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Hemmasittare 
NÄR SKOLAN  
INTE FUNGERAR

Idrott
BUDO I BODEN
– KAMPKONST
PÅ JAPANSKA

Rekryteringsguide

Personlig assistans 
•  SÅ BLIR DU EN  
BÄTTRE ASSISTENT

•  NÄR GÄSTERNA 
ALDRIG GÅR HEM

• MÖT ELAINE JOHANSSON

20 
BOK
TIPS! 
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Favorit  i repris!
Almedalens bästa lokal. God mat och dryck. Och ett fantastiskt 
sällskap. Det var något som fyra hundra personer inte ville missa  
tisdagen den 1 juli 2014, när Föräldrakraft för femte året i rad anord-
nade rekordstort mingel för läsare, politiker, handikapprörelse,  
professionella och andra med intresse för funktionshinderfrågor.
FOTO: LINNEA BENGTSSON  info@faktapress.se

Norra Bankett i Wisby 
Strand Congress & 
Event fylldes till 

brädden, när minglet öppna-
des. Intresset var så stort att 
många som anmält sig tyvärr 
fick besked om att det var 
fullbokat. 

Dagen till ära lanserades 
nya tabloidtidningen Dagens 
Omsorg, välfylld med 
nyheter, debatt, analyser och 
guider inom funktionshin-
dersfrågor. 

Mingel

Sophie Karlsson 
från Intresseföre
ningen för 
assistansberätti
gade, IfA, (mitten, 
med glasögon), 
Egon Reiver från 
Elöverkänsligas 
förbund (till 
vänster) och 
Jenny Stegmar 
Silfver från Iris 
(till höger).

Penilla Gunther, KD, fick lite paus från seminarier 
och debattpaneler tillsammans med andra glada 
minglare.

Trångt, men trevligt. På gränsen till kaos, twittrade 
en av gästerna. På bilden skymtar David Lega  
(till vänster) och Marianne Hermansson (mitten).

Rösta normalt var rådet från Anders Westgerd, 
partiledare för Normaldemokraterna.

Sahar Mosleh 
poserade gärna 
med nya Dagens 
Omsorg.
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Det vackra vädret återvände ungefär samtidigt 
som Maria Öhrner, Jonatan Arenius och Christer 
Hammar från Humana minglade.

Elvira Kivi (mitten) hade sällskap av bland annat 
Lisa Färnström (till höger).

Eskil Johansson (mitten) 
och Maria Montefusco (till 
höger) fick informations-
material från sponsorerna.

Menyn var mycket uppskat-
tad av gästerna.

Elvira Kivi, Ann Jonsson och Håkan Thomsson 
från Synskadades riksförbund.

Lena Hagström fick ett rykande färskt exemplar av 
nya Dagens Omsorg.

Björn Wengse, Artexis, pratade kanske mässor med 
Andreas Lila, Artexis, och Maria Nilsson, Svenska 
Mässan.

Medarbetare och deltagare från Attendo, en av 
minglets sponsorer.

Varför behövs det en ny tidning?  
Valter och Sara Bengtsson berättade 
lite om nya Dagens Omsorg som hade 
officiell premiär i Almedalen.

Lou Rehnlund och  
Sara Bengtsson.
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Vio Szabo från Stil 
puffade för kampanjen 
medborgargolv.se

Fredrik Granath, DHR, kastade ett öga i nya 
tidningen.

Huvudsponsor var Nytida som representerades 
av bland andra Anna Wallentin och Leia Gärtner. 
Här tillsammans med Valter Bengtsson (mitten).

Jennifer 
Nordström 
och Nattalia 
Pisareva från 
Share Music.

Lars Lööw var förstås väldigt nöjd med att ha 
skrivit en krönika i Dagens Omsorg nr 1.

Ovan: Maria Johansson, tidigare DRH-ord för-
ande, hade mycket att prata om med minglarna.

Vänster: Vilken bra debatt! Valter Bengtsson, 
chefredaktör, gör tummen upp med Elisabeth 
Sandlund, moderator.
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Ludvig Strigéus, Spotify, en 
av premiärläsarna av nya 
Dagens Omsorg.

Maria Montefusco, 
Nordens välfärdscenter.

Gustav Nilsson minglade 
efter att ha deltagit i 
debatten Vägen till arbete.

Linda Forzelius från 
Brukarkooperativet Jag 
träffade Cecilia Ekholm 
från Särnmark.

Nöjda med både mingel och premiärutgåva av 
Dagens Omsorg: Valter Bengtsson, Sahar 
Mosleh och Anna Pella.

Rickard Ilett, Anders Olsson och Paul Svensson 
kom alla från Nationellt kompetenscentrum 
anhöriga, NKA.

