsliv och skola 
för att tidigt visa 
vägen till vidare 
utbildning och 
arbetsmöjligheter.
Vad kan ni själva 
göra för att fler ska 
få jobb? 

– Som arbetsgiva-
re kan vi visa på 
goda exempel 
genom att anställa 
medarbetare med 
funktionsnedsätt-
ning och ge dem rätt 
förutsättningar med 
individuellt anpas-
sad kravnivå för att 

få dem att växa i arbetsrollen. 
– Som aktör inom LSS har 

vi genom våra tjänster inom 
arbete och daglig verksamhet 
möjlighet att ha nära samarbe-
te med näringsliv och praktik-
platser för att hitta rätt roll för 
individen baserat på intressen 
och styrkor. Vi arrangerar ofta 
föreläsningar om vikten av att 
leva ett rikt liv.   
Vad är det bästa bidrag du 
personligen kan ge?

– Att säkerställa en effektiv 
organisation med motiverade 
medarbetare som kan ge hög - 
sta kvalitet till våra brukare. 
Vi vill skapa förutsättningar 
för ett gott liv, hela livet.
Vilken funktionshinderfråga 
i övrigt är viktigast?

– Inom Solhagagruppen 
fokuserar vi på den växande 
andelen ”hemmasittare”, barn 
som inte går i skolan. Skolan 
är en social investering och en 
grund för att lyckas i arbetsli-
vet. Det är därför viktigt att 
hemmasittare uppmärksam-
mas tidigt och får det stöd som 
de behöver för att fullfölja sin 
skolgång. Tidiga insatser 
tjänar såväl den enskilde 
individen som samhället på.   
Varför är du personligen 
engagerad?

– Under många år har jag 
aktivt drivit ett arbete för 
hälsosamma och hållbara 
medarbetare och som VD för 
Solhagagruppen kan jag nu, 
genom våra verksamheter, 
hjälpa individer med funk-
tionsnedsättning till ett bättre 
liv.
Vilka förhoppningar har du 
inför Almedalen? 

– Jag hoppas på ökad 
kunskap om hur privata bolag 
inom omsorgen kan drivas 
långsiktigt med fokus på 
kvalitet. Det är viktigt att lyfta 
fram den positiva skillnad vi 
gör för varje enskild individ, 
till exempel för skolans 
hemmasittare. l

SPONSORINTERVJU  PATRIK ATTEMARK, SOLHAGAGRUPPEN

Alla tjänar på tidiga insatser, säger Patrik 
Attemark, som satsar på både arbetsmarknads-
frågor och skolfrågor i Almedalen i år.

PATRIK ATTEMARK 
VD för Solhagagruppen.

”Fler behöver stöd i skola och arbete””Ta bort rädslan för det okända”

Det är 
viktigt att 
”hemma-
sittare” 
uppmärk-
sammas 
tidigt och 
får det 
stöd de 
behöver. 
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Hitta rätt sport

”Alla kan spela tillsammans”

Stor GUIDE till  
idrott för alla

MITT BARN VILL 
BÖRJA IDROTTA – 
VART SKA VI VÄNDA 
OSS?
– Kontakta din lokala 
idrottsförening. Om de 
inte har just den idrotten 
ni önskar på programmet 
kan ni kontakta ert 
distriktsförbund, som 
hjälper er vidare. Om de 
mot förmodan inte kan 
hjälpa er är ni självklart 
välkomna att kontakta oss 
på kansliet.   
www.shif.se/distrikt

HUR HITTAR JAG EN 
FÖRENING NÄRA 
OSS?
– På vår hemsida finns ett 
smart verktyg, där du kan 
söka förening baserat på 
distrikt och vilken idrott 
du är intresserad av.   
www.shif.se/forening

VAD KAN EN FÖR-
ENING FÅ HJÄLP 
MED OM DE VILL 
STARTA EN NY 
VERKSAMHET?
– De kan få hjälp med det 
mesta. Allt från handi
kappidrottslära till hjälp 
med material och licen
ser. Vi på Handi kapp
idrottsför bundet kan hjäl
pa till, precis som våra 
distrikt – även om idrot
ten i fråga inte tillhör oss. 
I de fallen kan man även 
få hjälp av Special idrotts
för bundet i fråga. Rull
stolsbasket tillhör till ex
empel Svenska Basket 
förbundet och inte 
Handikapp idrotts
förbundet.  

HUR HITTAR MAN 
INFORMATION OM 
PROVA-PÅ-DAGAR?
– Oftast är det våra 
distrikt som håller i dem, 
och då kommer de upp i 
vår gemensamma 
kalender på hemsidan. 
Självklart går det även 
bra att fråga ditt lokala 
distrikt om de har något 
på gång.  
www.shif.se/kalender

HAR DU NÅGOT  
TIPS TILL FÖRÄLD-
RAR, VARS BARN 
SKA BÖRJA IDROT-
TA FÖR FÖRSTA 
GÅNGEN?
– Testa olika idrotter tills 
ni hittar något barnet trivs 
med. Simning är alltid bra 
att kunna, så väldigt 
många börjar där – men 
det finns verkligen hur 
många alternativ som 
helst. Känn inga begräns
ningar utan kör bara 
igång. Allting är möjligt, 
och det går att göra 
mycket, mycket mer än 
vad många tror. 

Allt fler idrottsföreningar inkluderar handikappidrott i sin verksamhet 
– vilket ökar chanserna för att ditt barn ska hitta en sport att trivas med. 
Vi har frågat Henrik Hjelmberg, kommunikatör på Svenska 
Handikappidrottsförbundet, hur man hittar rätt.

Peter Melander, 38 år, jobbar på 
Stockholms Handikappidrotts
förbund och spelar golf i 

Hässelby Golfklubb.

Hur länge har du spelat golf?
– Jag började spela golf för 

ett år sedan i och med att 
Hässelby golfklubb startade upp 
handigolf och bjöd in till en provapådag. 
Då kände jag att det var dags att komma 
igång eftersom min sambo redan spelar. 
Jag spelar nu som en glad amatör.
Vad har du för funktionsnedsättning?

– Jag har en benprotes på höger ben. 
Eftersom jag aldrig tävlat så vet jag inte 

hur det fungerar med klassning eller 
regler vid tävlingar.
Vad är det bästa med golf?

– Att få vara ute, alla kan spela 
tillsammans oavsett nivå och ålder.

Har du något tips till nybörjare?
– Ge inte upp!

Var vänder man sig om man är nyfiken?
– Ditt distrikts golfförbund eller 

Svenska golfförbundet, de vet hur man 
tar sig vidare och hittar rätt om man är 
sugen. l

Golf

TEXT & FOTO: TOMAS TIRÉN  
info@faktapress.se
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”Alla kan spela tillsammans”

Helene Ripa, 43 år, tog Sveriges 
enda guld i Sotji – i sin allra första 
Paralympics-start som skidåkare.

Hur kommer det sig att du började med 
längdskidor?

– Den första gången jag testade att åka 
längd med protes var redan vintern efter 
amputationen, 1986. Kommer inte ihåg så 
mycket mer än att jag ramlade och 
protesen gick sönder. Det skulle dröja 
nästan 20 år innan jag stod på 
ett par längdskidor igen och 
då var det min man Ronnie 
som ”återintroducerade” 
mig.

Hur gick det till?
– Vi var i Åre på skidsemes-

ter och sista dagen bytte vi 
slalomskidorna mot längdskidor för en 
fjälltur i Storulvån. Och det blev en 
upplevelse av blandad karaktär. 