Idel glada miner. Emma Lindström och Britta 
Berglund från Riksförbundet Sällsynta diagnoser 
flankerar en trio från Solhagagruppen, nämligen 
Marie-Louise Löfdahl, Oscar Rinaldo och  
Hanna Wedar.

Pelle Westerlund från Balans.

Mehmet Kaplan, MP, Anki Sandberg, Riksförbundet 
Attention, och Lars Andersson, Max 
Hamburgerrestauranger. 

Cecilia Wallenius (mitten) lyfter glaset för en skål.

En skön eftermiddag hade bland annat Hans Lindau 
från Unionen, Bosse Magnusson, Artexis, Annette 
Sandström och Jan-Erik Eriksson.

Dyslexiförbundet hade avverkat flera seminarier 
samma dag och avslutade med mingel hos 
Föräldrakraft.
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NYHETER & REPORTAGE

2–5 Bildextra från favorit-
mingel i repris!

12 Glada besked: Funka-
utredningen genomförs 
oavsett valutgång.

15  Dan Eliasson, Försäkrings-
kassan, ger besked om 
föräldraansvaret.

 20 ”Våra värsta strider är 
med kommun och skola”.

21 När barnet fyller 18: Är de 
då som resan börjar eller 
stödet försvinner? 

22 Konstutställning: ”Man 
märker att man blir bättre för 
varje gång man målar”.

24 Så minns vi Hjultorget 
2014. 

27 NPF-forum 2014. 

SÖREN OLSSON

 10 Ny krönika.

INTERVJUN

48 Anna Bergholtz.

NPF

62  När skolan inte fungerar.

IDROTT

68 Budo i Boden.
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Om man blandar och anpassar de japanska kampkonsterna  
efter individen kan alla vara med. Föräldrakrafts Anna Pella har besökt ett  
morgonpass med budo i Boden. Reportage på sidorna 68–72.

  62  För tusentals 
barn blir skol- 
situationen över - 
mäktig varje år

 66  Skolfrånvaron 
belastar  
familjerna hårt

Budo i Boden

Tema: Hemmasittare 62–67

68

62
”Vi fick till svar 
att skolan ligger 
där den ligger”
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”NEJ. Jag pratar inte tyska” 
SÖREN OLSSON  SIDAN 10

NYTT PÅ WEBBEN!
1

              

Se hela 
debatten 
”Vägen till 
arbete” som 
webbsändes från 
Almedalen. 

        Gå med

2
 

En 
skärpning av 
diskrimine-
ringslagen 
utlovades av 
Carin Jämtin (S)  
i Almedalen. 

        

3
Kommuner 
sätter lagen 
ur spel när de 
struntar i 
Social sty relsens 
senaste rapport om god 
man och assistent.

        

4 Hur många 
av er har 
någon gång 
stått där med 
handen på 
dörrhandtaget?

  30  Rekryteringsguiden

 34 Så blir du en bra assistent

 38 ”Det bästa jag gjort.” Elaine Johansson (bilden)  
  om starten av boendekooperativet Kikås

 44 När gästerna aldrig går hem

  48  Anna Bergholtz: Att 
skriva är att få tala 
till punkt 

 53   20 läsvärda tips: 
Luta dig tillbaka i 
fåtöljen och låt dig 
inspireras.

 59  Frida Blomgren: 
Storasyster ut i 
fingerspetsarna

  60  Maria Ennefors:  
Jag utgår från det 
lilla

Tema: Personlig assistans 30–47

Tema: Böcker 48–61
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Valter Bengtsson 
chefredaktör
valter.bengtsson@faktapress.se
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LEDARE Valter Bengtsson

Varje sommar händer samma sak. Man 
borde ta ledigt och ladda batterierna, men 
istället reser vi till Almedalen. Det är dyrt, 

rörigt och tar på krafterna. Men när man samlat 
tankarna och reflekterat över veckan är man ändå 
alltid lika nöjd.

Jag tänker på alla möten jag fick vara med om. 
Höjdpunkten var naturligtvis 
tisdagen 1 juli med vår debatt om 
vägen till arbete och minglet strax 
därefter. Så många förväntansfulla 
och glada människor som kom dit! 
Och senare, när evenemanget gick 
mot sitt slut, så många nöjda och 
tacksamma kommentarer vi fick! 

”Jättetrevligt, till och med bättre än förra året!” 
”Bra debatt!” 
”God mat och bra val av mat med fisk och 

vegetariskt!” 
”Veckans höjdpunkt!” 

Ett tag verkade lovorden aldrig ta 
slut och det känns ju helt fantas-

tiskt!