Strålande sol och fantastisk natur upp 
mot Sylarna, men även en mardröms-
upplevelse när nerförslöporna hemåt 
skulle avverkas. Det slutade med att 
Ronnie bromsade mig med ett rep. Jag 
först och han som plogade som en tok 
bakom.

Vad var det som gjorde att du fortsatte?
– Frihetskänslan och att det är så 

roligt, det var det jag tog med mig. Väl 
hemma i Stockholm började jag träna 

tillsammans med min klubb 
Haninge SOK – först på min 
vardagsprotes, men senare med en 
protes anpassad för sport. Den nya 
protesen öppnade en ny värld och 

helt plötsligt var det som att åka 
utan protes – den kändes inte. Allt 

gick bättre, jag ökade träningen och 
mina första tävlingar var Tjejskidan i 
Stockholm (ett platt staklopp) och 
Tjejvasan 2011. Körde in precis under två 

timmar och tyckte att det var så kul att 
jag fortsatte träna och tävla. 
Vad är det bästa med sporten?

– Det bästa med längdskidor är att 
man får komma ut, att få träna utomhus. 
Jag älskar naturen och med protes är det 
svårt att ta sig fram i terrängen. På skidor 
glider man ovanpå snön, man kommer 
längre sträckor och det är en otrolig 
frihetskänsla. 

– Det är precis som med cykel – upp-
täcksradien blir mycket större. Och man 
slipper skavsår… Det är även en bra 
träning för hela kroppen, men det är 
något som man inte tänker på så mycket 
eftersom det är så roligt  – oavsett vilken 
nivå man ligger på. 

– Om man dessutom som jag tycker 
om att tävla och hela tiden bli bättre, se 
hur långt det räcker, finns det ofta 
tävlingar i närområdet. För mig har det 
varit en sporre att tävla mot ”friska” och 
se hur väl jag hävdar mig. l

Längd- 
skidor

Helene Ripa efter guldet  
i Paralympics i mars. 

”Det är en otrolig frihetskänsla”
© KARL NILSSON
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Linnea Nyström, 24 år, är projektle-
dare för Paradressyren. I slutet av 
april var hon med och arrangerade 

den första regionala paradressyrtävling-
en i Stockholmstrakten på 14 år.

När började du rida och hur länge har 
du hållit på med dressyr?

– Jag har ridit sen jag var sju år 
gammal. Mitt intresse för just inriktning-
en dressyr kom i tonåren när jag märkte 
hur kul och häftigt det var när jag tränat 
på något riktigt svårt som helt plötsligt 
bara fungerade, och när jag 
verkligen fick känna hur under-
bart det kan vara att arbeta 
tillsammans med ett så stort 
och kraftfullt djur som en häst.
Hur kommer det sig att du 
började med dressyr?

– Jag försökte hitta en sport som 
skulle kunna passa mig. Mamma såg till 
att jag fick prova på ridning och jag har 
inte velat göra något annat sedan dess.
Varför är dressyr en rolig sport?

– Det är en utmanande sport både 
fysiskt och psykiskt. Det är bra träning 
som skapar både muskler, koordination 
och självförtroende. Man blir aldrig 
färdiglärd. Det finns ingen känsla som är 

lika bra och tillfredsställande som den 
man får efter ett lyckat dressyrpass.
Du är projektledare för Paradressyren, 
vad innebär det?

– Att jag, tillsammans med Kicki Bildt, 
organiserar och håller ihop tävlingsar-
rangemangen. Vi ser till att alla delar har 
en ansvarig och att alla ansvariga känner 
sig trygga i sin uppgift. Vi stöttar där det 
behövs och har haft hand om en del av 
kontakten med media och ryttare.
Vad finns det för olika klasser när man 

tävlar i paradressyr?
– Ryttarna rider i olika klasser 

beroende på vilken grad de 
tillhör. Graden avgörs av den 
funktionsnedsättning 
respektive ryttare har. 
Klasserna baseras dock inte 

bara på graden utan också på 
vilken utbildningsnivå ryttaren 

befinner sig på.
Vart vänder man sig om man vill veta 
mer om paradressyr?

– Vill man veta mer är det bästa att 
vända sig till Svenska Ridsportförbundet. 
De har en kommittée som kan svara på 
allt ifrån regler och var nästa tävling 
hålls, till vilka ridskolor man kan vända 
sig till. l

”Man blir aldrig färdiglärd”

Ridsport
”Den ultimata 
handikapp sporten”

Hitta rätt sport

Victor Johansson, 25 år, har spelat 
26 landskamper och vunnit 
Sverigeserien tre gånger. I sin 

klubb Nacka HI är han en stor förebild för 
många av de yngre spelarna.

Hur kommer det sig att du började med 
innebandy?

– Jag har varit väldigt intresserad av 
innebandy sedan barnsben. På lågstadiet 
var det oftast jag som vaktade kassen på 
skolgården, med en keps till plock. Jag 
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Rullstols
innebandy

 ALPINT 
Det finns en mängd olika möjlig-
heter inom alpin utförsåkning. 
Sitski är en paralympisk gren där 
man sitter ner i en fjädrande ställ-
ning försedd med en enda skida, 
och håller balansen med hjälp av 
två ”outriggers” – korta stavar 
med en liten skida nedtill. 

För sittande åkare finns även 
biski, som har två skidor, och 
skicart, som påminner om en 
gokart fast med fyra skidor. 

För personer med utveck-
lingsstörningar, cp-skador, 
synskador, amputationer och 
halvsidesförlamningar går det 
ofta bra att åka stående, anting-
en på skidor eller snowboard, 
och det finns olika hjälpmedel för 
att underlätta åkningen. 
Synskadade åkare ledsagas 
med korta kommandon.

På Totalskidskolans webb 
finns massor av information.
www.totalskidskolan.se

 BILJARD 
Rullstolsbiljard ingår i Svenska 
Biljardförbundets verksamhet. 
Man spelar på vanliga biljard-
bord och använder i princip ing-
en extrautrustning. Lättaste sät-
tet att komma igång är att vända 
sig till sin lokala biljardförening. 
Det går också bra att kon-
takta Svenska 
Biljardförbundet för 
mer information.
www.biljardforbun-
det.se

 BILSPORT 
Det finns hela 470 
klubbar inom Svenska 
Bilsportförbundet, och 
de allra flesta har möjlighet att ta 
emot ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättning. Med olika 
tekniska hjälpmedel kan de fles-
ta få möjlighet att köra utifrån 
sina egna förutsättningar. 

Hösten 2013 invigdes en ny 
och utbyggd folkracebana för 
personer med funktionsnedsätt-
ning i Kumla. 

Banan drivs av Kumla 
Funktions hindrades MK (www3.
idrottonline.se/

KumlaFunktionshindradesMK-
Handikappidrott). Mer informa-
tion finns på Svensk Bilsport. 
www.sbf.se

 BOCCIA 
Boccia är ett bouleliknande 
taktikspel som utövas i lag eller 
individuellt. Man spelar inomhus 
på vintern och utomhus på 
sommaren. Det finns olika 
klasser för spelare med rörelse-
nedsättning, utvecklingsstörning 
eller synskada.

Sporten ingår i Svenska 
Handikappidrottsförbundets 
verksamhet. 
www.handikappidrott.se/
Idrotter/Boccia

 BORDTENNIS 
Bordtennis finns i en mängd oli-
ka tävlingsklasser för spelare 
med rörelsenedsättning eller 
utvecklingsstörning. Ofta tränar 
och tävlar spelarna tillsammans 
med personer som inte har nå-
gon funktionsnedsättning. 

Bordtennis ingår i Svenska 
Handikappidrottsförbundets 
verksamhet.
www.handikappidrott.se/
Idrotter/Bordtennis

 BOWLING 
Bowling är en sport som 

passar de allra flesta. 
De som sitter i rullstol 

använder oftast en 
”Gotlandsränna” 
för att få iväg klotet. 
Om man inte kan 
använda fingrarna 

fullt ut finns det ett 
speciellt klot, som har 

ett handtag som åker in 
när man släpper det. Orkar man 
inte lyfta klotet, och inte vill an-
vända ränna, kan man även an-
vända en ”pusher” för att skjuta 
iväg klotet från golvet.

I tävlingar brukar det finnas 
speciella klasser för de som an-
vänder ränna, men annars delas 
man upp baserat på tidigare re-
sultat och inte efter funktions-
nedsättning.
www.swebowl.se/Verksamhet/
Funktionsnedsatta

och mina skolkamrater lyckades ta brons 
i skolmästerskapen som innefattade hela 
Stockholmsområdet. Jag var överlycklig 
över min första medalj.
Hur kom du i kontakt med rullstols
innebandyn?

– Några år senare såg jag en annons i 
RBU-tidningen om rullstolsinnebandy 
och då väcktes den gamla glöden från 
skolmästerskapet till liv igen. Jag gjorde 
min första träning med Nacka HI och 
kände direkt att jag hittat mitt livs sport. 
Här fick jag möjlighet att vara utespela-
re och tävla på lika villkor. 
Vad är det bästa med sporten?

– Först och främst är det en 
väldigt enkel sport att utöva. Du 
behöver en rullstol och en klub-
ba, det är allt. Jag tror rullstols-
innebandy är den ultimata han-
dikappsporten eftersom många 
personer med olika funktionsned-
sättningar kan utöva den. Inlärnings-
perioden är dessutom kort.
Vart vänder man sig om man är intres
serad av att börja?

– Rullstolsinnebandy finns på flera 
orter i landet och bäst är att kolla 
Sverigeseriens hemsida, där du kan hitta 
ett lag nära dig.
Har du något tips till nybörjare?

– Skaffa bra material tidigt. Det är vik-
tigt att ha en bra sportstol om man vill 
satsa. Oftast har klubbarna sportstolar 
att låna ut, men det finns också fonder 
att söka för att kunna köpa en stol. Tänk 
på att sitta väl fastspänd så du kan styra 
rullstolen med kroppen när du åker. 
Viktigt är också att ha en bra klubbfatt-
ning, det finns lite olika sätt att hålla 
klubban men fråga gärna någon tongi-
vande profil i ditt lag hur han håller så 
får du ett bra svar.  

– Och var inte rädd för att smälla på, i 
början kan det vara lite läskigt men sen 
kommer man in i det. Rullstolsinnebandy 
är en tuff och underhållande sport. l

Innebandy kräver lite utrustning och går snabbt att lära sig.

IDROTTSGUIDE
Showdown, folkrace eller rullstolsrugby? Bästa sättet att 
hitta rätt sport är att prova sig fram. Kolla igenom listan 
tillsammans med ditt barn – och läs om några av de 
många möjligheter som finns inom idrottens värld. 

FK_1403_s88-93_Idrott_v05.indd   91 2014-05-05   16:41



92     FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2014

Hitta rätt sport

 BÅGSKYTTE 
Klassisk idrottsgren som finns 
med på både OS och Paralymp
ics. Svenska Bågskytteförbundet 
verkar för att alla klubbar och 
klubbtränare ska kunna ta hand 
om de som vill prova på bågskyt
te, oavsett funktionsnedsättning.
www.bagskytte.se

 CYKEL 
Perfekt för den som vill 
bättra på motionen 
och samtidigt ut
forska sin omgiv
ning. Det finns en 
rad olika möjlighe
ter och man kan 
använda allt från en 
standard eller tan
demcykel till en trike 
eller handcykel.

Just nu pågår ett stort projekt 
inom paracykling, som ger alla 
chansen att komma och prova på 
olika typer av cykling. 
iof1.idrottonline.se/
SvenskaCykelforbundet/Grenar/
Paracykel/ProjektParacykel/

 ELHOCKEY 
En perfekt sport för dig som an
vänder permobil som hjälpme
del. Elhockey påminner om inne
bandy, men utövarna sitter i spe
cialbyggda och batteridrivna 
stolar med ett blad i fronten. Med 
hjälp av en joystick passar och 
dribblar man. I dagsläget finns 
det elhockeylag i tio svenska 
städer.

Elhockey ingår i Svenska 
Handikappidrottsförbundet.
www.handikappidrott.se/
Idrotter/Elhockey

 FOTBOLL 
Inom Special Olympics finns det 
aktiviteter för personer med ut
vecklingsstörning, spridda över 
hela landet. Man spelar på sju

mannaplan och följer Svenska 
Fotbollförbundets regler.

Mer information finns på 
Svenska Handikappidrotts
förbundets hemsida.
www.handikappidrott.se/
Idrotter/Fotboll/Fotboll

 FRIIDROTT 
Alla kan träna och tävla i friidrott. 
För rullstolsburna ersätts löpgre

nar med rullstolskörning. 
Numera ingår även ra

cerunning i friidrotten 
– där används en 
specialbyggd tre
hjulig springcykel, 
som gör att även 

personer med ba
lansproblem kan 

springa. 
www.handikappidrott.se/

Idrotter/Friidrott eller
www.racerunning.se

 GOALBALL 
Lagidrott för personer med ned
satt eller ingen syn. Alla spelare 
bär ögonbindel för att det ska bli 
rättvist. Som namnet avslöjar är 
det fråga om en bollsport där det 
gäller att göra flest mål. Bollen 
innehåller en pingla som det för
svarande laget kan orientera sig 
efter. Ingår i Svenska Handikapp
idrottsförbundet.
www.handikappidrott.se/
Idrotter/Goalball/Goalball/

 GOLF 
Svenska Golfförbundet arbetar 
med att utveckla golf för perso
ner med funktionsnedsättning, 
så att det blir en naturlig del av 
alla klubbars verksamhet.

Just nu pågår ett stort handi
golfprojekt, där klubbarna Dalsjö, 
Hässelby, Malmö Burlöv, Storsjö
bygden, Uddevalla och Växjö 
arbetar aktivt för att rekrytera fler 
spelare med funktionsnedsätt
ning.

Vill man tävla finns det en na
tionell tour med klasser för fysisk 
och psykisk funktionsnedsätt
ning.  
www.golf.se/Spela/Handigolf

 INNEBANDY 
Finns i två klasser – rullstolsinne
bandy och innebandy för perso
ner med utvecklingsstörning. 

Rullstolsinnebandyn har de 

två senaste åren 
varit en del av den 
stora, tvbevakade, 
SMveckan, vilket har 
ökat intresset för sporten. 
Just nu arbetar man för att starta 
en Sverigeserie för utvecklings
spelare.

På Sverigeseriens hemsida 
finns det massor av information 
och kontaktuppgifter till landets 
klubbar:
www5.idrottonline.se/Goteborgs 
RIFHandikappidrott/Foreningen/
Arbetsrum/Sverigeserien 
Rullstolsinnebandy

 JU-JUTSU KAI 
Modernt självförsvar med gläd
jen i fokus. Kan tränas av alla och 
många av klubbarna har erfaren
het av både fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar. Alla tek
niker anpassas till individen, vil
ket innebär att man kan gradera 
till samma bälten som alla andra.
www.jujutsu.se

 JUDO 
Kampsport som har sitt ursprung 
i jujutsun. Judo för personer 
med synskada är en paralympisk 
idrott, men i Sverige finns även 
flera tävlingsklasser för personer 
med rörelsehinder eller utveck
lingsstörning. 