Nu vill vi se att löftena under 
debatten ”Vägen till arbete” 
förverkligas. Att lönebidra-

gen höjs och att flera 

andra viktiga förslag i Funka-utredningen genom-
förs snarast. Beskeden från debattörerna gick inte 
att misstolka: stöden på arbetsmarknaden ska 
förbättras oavsett vem som vinner valet.

Oavsett vem som vinner hoppas vi även att frågor 
om kvalitet och jämlikhet får mer utrymme. 

Debatten om vinstförbud har skapat 
oro, även hos mindre företag som 
drivs av eldsjälar med stort socialt 
engagemang. 

Det är lätt att säga att skattemedel 
inte ska gå till vinster, men när man 
går på djupet är det svårare att få 
svar. Vilka branscher skulle omfattas 

av ett vinstförbud? Vilka företagsformer? Vilka 
överskott eller bonusar blir tillåtna? Hur ska man 
kontrollera att vinster återinvesteras? Hur skapar 
man långsiktighet om vinstmöjligheter begränsas? 

Samtidigt finns frågetecken även för dagens 
system. Hur skapar vi valfriheten utan segregation? 
Hur gör vi vården tillgänglig för de som behöver 
den allra mest? 

De flesta tror inte på allvar att vård, omsorg och 
skola kan drivas helt utan privata initiativ. 

Den politiska huvudfrågan borde därför vara hur 
man kombinerar valfrihet och mångfald med 
högsta kvalitet och jämlikhet. l

Nya löften om bättre stöd till jobb

Huvudfrågan 
borde vara att 

kombinera valfri-
het och jämlikhet

OROVÄCKANDE 
Ny prognos visar 
fort satt ökning av 
antalet unga med 
aktivitets ersättning.  
SIDAN 8

Fortsatt ökning  
av unga med  
aktivitetsersättning

Lars Lööw, entreprenör

Henriks mamma 
kämpar förgäves
Karin, 82, förlorade i  
domstolen när hon  
kämpade för att sonen  
skulle få rätt till kontakt-
person.  
SIDAN 24–25

Flyttfest på gång
Allt det gamla är glömt, 
säger Magnus Enell,  
efter åtta års kamp för en 
gruppbostad för dottern.
SIDAN 32–35

Sverige ställs  
till svars 
ANALYS Tvångsvård 
är en av de brister 
som FN kritiserar. 

Män är mer nöjda  
än kvinnor 
ANHÖRIGPULSEN En unik 
enkät i 58 kommuner visar hur 
nöjda män och kvinnor är med 
stödet till anhöriga. SIDAN 2

– nyheter om ett samhälle för alla 

JULI 2014
#1 

Yrke: Anhörigkonsulent
Mikael har framtidsjobbet. SIDAN 42

Pia startar ny funkisförmedling
Vill fixa jobb runt hela Sverige. SIDAN 36

GUIDE RÄTT KOMPETENS FÖR ASSISTENTER
Vad innebär Socialstyrelsens nya allmänna råd om kompetens inom LSS och socialtjänst?  

Frågorna är många, inte minst kring assistans. Vi reder ut begreppen.   SIDORNA 40–41

”VI TRODDE LAGEN VAR TILL FÖR INDIVIDEN!” 
{Debattartikel av Harald Strand och Emanuel Mörk – sidan 7}

DAGENSOMSORG

Ingen etikett kan 
beskriva Sahar 
Mosleh. Hon är den 
obekväma typen  
som alltid säger  
vad hon tycker.  
Nu vill hon ha  
hälsa och  
livskvalitet på 
agendan.  
SIDAN 26    

Flata, muslim, funkis,

NY
tidning!

”Vi är alla  
beroende av  
varandra”
KRÖNIKA Fram  
till 1989 var det  
möjligt att ta ifrån  
människor rätten  
att rösta för att de  
hade en funktions- 
nedsättning. 
SIDAN 43

aktivist och mamma

# 1 PREMIÄR!
Första numret av 
nyhetstabloiden 
Dagens Omsorg 
utkom under somma-
ren. Intresserad av ett 
provnummer? 
Kontakta  
pren@faktapress.se

Några höjdpunkter i Föräldrakraft 5:
NÄSTA NUMMER UTE DEN 9 OKTOBER

Psykisk hälsa. Viktigt tema om en av de allra 
största frågorna: Hur skapar man bättre hälsa för 
hela familjen?

Arbete. Årets stora tema om rätt stöd på arbets-
marknaden. 

Daglig verksamhet. Hyllad och ifrågasatt. Vad 
händer inom daglig verksamhet enligt LSS?  

IT-hjälpmedel. Senaste nytt om utvecklingen i 
skola och arbetshjälpmedel.

n Mässtidning för FRI 2014  n Tips inför Dyslexidagarna  
n NPF  n Idrott  n Ny krönika av Sören Olsson

Materialdag för annonser är 11 september 2014.