Ingår i Svenska Handikapp
idrottsförbundets verksamhet.
www.handikappidrott.se/
Idrotter/Judo

 MATTCURLING 
En curlingvariant som spelas 
inomhus på nålfiltsmatta. Det 
finns fyra tävlingsklasser – för 
personer med rörelsehinder, 
synskada eller utvecklingsstör
ning, samt en öppen klass där 
vem som helst kan delta.

Ingår i Svenska Handikapp
drottsförbundets verksamhet. 
www.handikappidrott.se/
Idrotter/Mattcurling

 ORIENTERING 
I precisionsoriente
ring är det nog
grannhet och kart
läsning som står i 
fokus. Man förflyt
tar sig bara på 
stigar och vägar 
som är framkomliga 
för rullstol och barn

vagn. Vid kon
trollerna gäller 

det att avgöra 
vilket alternativ som 

finns på kartan och kon
trolldefinitionen. Ibland sitter alla 
skärmar fel, så det gäller att ha is 
i magen. Den som har flest rätt 
stämplar vinner.
www.orientering.se/Grenar/
Precisionsorientering

 RIDSPORT 
Inom Svenska Ridsportför
bundets medlemsklubbar finns 
en omfattande verksamhet för 
ryttare och kuskar med funk
tionsnedsättning – idag finns 
cirka 4 000 aktiva utövare. Det 
finns särskilda ryttarmärken för 
ryttare med funktionshinder, som 
är utformade så att alla kan ta ett 
märke – en perfekt målsättning 
vid terminsstarten.

Ridning är en paralympisk 
sport. Läs mer på Svenska 
Ridsportförbundets hemsida:
www3.ridsport.se/Tavling/
Handikapp

 RULLSTOLSBASKET 
Paralympisk sport och den mest 
etablerade lagidrotten för rull
stolsburna. I stort sett alla lag i 
Rullstolsligan har rekryterings
verksamhet för nybörjare. 

Läs mer på Svenska Basket
bollförbundets hemsida, under 
rubriken ”Börja spela” finns det 
massor av kontaktuppgifter och 
träningstider för nybörjare.
iof1.idrottonline.se/
SvenskaBasketbollforbundet/
Forbundet/Rullstolsbasket/

 RULLSTOLSDANS 
En paridrott, där minst en av 
deltagarna sitter i rullstol. I 
tävlingar kör man oftast tiodans 
(fem standarddanser och fem 
latinamerikanska danser, samma 
som på Let’s Dance), men det 

förkommer också 
tävlingar i till 

exempel 
rock ’n’ roll 

och 
freesty
ledans. 

I täv
lingar 
finns det 

två olika 
klasser 

IDROTT
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som utgår från rull stols använ
darens funktionsnedsättning.
www.rullstolsdans.se

 RULLSTOLSRUGBY 
En fartfylld och intensiv sport där 
det krävs smart taktik för att lyc
kas. Det smäller på rätt friskt, 
men stolarna är byggda för att 
klara tacklingar. 

I augusti anordnas ett nybör
jarläger i Västerås, dit nyfikna 
(från hela landet) är välkomna. 
Sök på ”Wheelchair rugby roo
kie camp 2014” på Facebook.

Läs mer på hemsidan eller 
kontakta landslagets Stefan 
Jansson (stefan.jansson@ 
frosunda.se), som även ordnar 
nybörjarträningar i Solna. 
www.rullstolsrugby.nu

 RULLSTOLSTENNIS 
Paralympisk sport där Sverige 
skördat stora framgångar. Bland 
annat vann Stefan Olsson och 
Peter Wikström dubbelguldet i 
London 2012. Mer information 
finns på Svenska Tennisför
bundets hemsida:
www2.tennis.se/rullstol/ 
index.htm

 SEGLING 
Tack vare en mängd olika båtty
per, klasser och tävlingsformer 
finns förutsättningar för de allra 
flesta att vara med och tävla i 
segling.

Det går bra att vända sig till 
din lokala seglingsklubb, men på 
Svenska Seglarförbundets hem
sida finns det även massor med 
information om klubbar som ar
rangerar aktiviteter speciellt för 
personer med funktionsnedsätt
ning. 
www.svensksegling.se/
Borjasegla/
Funktionsnedsattningar

 SHOWDOWN 
Sport främst för idrottare med 
synskada. Man spelar en mot en 
med racket på ett bord med sar
ger. Utövarna har ögonbindel 
och lokaliserar bollen genom att 
lyssna. Spelets mål är att få ner 
bollen i motståndarens målficka.

Sporten ingår i Svenska 
Handikappidrottsförbundets 
verksamhet. 
www.handikappidrott.se/
Idrotter/Showdown/Showdown 

eller www.showdownsweden.se

 SIMNING 
En sport för alla. Man tävlar i alla 
simsätt – frisim, fjäril, rygg, bröst 
och medley. Det finns massor av 
olika tävlingsklasser, och Sverige 
har en rad simmare i världsklass i 
flera av dessa. Simning är en 
paralympisk idrott och ingår i 
Svenska Handikappidrotts
förbundets verksamhet.
www.handikappidrott.
se/Idrotter/simning

För nybörjaren 
finns även 
Halliwicksimning 
– en metod för 
systematisk vat
tenträning, som ofta 
bedrivs i lekform.  
www.halliwick.se

 SPORTSKYTTE 
Sportskytte, gevär och pistol 
finns för idrottare med rörelse
hinder. Personer med synskada 
utövar elektronskytte – då använ
der man ett luftgevär med elek
tronsikte, som överför ljusbilden 
på måltavlan till ljud. Så skytten 

siktar med hjälp av hörseln.
Paralympisk gren som ingår i 

Svenska Handikappidrotts
förbundets verksamhet:
www.handikappidrott.se/
Idrotter/Sportskytte

 VATTENSKIDOR 
Alla kan åka och ha kul på vatt
net. Den enklaste formen är friåk
ning efter en båt – sittande, stå

ende eller i en tub. Vill man gö
ra det lite mer avancerat 

kan man tävla i slalom, 
hopp eller trick. I täv
lingar finns det sju 
olika handikappklas
ser.

Mer information 
finns på Svenska 

Vattenskid och 
Wakeboardförbundet:

iof3.idrottonline.se/
SvenskaVattenskid
Wakeboardforbundet/
Funktionshinder/OmSporten

IDROTTER PÅ SVENSKA 
DÖVIDROTTS FÖRBUNDET 
Inom dövidrotten finns allt från 
basket och bordtennis till sim
ning och budo. Se Svenska 
Dövidrottsförbundets hemsida 
för mer information:
iof1.idrottonline.se/
SvenskaDovidrottsforbundet

IDROTTER INOM 
SPECIALOLYMPICS 
Inom Special Olympics arran
gerar Svenska Handikapp
idrottsförbundet bredd och  
motionsidrott för personer med 
utvecklingsstörning. Man tränar 
och tävlar i alla idrotter, men de 
mest etablerade är alpint,  
basket, boccia, bowling, floor 
hockey, fotboll, friidrott, golf, 
handboll, innebandy, judo,  
längdskidor, ridning och  
simning. 
www.specialolympics.se

Stefan Jansson är en av stjärnorna 
i svenska rugbylandslaget.

IDROTTSGUIDE

Länktips WWW.HANDIKAPPIDROTT.SE
På Handikappidrottsförbundets hemsida finns en kalender med massor av tips på 
tävlingar och provapåaktiviteter. Under ”Förening” finns även ett sökverktyg där 
du lätt kan hitta en idrottsförening i närheten.
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DEBATTDEBATT

Jag läser en artikel i Föräldrakraft i december 
2013 om ”grundläggande kunskaper hos 
personal som ger stöd, service eller omsorg

        enligt LSS och Socialtjänstlagen”. I artikeln 
hänvisas till ett förslag från Socialstyrelsen.

Jag läser förslaget och tänker spontant att det 
inte kommer att uppnå någon förändring till det 
bättre. Tvärtom, i värsta fall.

Anledningarna är flera. Dels finns det egentligen 
redan tillräcklig lagstiftning. Förslaget är mer ett 
förtydligande och vad hjälper det? Ingenting.

Vidare, som man får förstå det, så har befintlig 
lagstiftning de senaste åren inte förmått förändra 
assistentens yrke nämnvärt.

Jag är därför övertygad om att 
ytterligare detaljreglering genom lag 
bara får negativ verkan, om någon, 
genom att öka spänningen mellan 
lagstiftningen och den flexibiliteten 
man gärna vill behålla. Denna risk 
betonas även i artikeln då man 
uttrycker farhåga för minskad 
valfrihet för brukaren.

Jag tror man i stället bör göra allt 
för att höja statusen på assistent- 
och ledsagaryrket genom att höja 
kvaliteten på utbildningen i skolan.

Yrkestagarna blandas i dag mellan 
fantastiska eldsjälar och – tyvärr – 
även personer som inte kan få något 
bättre arbete eller bara söker något 
för stunden tills något bättre dyker 
upp. Denna situation är varken värdig 
för de duktiga assistenterna som finns 
eller för brukarna.

Här i Lund, var jag bor, finns där t.ex. många 
studerande som arbetar som assistenter och det är 
ju bra på så vis att det är lätt att få tag på assisten-
ter. Men som jag förstår det så varken kan eller vill 
assistenten prioritera sitt assistentjobb framför 
studierna. Arbetet är bara ett sätt att under 
studietiden dryga ut det knappa studiebidraget. 
Vidare så slutar assistenterna när de är klara med 
studierna eller när de får en ny kurs vars tider inte 
ger utrymme för att assistera brukaren och 
egentligen är det ofta just när de börjat lära sig hur 
brukaren fungerar som de slutar.

Även om de flesta städer långt ifrån är universi-
tetsstäder så uppstår liknande situationer på andra 
grunder, i andra städer och jag uppfattar det i 

allmänhet så att assistentyrket är något som det är i 
sin ordning att man arbetar temporärt med. Detta 
är också en förklaringen till att det ställs låga krav 
på yrkesrelaterad utbildning och lön från assisten-
ternas sida. 

Varför ställa krav när man ändå snart slutar? 
Konkurrensen om jobben, trots låg lön, är därför 
fortsatt hög eftersom yrket accepteras av många 
assistenter som något tillfälligt medan man skaffar 
sig utsikten till ett annat, bättre betalt, yrke. 

Den som på detta vis först och främst kommer i 
kläm är förstås, och helt oacceptabelt, brukaren.

Men effekten är också att yrket som assistent, 
helt felaktigt, har blivit som något av ett lågstatus-

yrke och kommer att förbli i det 
läget tills man använder nya 
verktyg.

I stället för att försöka detaljreg-
lera assistentens arbete genom lag 
som vi redan sett inte förändrat 
något under lång tid så tror jag 
därför på att genom högre lön 
skapa en mer marknadsrealistisk 
verkan samt på så sätt även en 
högre status på yrket. 

Vinsten blir dessutom att vi 
kommer runt problemet med 
risken för inskränkning av friheten 
för brukaren att själv bestämma 
vilken assistent hon vill ha.

Högre utgångslön skulle genere-
ra ökade förutsättningar för nöjda 

assistenter som skulle vilja stanna i 
yrket (jag tycker i detta samman-
hanget att det vore intressant att få 

veta hur många fast anställda ledsagare det finns i 
Sverige).

Lönen borde dessutom stiga i takt med assisten-
tens erfarenhet.

I dag är det i allmänhet inte så, som jag förstår det.
Konkurrensen om assistentjobben skulle öka om 

lönen ökade vilket skulle starta en positiv, uppåtgå-
ende, spiral.

Brukaren skulle därmed fortsatt få ett stort val av 
sökande assistenter att väljare mellan och assisten-
ten skulle på så vis av egen vilja utbilda sig för att 
säkra sig en plats bland de assistenter som skulle 
kunna komma på fråga. Den ökade utbildningen 
skulle i sin tur förklara den höjda lönen och samti-
digt skapa en yrkeskår med stolthet över sitt yrke. l
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TEMA Personlig assistans

I början av 2014 väntas Socialstyrelsen besluta om allmänna råd om grund-läggande kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt LSS och Socialtjänstlagen.
De allmänna råden är efterlängtade – men också en het potatis.
När ett förslag gick ut på remiss 

tidigare i år fick Socialstyrelsen in både kritiska och positiva synpunkter.
– Nu har vi bearbetat vårt förslag och jag tror att de allmänna råden är helt klara strax efter årsskiftet. Jag hoppas att vår generaldirektör kan besluta om dessa i februari, säger Ulla Clevnert, projektle-dare på Socialstyrelsen.

– De flesta är positiva till att vi tar fram allmänna råd. De som arbetar med personlig assistans har varit mest kritiska och några har vänt sig mot att Social- styrelsen ska bestämma vilka kunskaper assistenterna ska ha.

En svår fråga när det gäller personlig assistans är hur kompetenskrav ska vägas mot den enskildes rätt att själv välja vem som ska vara personlig assistent till honom eller henne. 
Detta har lösts i de allmänna råden på det sätt att för den som själv väljer sin personliga assistent så gäller de allmänna råden endast till vissa delar. Den enskilde kan också ha egna krav på att den person- liga assistenten ska ha andra kunskaper. 

De grundläggande kunskaper som lyfts fram i de allmänna råden kan man få genom specificerade kurser inom vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet på gymnasienivå.
– Om man väljer sin egen assistent ska han eller hon inte behöva ha samtliga grundläggande kunskaper som tas upp i de allmänna råden, men oavsett vem som anställs bör assistenten ha grundläggande kunskaper om mål och grundläggande principer i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), säger Ulla Clevnert.

Det innebär att alla assistenter bör ha kunskap om lagstiftningens mål och grundläggande principer om självbe-stämmande, delaktighet och integritet. Man bör också ha kunskap om rapporte-ringsskyldighet, dokumentation och FN- konventionen om rättigheter för perso-ner med funktionsnedsättningar.

– Det är sådant som seriösa anordnare redan nu bör se till att deras assistenter har, säger Ulla Clevnert.
De allmänna råden är ett sätt att förtydliga vad lagen säger om att det ska finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges. De här 

kunskaperna kan man få genom olika kurser på vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet. Ett annat sätt är att visa att man har kunskaperna genom validering. Många assistans anordnare har redan gett sin personal utbildning och har förmodli-gen täckt in stora delar av det här. 
Socialstyrelsen kommer inte att anordna några utbildningar utan det blir upp till anordnarna att lösa det här.

Även om man själv är arbetsgivare för assistenter måste man ha koll på de allmänna råden.
– Assistenterna bör ha kunskap om under vilka förutsättningar man jobbar, om lagstiftningen. 
Ulla Clevnert betonar att de allmänna råden bara handlar om den grundläggan-de kunskap som personalen behöver.
– För att göra ett bra jobb behöver man ofta även specifik kunskap, till exempel om man arbetar med personer med autism. Arbetsgivaren har ett ansvar för att personalen har den kunskap som behövs i varje specifik situation.