”Boka in tid med dig själv för den egna 
återhämtningen” lyder ett av många goda råd från  
Petra Liljeblad i Tema Psykisk hälsa i Föräldrakraft nr 5.

GUIDE  

till bättre 
hälsa för hela 

familjen
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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

LaVita Assistans 
 

Personlig assistans med kvalitet och värme 
 

 Tillstånd från Socialstyrelsen  
 Innehar IfA-godkännande  
 Medlemmar i branschorganisationen Assistansanordnarna  
 Är anslutna till kollektivavtal och medlemmar i KFO  
 Medverkat i IfA:s projekt Lyssna! – om barn och assistans 
  

 
Ett företag som på denna stabila grund både kan ge Dig trygghet och självständighet 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                          08-580 211 90 
 

LaVita Assistans AB 
Riddarplatsen 36, 7tr, 177 30 JÄRFÄLLA 

info@lavita.nu www.lavita.nu 
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www.cjadvokat.se

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

Ring advokat Sofia Tedsjö eller advokat Adam Grabavac, 

på 08 411 22 52 så berättar vi gärna mer.

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
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KRÖNIKA Sören Olsson

Nej. Jag pratar tyvärr inte tyska. Det är många 
andra språk som jag inte heller klarar av. 
Faktum är att jag varken kan tala eller förstå 

nästan några språk alls i världen, förutom mitt eget 
och lite engelska. 

Nyligen var jag i Spanien och hamnade på en plats 
där det till största delen fanns tyska turister. 

Min resa dit råkade dessutom inträffa när Tyskland 
spelade semifinal i fotbolls-VM.

Överallt flockades det tyskar som tydligt visade 
vilket land de tillhörde.

De talade om det genom de tröjor och halsdukar 
de använde, eller av de målningar de gjorde i sina 
ansikten.

Det var ingen tvekan vilket land de flesta män-
niskorna höll som favorit i semifinalen.

Eftersom jag inte pratar eller förstår tyska, så 
innebar det ett visst problem, eftersom i stort sett 
alla som jag mötte ställde frågor eller ville säga nå-
gonting till mig, gjorde det på tyska. 

Jag fick ursäkta mig, på engelska att jag inte för-
stod tyska.

Händelsen var så oerhört värdefull för mig!
Det var en viktig påminnelse för mig hur det är 

att vara udda. Att vara utanför. Jag fick känna på 
ett utanförskap som just denna gång var baserat på 
språkförbistring. 

Många människor runt om kring oss lider av lik-
nande utanförskap.

Det kan vara en brist på 
möjlighet att kommunicera 
med omvärlden av tusen 
olika anledningar.

Det kan vara språket. Att 
inte kunna tala eller förstå 
ett visst lands språk. Det 
kan handla om en oförmåga 

att använda verbalt tal. Att istället få använda teck-
enspråk för att kommunicera. Det kan handla om 
en svårighet att få fram det man vill eller har behov 
av att kommunicera för att leva ett drägligt liv. 

Att då mötas av oförstående eller nedlåtande 
blickar är en hemsk känsla att uppleva.

Egentligen så borde alla människor utsätta sig 
själva för detta. Jag är övertygad om att vi alla skul-
le må bra av det!

Vi behöver påminna oss om hur andra människ-
or kan lida av att inte ha ett språk att kunna använ-
da sig av.

Språket är en otroligt viktig del av en demokrati. 
Det är grunden för att vi ska kunna vara en demo-
krati!

Vi måste kunna föra fram vår åsikt. Vi behöver 
kunna berätta hur det är för oss och hur vi skulle 
önska att det kunde vara.

Utan språket faller demokratin platt till marken.
Språket kan vi lära oss på olika sätt. Vi kan lära 

oss det genom att lyssna på vad andra säger, vi kan 
lära oss i skolor eller på kurser. Det finns många 
olika sätt att börja förstå och kunna använda oss av 
ett främmande språk. Självklart är det svårt för oss 
att lära oss alla världens språk och kunna tala fly-
tande med alla människor på jorden. Det är i nulä-
get en utopi att klara av. Men det vi kan göra till en 
början är att acceptera människors olikheter och 
deras olika sätt att kommunicera. 

Att inte förstå någon innebär inte att det är fel på 
den andre. Det är inte heller något fel på dig!

Det är bara en svårighet som behöver övervinnas. 
Att inte förstå och inte bli förstådd är frustreran-

de. Men att belysa värdet av att lära oss förstå var-
andra bortom en språklig begränsning öppnar för 
stora möjligheter för ökad demokrati och fred i 
världen.

Ja, jag menar att världen skulle bli fredligare om 
vi stannade upp och vågade lyssna på omvärlden 
istället för att försöka tvinga på den vårt eget språk 
eller vårt eget sätt att kommunicera. 