Allmänna råd har länge varit ett starkt önskemål.
Äldreomsorgen fick motsvarande allmänna råd år 2011. Då beslutade Socialstyrelsen att även grundläggande kunskaper hos personal inom LSS och andra funktionshinderverksamheter skulle regleras i allmänna råd. Det har dock tagit lång tid att få fram. 

– Eftersom det inte har varit ett 
rege ringsuppdrag har det tagit extra lång tid. Arbetet har varit vilande under perioder då andra uppdrag har fått gå 

UTBILDNING KRAV FÖR ALLA ASSISTENTER

Socialstyrelsen vill ha bättre utbildad perso-nal – men Ulla Clevnert har inte fått några indikationer på att regeringen vill satsa pengar.

Men kraven blir lägre om brukaren själv utser sin assistent
Socialstyrelsen vill täppa till kunskapsluckorna hos assistenter och andra som arbetar med personer med funktionsnedsättningar. Under januari fattar man troligen beslut om vilka kompetens som behövs.

De flesta är positiva till att 
vi tar fram allmänna råd. 

De som arbetar med 
personlig assistans har 
varit mest kritiska och 
några har vänt sig MOT  
ATT SOCIALSTYRELSEN SKA 

BESTÄMMA VILKA KUNSKAPER 
ASSISTENTERNA SKA HA.
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TEXT Karina Stiernblad
Juristfirman  

På Lika Villkor

”Lagstiftning är inte  
svaret på alla frågor”

I Föräldrakraft nr 1, 2014 kan 
du läsa artikeln som Karina 
Stiernblad hänvisar till.

I Socialtjänstlagen 3 
kap 3 § kan man 
läsa att ”för 
utförande av 
uppgifter inom 
socialtjänsten skall 
det finnas personal 
med lämplig 
utbildning och 
erfarenhet”.
 
I Socialtjänstlagen 1 
kap 1 § 3 så anges 
även att socialtjäns-
tens målsättning är 
att ”verksamheten 
skall bygga på 
respekt för männis-
kornas självbestäm-
manderätt och 
integritet”. 
Dessa regler är 
förvisso mycket 
allmänt hållna och 
kan inte hävdas av 
den enskilda 
individen vid en 
domstol. Men lika 
fullt skall kommuner-
na samt de utövare 
inom nämnda 
område som arbetar 
i kommunens ställe 
självfallet följa dessa 
regler. 
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n Åtgärdsprogram är och skall vara ett 
verktyg i skolvardagen. Ett hjälpmedel för 
att i möjligaste mån kunna ge eleverna 
god undervisning. Ett verktyg som 
innehåller tydlig dokumentation av:

• Hur elevens svårigheter ser ut.
• Vilket stöd eleven behöver. Ett stöd 

som måste dokumenteras för att verkligen 
bli genomfört, som måste följas upp och 
som vid behov måste kunna revideras.

• Vem som ansvarar för vad.
Med det stora antal elever som lärare 

har undervisningsansvar för blir det utan 
dokumentation omöjligt att komma ihåg 
varje enskild elevs behov och genomföra 
nödvändiga åtgärder. 
Åtgärdsprogrammet blir därför en 
förutsättning för att kunna ge eleven den 
undervisning som krävs. Det blir med 

hjälp av detta verktyg möjligt att gå 
tillbaka och kontrollera vad som beslutats 
och genomförts.

Svårigheter som kan leda till att eleven 
inte når uppsatta mål måste beskrivas i 
åtgärdsprogram vare sig de är stora eller 
små. Det som kan synas vara ett litet 
behov kan kräva en åtgärd som på inga 
villkor får glömmas bort.

Alltför många elever får inte det stöd 
de behöver. Förslaget att endast skriva 
åtgärdsprogram till elever med ”stora 
behov” kommer att leda till att ännu fler 
elever blir utan stöd för sina svårigheter.

Många faktorer har bidragit till den 
situation vi upplever i skolan idag. Jag är 
övertygad om att bristen på medvetna 
och dokumenterade åtgärder är en 

grundläggande orsak. Åtgärdsprogram
met är ett bra redskap, men på alla nivåer 
finns brister i kunskapen om hur man 
dokumenterar tydligt.

Frågorna kring detta är många, både 
bland erfarna och nya lärare. Ge därför 
alla lärare fortbildning i:

• Hur man dokumenterar tydligt och 
enkelt.

• Hur man vinner tid genom att låta 
åtgärdsprogrammet bli ett arbetsverktyg 
i vardagen.

• Hur åtgärdsprogrammet då blir ett 
utmärkt kvalitetsdokument.

• Hur blanketter som föregår själva åt  
gärdsprogrammet kan ersättas av använd
ning av mejl och annan datateknik. l

TEXT Inger Öhlmér
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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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”STÄRK ANVÄNDNINGEN  
AV ÅTGÄRDSPROGRAM – BANTA INTE!”

Inger Öhlmér är fil. mag, lärare,  
författare av handböcker för skolan, 
föreläsare och projektledare för 
kompetenshöjning i drygt hundra 
kommuner.
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DEBATTDEBATT

Emilia Wärff är professionell dansare och 
reser runt stora delar av världen med sin 
dans. Emilia är också rullstolsburen. I som

ras såg en kommunal handläggare inom 
Funktionshinderenheten Emilia dansa i en före
ställning. Efter det fick hon avslag med sin person
liga assistans.

Efter detta har vi fått fler signaler om att kultur
utövare med personlig assistans känner sig rädda 
för att hamna i liknande situation. Att våga visa sig, 
att utmana sina egna gränser kan straffa sig och 
leda till ett än mer begränsat liv – så var det nog 
inte tänkt med det goda livet!

Kulturpolitiken i Västra Götaland har fastställt 
att kulturen ska vara tillgänglig för alla. Vidgat del
tagande och att gynna nyskapande är särskilt prio
riterade områden. I GP (20 mars 2014) kunde vi 
läsa om problemen att uppfylla målen om tillgäng
liga lokaler. Men tillgänglighet till kultur handlar 
inte bara om möjligheten att få komma som publik 
utan även få vara en medskapare inom kulturlivet.

Danskompaniet Spinn, i vilket Emilia ingår, har 
ett uppdrag från Kulturnämn den i Västra Göta lands 

UNDERTECKNAT AV

Emilia Wärff fick avslag 
på sin personliga 
assistans sedan en 
handläggare sett 
hennes föreställning. 

Kulturnämnden Västra Götaland
ALEX BERGSTRÖM, ordförande i Kulturnämnden Västra Götalandsregionen
LENA JAGERS BLADINI, 1:e vice ordförande Kulturnämnden Västra Götalandsregionen
LARS NORDSTRÖM, 2:e vice ordförande Kulturnämnden Västra Götalandsregionen

Kultur i Väst
BEATRICE TOLL, ordf Kultur i Väst styrelse
ANGELICA HADZIKOSTAS, enhetschef Kultur i Väst/ Kultur och konstarter
EVA JOHANSSON, konsulent Tillgänglighet
TINA ANDERSSON, konsulent Dans

Vänersborgs kommun
HÅKAN ALFREDSSON, kulturchef
KLARA BLOMDAL, kultursekreterare

regionen och ett tätt samarbe
te med Kultur i Väst som 
bland annat innebär att kom
paniet ska göra ett pionjärar
bete inom tillgänglighet och 
sprida kunskap om arbetssät
tet kring integrerad dans. 
Vänersborgs kommun har ett 
särskilt fokus på integrerad 
dans.

Självklart ska handläggare 
på Funktionshinder enheten 
följa sina direktiv, men de 
måste också skaffa sig kun
skap om individens förutsätt
ningar, och i detta fall, även 
förstå att dansen skapar illu
sioner.