Och hur var det med fotbollen, då?
Ja. Tyskland vann semifinalen i fotboll mot värd-

landet Brasilien och glädjen som jag kunde se och 
möta i de tyska främlingarnas ögon behövde inget 
språk. 

Jag såg deras innerliga glädje och kunde glädjas 
med dem, även om jag själv höll på Brasilien. 

I smyg. l

TEXT Sören Olsson

Jag pratar inte tyska

”Språket är en otroligt viktig 
del av en demokrati. Det är 
GRUNDEN FÖR ATT VI SKA KUNNA 
VARA EN DEMOKRATI!”
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Mediapartner

kraft
Samarbetspartners

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor

Arrangör

Det händer mycket på hjälpmedelssidan. 
Den tekniska utvecklingen går fort och nya 
innovationer och möjligheter till anpassningar 
når marknaden nästan varje dag. På FRI-mässan 
tar du del av våra utställares stora utbud av 

produkter och tjänster inom hjälpmedelsområdet. 
Du kan också lyssna på intressanta föredrag, 
delta i aktiviteter och testa nya produkter. FRI är 
mässan som fokuserar helt på att ge så många som 
möjligt ett aktivt liv. Välkommen!

vill du ställa ut? fyll i en 

intresseanmälan på 

www.frimassan.se
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Chrysler Town&Country 
-golvsänkt och med manuell eller helautomatisk integrerad ramp i golv.

Vi skapar möjligheter! 
Koala Miniflex - vår minsta tuffing
Utan att göra avkall på Permobils  
kraftfulla motorer och framhjulsdrift är  
Koala anpassad för det minsta barnet.

Chrysler Town&Country - alla ska med
Med säkerheten i fokus är VMI:s golvsänkta 
Chrysler den perfekta familjebilen. 
permobil.se

Permobil Sverige

NYHETER

MER STÖD TILL JOBB 
OAVSETT VALUTGÅNG

Glada  
besked på  

årets debatt i 
ALMEDALEN

Många av de viktigaste  
förslaget i Funkautredningen 
kommer att genomföras  
oavsett hur valet går. Höjda 
löne bidrag med indexupp-
räkning och bättre tillgång 
till hjälp medel är två förslag 
som fick brett stöd på debat-
ten Vägen till arbete i 
Almedalen 1 juli 2014.  
”Inte illa!”, kommenterade 
Elisabeth Sandlund, mode-
rator för debatten. 

n Debatten bjöd på flera vikti-
ga nyheter utöver det massiva 
stödet för Funka-utred ning-
en. De rödgröna partierna 
slog fast att de tänker skärpa 
den nya diskrimineringsla-
gen, som riksdagen tog beslut 
om för bara en vecka sedan. 
S, V och MP lovade att ta bort 

Idel gröna lappar från 
panelen signalerar en 
enad vilja att genomföra 
Funka-utredningen.

FK_1404_s12-19_nyheter_v06.indd   12 2014-07-23   22:26



2014 # 4 FÖRÄLDRAKRAFT     13

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.

Chrysler Town&Country 
-golvsänkt och med manuell eller helautomatisk integrerad ramp i golv.

Vi skapar möjligheter! 
Koala Miniflex - vår minsta tuffing
Utan att göra avkall på Permobils  
kraftfulla motorer och framhjulsdrift är  
Koala anpassad för det minsta barnet.

Chrysler Town&Country - alla ska med
Med säkerheten i fokus är VMI:s golvsänkta 
Chrysler den perfekta familjebilen. 
permobil.se

Permobil Sverige

undantagen i diskriminerings-
lagen så att den även omfattar 
mindre verksamheter.

Den danska modellen Flex-
jobb har charmat allt fler 
sven s ka politiker i båda block-
en. Under debatten tog MP, 
FP, C och SD ställning för en 
svensk version av flexjobbsys-
temet. Även M och V sa att de 
var intresserade. Däremot var 
KD och S tveksamma.

Centerpartiet gladde funk-
tionshinderrörelsen med ett 
nytt vallöfte om att utöka sys-
selsättningsgarantin så att alla 
som har rätt till LSS omfattas. 
Det var dock ett löfte som ing-
et annat parti kommen-
terade.

Viktigaste beske-
det var att 
samtliga partier 
ställde sig bakom 
Cristina Husmark 
Pehrsson Funka-
utredning om stöd på 
arbetsmarknaden.Rege-
ringspartierna lovade att 
förslagen kommer med i 
höstens budget.

De rödgröna partierna visa-
de ännu mer entusiasm för 
Funka-utredningen och lova-
de köra igång på bred front 
om de vinner valet. I kombi-
nation med en skärpning av 
diskrimineringslagen blir sats-
ningen på tillgängliga arbets-
platser ännu mer kraftfull.

Elisabeth Sandlund, modera-
tor för debatten, inledde med 
att beskriva den tuffa situatio-
nen för människor med funk - 
tionsnedsättningar.

– Vi har hört mycket om go-
da intentioner och goda exem-
pel som visar att det kan fung-
era, men ändå händer väldigt 
lite. Har man en funktions-
nedsättning så är tröskeln till 
arbetsmarknaden mycket hög 
och chansen att få ett jobb 

med allt vad 
det inne-

bär är 
väldigt 

liten. Många längtar efter 
jobb. De behöver den ekono-
miska tryggheten, den sociala 
samvaron, allt som följer med.

– Vad är det viktigaste ni 
vill göra? löd frågan till pane-
len.

Några allmänna svar var 
”förändra attityder”, ”lyft 
fram goda exempel”, ”refor-
mera arbetsförmedlingen” 
och ”informera arbetsgivare 
bättre om möjligheter till 
stöd”. Andra förslag var slopat 
sjuklöneansvar för småföretag 
och möjlighet att flytta lönebi-
drag till ny arbetsgivare.

Gustav Nilsson, M, 
lyfte fram att 

regeringen redan 
satsar på personli-
ga biträden och 
SIUS-konsulenter.

Penilla Gunther, KD, 
slog ett slag för sociala 

företag som ett sätt att skapa 
arbetsplatser som välkomnar 
personer med funktionsned-
sättningar.

Per Lodenius, C, efterlyste 
satsningar på utbildning. Allra 
mest betonade han att elever 
från gymnasiesärskolan 
måste få bättre möjligheter till 
vidareutbildning:

– Idag är det inte självklart 
att man får utbilda sig efter 
gymnasiesärskolan. Du har 
”kommunarrest” – det är 
kommunen som bestämmer 
om du ska få studera vidare. 
Jag vill göra det möjligt att läsa 
på högskola och yrkeshögsko-
la. Att utbilda sig är en väg till 
arbetsmarknaden.

Centern stod även för det 
kanske tyngsta vallöftet: att 
kämpa för en utökad syssel-
sättningsgaranti för personer 
ingår i personkrets 3 enligt 
LSS, lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade. 
Ett krav som varit aktu ellt än-
da sedan LSS in fördes för 
drygt 20 år sedan och berör 
många med fysiska eller psy-
kiska funktionsnedsättningar.Per Lodenius, C.

Gustav Nilsson, M.
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NYHETER
– Alla ska ha rätt till syssel-

sättning oberoende av funk-
tionsnedsättning eller per-
sonkrets, sa Lodenius.
Mehmet Kaplan, MP, var en 
av flera som ville minska 
sjuklöneansvaret för mindre 
företag. Det skulle göra det 
enklare att anställa och ge 
jobb till personer som har 
svag förankring på arbets-
marknaden, menade han.

Mattias Karlsson, SD, tog 
fasta på behovet av att föränd-
ra attityderna och var en av 
de debattörer som ville se en 
fortsättning på Arbets förmed-
lingens kampanj ”Se kraften”. 
Han lyfte även förslag et om 
att rätt till lönestöd som an-
ställd inom familjeföretag.

Eva Olofsson, V, hade det 
mest kompletta programmet 
för en mer rättvis arbets-
marknad, eftersom partiet 
dagen före släppt ett 13-punk-
tersprogram för arbetsmark-
naden för personer med 
funktionsnedsättningar.

– Vi har plockat alla bra 
förslag ur Funka-utred ningen. 
Nu är det dags att gå från ord 
till handling och modernisera 
lönestöd och annat, sa Eva 
Olofsson. l

NU KAN FUNKA-FÖR-
SLAG EN BLI VERKLIGHET
n Enigheten var stor kring att 
genomföra det viktigaste ur 
Funka-utredningen från 2011, 
”Sänkta trösklar – högt i tak”.
Men det hettade ändå till som 
i en valdebatt. Oppositionen 
kritiserade regeringsparti-
erna för att ha varit 
onödigt långsamma 
och ännu inte ha 
presenterat några 
skarpa förslag.

Mehmet Kaplan, 
MP, ankla gade alli-
anspartier för att ha 
försämrat den nya dis-
krimineringslagen, 
trots alla stora ut-
redningar. Nu befa-
rar han en ny besvi-
kelse.

– Jag hoppas att ni 
inte lägger fram ett 
förslag om arbets-
marknadsstöd som är 
lika fullt av hål (som diskrimi-
neringslagen) och knappt värt 
det papper det är skrivet på.

Gustav Nilsson, M, försvara-
de regeringen med att betona 

Glada  
besked på  

årets debatt i 
ALMEDALEN att det tar tid att gå från ut-

redning till lagförslag. Han sa 
sig vara övertygad om att 
Funka kommer med i höstens 
budget.