Emilia har ingen känsel i ena 
sidan och har mycket begrän
sade möjligheter att röra sig 
av egen kraft. Tillsammans 
med sina danspartners kan 

hon röra sig till viss del eftersom det finns danstek
niker att använda.

Det här är inget ovanligt. På Göteborgsoperan 
sker det hela tiden. Det handlar om dansteknik 
som gör det omöjliga möjligt. Liksom dansarna på 
Göteborgsoperan förmår dansarna i Spinn genom
föra en föreställning och tillsammans prestera 
maximalt, men det är inte så de lever utanför sce
nen. Tack vare Spinn ligger Västra Götaland i fram
kant inom området integrerad dans.

Det offentliga Sverige kan inte ge med ena han
den och ta tillbaka så brutalt med andra handen. 
Vi som undertecknat denna debattartikel ser att 
vårt uppdrag och arbete med att främja och ut
veckla kulturen, att verka för vidgat deltagande, 
kan stå helt i motsats till vad Emilia nu riskerar – 
nämligen att bli av med sin personliga assistans! 
Nu hoppas vi att Förvaltningsrätten ser kulturens 
kraft och att även Emilia Wärff ska få vara en del av 
Västra Götalands vision om Det goda livet!

Vi ser att vårt uppdrag och arbete med att främ
ja och utveckla kulturen, att verka för vidgat delta
gande, kolliderar med vissa kommuners sätt att 
hantera sådana här ärenden.

Frågan är hur det här kommer att påverka 
Västra Götalandsregionens vision om det goda li
vet; att låta oss invånare utveckla våra talanger 
oavsett hur våra kroppar ser ut eller fungerar.

Vad händer med Emilia då? Hon har haft person
lig assistans i många år, men efter handläggarens 
besök avslogs hennes ansökan. Emilia har överkla
gat beslutet och nu är det upp till Förvalt nings
rätten att avgöra frågan. l

Det offentliga 
Sverige kan 
inte ge med 
ena handen 
och ta tillba-
ka SÅ BRUTALT 
MED ANDRA 
HANDEN. 

Tillgängligt  
    kulturliv   
     – för vem?
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Det känns som om det ligger en hinna 
mellan mig och omgivningen. Som plastfo
lie. Det händer hela tiden när jag i olika 

sammanhang ska ha kontakter som rör min sons 
funktionsnedsättning. Det är som om det jag säger 
inte riktigt når fram. Plasten är tunn och syns inte 
med blotta ögat, men den förhindrar alla nyanser 
av lukt, smak och känsla att tränga igenom.

Under åren har jag upparbetat en mycket känslig 
radar för när människor låtsas lyssna och förstå 
hur vårt liv ser ut medan de egentligen bara väntar 
på att få avsluta samtalet och lämna över ”proble
met” till någon annan. Det är nämligen så att det vi 
behöver ofta inte låter sig göras med enstaka quick
fix utan kräver mycket tanke, inlevelse och aktiv 
handling. Vilket är en bristvara i vård och omsorg.

Under årens habiliteringsplaneringar har vi 
varje gång försökt få till en mer konkret beskriv
ning av vad sjukgymnasten kan göra för att sonens 
gångträning ska bli lättare och hur hans spända 
och korta muskler och senor ska 
kunna bli mer töjbara. Varje år slutar 
det med att man skriver några intet 
förpliktigande rader om att sjukgym
nasten ska ”hålla kontakten” och att 
det är viktigt att assistenter och 
föräldrar ser till att sonen får ”ade
kvat träning”.

I verkligheten har sjukgymnasten 
inte träffat sonen mer än några gång
er per år. Och då ofta vid tillfällen 
som vi inte alls tycker är viktiga att 
hon är med vid. Till exempel på 
Olmed eller när han ska ta botox. 
Varför ska hon vara med då? Vi vill ha 
”hands on” – att hon träffar sonen i 
vardagen, lär känna hans kropp, ser 
hur han går med sina bråkiga fötter 
och stela ben och visar honom och assistenterna 
hur de kan göra. Men nej, det är för svårt. Det är 
jobbigt. Det kanske är omöjligt?

Och då lindar sig plastfolien runt diskussionen 
och vi känner så tydligt att det bara är ord utan 
verklighet bakom som kommer ur munnen. För vi 
vet att hon kommer inte att hjälpa oss, vi får göra 
det själva. Men det framställs ändå som att sonen 
får insatser av sjukgymnast.

När man ska ha omprövning av assistansen så 
sitter handläggaren från Försäkringskassan och 

räknar minuter i aktiv tid. Vid förra omprövningen 
försökte jag inleda ett samtal om hur det här med 
aktiv tid blir i verkligheten. Att det inte går att ha 
folk anställda som jobbar minuter här och minuter 
där. Handläggaren fladdrade med blicken och sa 
att det var inget han kunde ta hänsyn till i sin 
bedömning. Han gjorde bara sitt jobb. Plastfolien 
låg lager på lager runt honom. Han varken ville 
eller orkade se vårt liv som det faktiskt ser ut.

Fast ibland kan jag också linda plastfolien runt 
mig. När jag tvingas lyssna på klagomål om 
baga teller. När folk är upprörda över att det är 
dåligt väder, dåliga TVprogram eller att de blivit 
förkylda. Ja, då lindar jag ett lager plast runt mig 
och gör mig oemottaglig för all negativ energi. För 
jag behöver min energi till annat.

Min son har också börjat utveckla ”plastfolieför
mågan” har jag märkt. När han får korkade frågor 
eller när andra talar över huvudet på honom får 
han något fjärran i blicken och vänder sig inåt. Han 

avskärmar sig från omvärlden. Alltför 
många omkring honom blir så stressade 
och nervösa av att de inte direkt förstår 
vad han säger eller bara av det faktum 
att han kör permobil att de gör allt de 
kan för att komma ifrån sin egen obe
hagskänsla. Det kan ta sig uttrycket att 
de pratar en massa ovanför hans huvud 
till assistenten eller mig som mamma 
eller att de ställer frågor till honom som 
de sen svarar på själv. ”Går du i skolan? 
– Ja men det är väl roligt att gå i skolan”. 
Så dumt att man bara vill sjunka genom 
jorden.

Jag skulle vilja förbjuda behovet av 
plastfolie mellan människor. Att vi inte 
skulle behöva skydda oss på det sättet. 

Jag önskar så att någon gång i framtiden ska vi ha 
kommit så långt att vi utan krumbukter kan ha en 
tydlig och ärlig kommunikation. Att det faktum att 
det är en funktionsnedsättning inblandad inte ska 
göra att vi betraktas som så hotfulla och läskiga att 
man gör allt man kan för att slippa ta in den 
verklighet vi vill berätta om.

För verkligheten finns ju här – med eller utan 
plastfolie. l

TEXT Maria Ennefors

Ur: 
Vilja vara 

vanlig       
  

NY BOK 
Vilja vara vanlig är 
uppföljaren till 
kåseriboken Lite 
lagom ovanlig från 
december 2010. 
Även den nya 
boken innehåller 
kåserier skrivna av 
föräldrar till barn 
och unga med 
funktionsnedsätt-
ning. Maria Enne- 
fors har även 
denna gång skrivit 
merparten av 
texterna. Boken är 
utgiven av RBU 
Stockholm i 
samarbete med 
Migra förlag.
Här publicerar vi 
ett av kåserierna.
Mer om boken på: 
www.stockholm.rbu.se

”En rulle plastfolie  
 mellan mig och världen”

Han gjorde 
bara sitt jobb. 
Plastfolien låg 
lager på lager 
runt honom. 
Han varken 

ville eller 
orkade se vårt 

liv som det 
faktiskt ser ut.