Dessutom slog han fast att 
lönebidraget kommer att hö-
jas från dagens 16 700 till 
Funka-utredningens förslag 
om 19 800 kronor. Han utlo-
vade också en indexering, så 
att lönebidraget i framtiden 

höjs med kostnadsut-
vecklingen.

Kerstin Nilsson, 
S, lovade å sin 
sida att inte dröja 
med kraftfullta 

åtgärder vid en 
rödgrön valseger.

– När vi vinner 
valet ska vi inte vänta 

utan köra igång, för 
vi anser att alla 
behövs på arbets-
marknaden.

Mattias Karlsson, 
SD, tyckte också att 

regeringen borde haft 
mer bråttom, efter-

som behovet av nya åtgärder 
varit känt så länge.

– Det hade varit juste mot 
väljarna att presentera färdi-
ga förslag före valet istället 
för efter. l

ÖVERENS OM BÄTTRE 
SAMORDNING KRING 
HJÄLPMEDEL
n Tillgång till hjälpmedel är 
ofta viktigt för att kunna skö-
ta ett jobb, men det är många 
gånger svårt och krångligt att 
få hjälp med detta.

Riksdagspartierna är eniga 
om att något behöver göras. 
Både M och S talade om beho-
vet av en bättre samordning. 
Exempelvis genom att ge 
Arbetsförmedlingen ett sam-
lat ansvar, vilket Funkautred-
ningen föreslagit.

– Det är viktigt att vi får en 
enhetlighet istället för att som 
idag ha väldiga skillnader 
runt om i landet. Idag delas 
ansvaret mellan Arbets för-
med lingen, Försäkringskas-
san och landstingen och alla 
säger att det är för krångligt. 
Det behövs också en gedigen 
satsning på information till 
arbetsgivarna, sa Kerstin 
Nilsson, S. l

Kerstin Nilsson, S.

Mattias  
Karlsson, SD.

Glada  
besked på  

årets debatt i 
ALMEDALEN

Fullsatt i Wisby Strand Congress.
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www.jag.se

JAG är Sveriges största privata 
assistansanordnare som 
drivs utan vinstintresse. 

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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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

heldagsskolan rullen fk1105.indd   4 2011-09-27   14.21
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Ett arrangemang av Svenska Mässan

Den naturliga och tillgängliga mötesplatsen inom 
hjälpmedel, omsorg och livskvalitet

Svenska Mässan, Göteborg        www.levafungera.se

14-16 april 2015

031-497923    kognition@provistaab.se   www.fibertacket.se     

FIBERTÄCKET är ett mjukt tyngdtäcke, som ger 
ett lätt tryck mot kroppen likt en omfamning. Det 
gör det lättare att slappna av och komma till ro.  
Fibertäcket förskrivs som hjälpmedel mot psykisk 

och motorisk oro och/eller sömnsvårigheter.

Somna lättare med 

FIBERTÄCKET!

Kontakta närmaste Hjälpmedelscentral eller 
ProVista Kognition för mer information!

Vi erbjuder assistans till uppdragsgivare över 18 år i Öster-
sund med omnejd. Genom oss får du service dygnet runt och 
behöver ej vänta i växeln eller på någon som inte hör av sig. 
Vi sätter kvalitet före kvantitet – vår verksamhet är liten och 
familjär. Shira vill ge dig guldkant på tillvaron genom snabb-
het, tillgänglighet och hög service. Kontakta Marnie Olovsson 

på telefon 070-627 57 19 så får du veta mer!

Själ * Hjärta 
Integritet * Respekt

Ansvar

Själ * Hjärta 
Integritet * Respekt

Ansvar

15 års erfarenhet av personlig assistans

Shira_fk1404_kvartssida.indd   4 2014-07-02   10:01
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Läs mer om oss, våra värderingar och vår verksamhet på  
nordstromassistans.se eller ring kostnadsfritt på 020-80 90 90.
Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping,  
Västervik och Gällivare.

NORDSTRÖM ASSISTANS har sedan 1998 bedrivit 
personlig assistans med fokus på kunden och deras 
situation. Utifrån de möjligheter LSS ger erbjuder 
vi en rättvis personlig assistans. Med transparenta 
och ordnade rutiner samt tydlig och faktabaserad 
kommunikation bygger vi långsiktiga relationer med 
våra kunder. Självklart har vi av socialstyrelsen utfärdat 
tillstånd att bedriva personlig assistans.
 Du som kund ska kunna påverka hur din ersättning 
används och spara ej nyttjade medel så länge du är 
kund hos oss. Du ska även kunna bestämma vem som 
ska arbeta hos dig, erbjudas möjlighet till personlig 
träning, få tillgång till juridisk hjälp och tillgång till en 
partner som tar ansvar. Oavsett var du bor i landet. 
DET TYCKER VI ÄR RÄTTVIST.