Maria Ennefors.

Vänersborgs kommun
HÅKAN ALFREDSSON, kulturchef
KLARA BLOMDAL, kultursekreterare
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SEN SIST KALENDARIUM

➤ 2–3 JUNI 2014
Kommunikationskarnevalen  
i Göteborg.

➤  1 JULI 2014
Vägen till arbete. Debatt i 
Almedalen, Visby, kl 15.30. 
Därefter mingel kl 17–19. 
Premiär för Dagens Omsorg.

➤ 14 AUGUSTI 2014
Föräldrakraft nr 4 utkommer.

➤  24–25 OKTOBER 2014
Dyslexidagarna på 
Stadionmässan i Malmö.

➤ 12–13 NOVEMBER 2014
FRI 2014 på Malmömässan.

PÅ GÅNG 2014
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Boka annons i nästa nr SENAST 19 JUNI.

”VARJE INDIVID HAR RÄTT ATT 
IDENTIFIERA SIG SJÄLV”
n Ann Heberlein, Jenny Wilder, Mats Granlund och Elaine 
Johansson var några av talarna när konferensen Livets möjlig-
heter ägde rum på Essinge konferenscenter i Stockholm den 
10–11 mars. Arrangörer var Nationellt kompetenscentrum an-
höriga, Riksförbundet FUB För barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning, Föreningen JAG och Synskadades riks-
förbund SRF.

Föräldrakrafts Anna Pella var på plats och bjuder här på 
citat och bilder från konferensen.

Ann Heberlein ställde 
frågan: ”Är att vara 
frisk och ha hälsan en 
förutsättning för att 
vara lycklig?”

Jenny Wilder pratade om 
förutsättningar för kommunika-
tion när begränsningarna är 
stora: Föräldrar anpassar sig 
och utvecklar lyhördhet.

Mats Granlund: ”Hälsa är något mer än 
bara frånvaro av sjukdom. Välbefinnande 
kan upplevas även om man är sjuk. 
Livskvalitet är något som upplevs i 
stunden.”

379 personer  
hade anmält sig till 
konferensen för 
personer med 
flerfunktionsned-
sättning och deras 
anhöriga och 
omgivning.

Deltagarna uppmanades 
lämna förslag och idéer på 
post-it-lappar i olika färger.

GUIDEN Så anmäler du brister 
Sällan har så mycket sagts om ett lag förslag. 
Till sommaren blir EU:s nya lagverk  för 

hantering av kemikalier verk lighet. Vi ger 
dig den slutliga guiden.  sid 26Per Frykman: »Politikerna vill sluta klocka toabesök«

”JAKTEN PÅ FUSKARE HAR GÅTT FÖR LÅNGT”

Inför rättshjälp för LSSHan vill stärka den enskildes ställning.......sid 4 5 nya krav från WHOVården måste bli mer tillgänglig för alla.....sid 7

Kvotering enda lösningen?Jobbstatistiken pekar i fel riktning. Många säger automatiskt nej till kvotering men om inte parterna och regeringen enas kan det bli nödvän
digt.

Valter bengtsson, chefredaktör

Stora förändringar väntar svensk handikappidrott. Och nu får Svensk Handikapp idrott, SHIF, en ny chef som brinner för förändring.   
 

sid 12–14

Hur går det med jobben? ALMEDALEN Snart är det dags för besked. Hur ska arbetsmarknaden bli 
mer rättvis?   

sid 6
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REKORDLÅGA KOSTNADER

80%  73%

Stöden till personer med funktionsnedsättningar, sjuka och barnfamiljer kostar allt mindre i förhållande till Sveriges totala ekonomi.Socialförsäkringens utgifter låg förra året på 5,6 procent av bruttonationalprodukten, BNP. Det är den lägsta nivån på minst 30 år.   sid 15

Folkpartiet vill stoppa 2-årsomprövningarna av personlig assistans.  Neddrag ningar ska också kunna skjutas upp tills beslutet prövats i domstol. Jakten på fuskare  har gått till  
överdrift, anser  Maria Lundqvist-Brömster.  sid 26

”Hur mycketfår du i plån boken i år?” Så här utvecklas ekonomin för personer med funktionsnedsättningar under 2014.
sid 10–11

Vinnare eller förlorare?

Nekad försäkring = olagligt SVEA HOVRÄTT If Skadeförsäkrings döms att betala 150 000 kr i skadestånd för att ha nekat sjukförsäkring. 
 

sid 28

TEMA

Svårt att fälla för fuskANALYS Det kan bli oerhört svårt för myndigheterna att fälla någon för bidragsbrott med assistansersättning. Den slutsatsen drar man inom handikapporganisationer sedan  en tingsrätt friade 15 av 17  åtalade.  sid 9

ISSN xxxx-xxxx

DAGENSOMSORG» Nyheter om ett samhälle för alla «
# 1 FEBRUARI 2014 • Pris 69 kronorwww.dagensomsorg.se

INTERVJU: JOHAN STRID

Ledaren,  
sid 2

sid 2

Ökat intresse för lättlästKom ikapp med ny talsyntes

Ny tidning!
I sommar har en helt 
ny tidning premiär 
med nyheter om ett 
samhälle för alla.
Förhandsbeställ gratis prov-exemplar:  
mejla till pren@faktapress.se
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ANNONSTORG

”Värdefull 
Föräldrakraft är tidningen 
för Dig som är förälder eller 
anhörig till barn med 
funktions nedsättning och 
särskilda behov. Varje 
nummer innehåller massor 
med tips och praktisk 
vägledning, intervjuer, 
teman och reportage. 

Beställ en helårsprenume-
ration (6 nr) för 395 kr 
 genom att fylla i kupongen 
här intill. Eller ta två år direkt 
(12  nr) för endast 790 
kronor så missar du 
ingenting!

LÄSNING FÖR DIG SOM  
FÖRÄLDER OCH PROFESSIONELL!”

OM BARN, UNGA & VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD!
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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: RÄCKER DET INTE ATT VARA MÄNNISKA?

OM BARN, UNGA OCH VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
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Inför Almedalen

Idrott 
GUIDE till  
sporten för dig

Kommunikation • Hjälpmedlen  som gör att alla  kan föra sin talan
• När synen fattas Guide till AKK

Appen håller reda på hur Sonia mår

Vägen till arbete CHRISTOFFERS  KROKIGA RESA TILL BRAKSUCCÉ

Karl Grunewald REVOLUTIONÄREN  SOM SKAPADE  VÄRLDENS BÄSTA  OMSORG
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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

Vilket läge!
Fem mil söder om 
Göteborg.
Handikappanpassat.
Nyrenoverad villa från 1934. 
Vinterbonad gäststuga med 
bastu, dusch, toalett och pentry. 
Total boendeyta ca 140 kvm. 
Handikapp anpass ning: Ramp in till huset, elektrisk dörröppnare, 
trapphiss, höj och sänkbart handfat, låga trösklar etc. Läge: 40 m 
från badstranden. Handikappramp vid badplatsen.  
Adress: Frillesås Tullväg 4 B (5,5 mil söder om Göteborg). 
Utgångspris: 4 475 000 kr.

Fermhede Fastighetsbyrå AB, Christina Fermhede,  
0708-236 476, christina@fermhede.se
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Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

Verksamhetschef
kunden först i alla lägen. Oavsett. Uppdraget är att med  
respekt, engagemang och nyfikenhet skapa framtidens omsorg.
Läs mer på: frosunda.se/ledigajobb

Vi söker fler

PersOnliga  
PrOfessiOnella  
ledare

   
 V
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R
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