 

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

  

För mer inspiration och information besök   www.värna.nu

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

”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

VEM VANN DEBATTEN?
n Debatten avslutades 
med att partierna fick välja 
en åtgärd var som de 
ansåg vara viktigast. De 
flesta satsade på höjda 
lönebidrag och/eller ett 
genomförande av Funka. 
På den linjen gick SD, V, 
MP, S och FP. C valde 
bättre jobb matchning 
med fler aktörer. KD 

satsade på fler sociala 
företag. Och M fick sista 
ordet med en efterlysning 
av ”fler vanliga jobb”.

Vilket parti vann då? 
Om publiken får bestäm-
ma blev det oavgjort. En 
omröstning visade att 
alliansen och oppositio-
nen hade ungefär samma 
stöd i publiken.

Debatten brukar 
domineras av positiva 
tongångar – trots skrala 
resultat i verkligheten. 
Även i år slutade debatten 
med stora förhoppningar. 

På frågan om syssel-
sättningsgraden skulle 
öka de kommande fyra 
åren var publikens svar ett 
kraftfullt ”ja”!

Debattörerna: Gustav Nilsson (M), Kerstin Nilsson (S), Mehmet Kaplan (MP), 
Christer Nylander (FP), Penilla Gunther (KD), Eva Olofsson (V), Per Lodenius (C), 
Mattias Karlsson (SD). Moderator: Elisabeth Sandlund. 

Christer Nylander, FP. Eva Olofsson, V. Mehmet Kaplan, MP. Penilla Gunther, KD.

ALLT FLER PARTIER  
TROR PÅ FLEXJOBB 

n Intresset för ”flexjobb” en-
ligt dansk modell är större än 
någonsin och delades av alla 
debattörer utom möjligen re-
presentanterna för KD och S. 
Idén med flexjobb är att lön 
beräknas utefter arbetsförmå-
gan och så fyller kommunen 
eller staten på med resten.

MP har redan avsatt pengar 
till ett pilotprojekt i partiets 
skuggbudget. Men Mehmet 
Kaplan var ändå tveksam till 
om det det kan fungera.

– När vi har lyft frågan med 

Svenskt Näringsliv har de varit 
helt oförstående. Om inte ar-
betsgivarna är med på detta 
kommer det inte att funka.

Per Lodenius, C, ser flexjobb 
som en viktig dellösning.

– I första hand handlar det 
om att kunna finnas kvar på 
arbetsmarknaden om man 
blir sjuk men självklart skapar 
det också nya möjligheter för 
de som inte har jobb.

Christer Nylander, FP, sa att 
flexjobb gör det mer naturligt 
att människor med funktions-
nedsättning finns på arbets-
marknaden vilket skulle 

påverka attityderna rejält.
Nylander betonade vidare 

att flexjobb gör det möjligt att 
värdera arbete på lika sätt 
oavsett funktionsnedsättning.

– Med flexjobb kan en soci-
onom med nedsatt arbetsför-
måga få samma lön som en so-
cionom som inte har nedsatt 
arbetsförmåga när man gör 
samma jobb. Den tid man or-
kar jobba får man betalt för av 
arbetsgivaren, den tid man 
inte orkar får man betalt för 
av staten.

Även V sneglar på flexjobb, 
men prioriterar Funka-
förslagen. – Vi vill först sätta 

Funka utredningen i sjön, sa 
Eva Olofsson.

Gustav Nilsson, M, gillar ock - 
så flexjobb men vill inte ”ta 
kraft från Funkautredningen”.

– Flexjobb är väldigt intres-
sant. Ger den enskilde en 
trygghet. Vi har det som en 
diskussionspunkt i vårt parti.

S ser också behov av ökad 
flexibilitet, men har inte tagit 
ställning till flexjobb. KD:s 
Penilla Gunther vill hellre 
göra om dagens system så att 
det blir mer anpassat för var 
och en arbetsförmåga. l 

Glada  
besked på  

årets debatt i 
ALMEDALEN

Publik med 
framtidstro.
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Läs mer om oss, våra värderingar och vår verksamhet på  
nordstromassistans.se eller ring kostnadsfritt på 020-80 90 90.
Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping,  
Västervik och Gällivare.

NORDSTRÖM ASSISTANS har sedan 1998 bedrivit 
personlig assistans med fokus på kunden och deras 
situation. Utifrån de möjligheter LSS ger erbjuder 
vi en rättvis personlig assistans. Med transparenta 
och ordnade rutiner samt tydlig och faktabaserad 
kommunikation bygger vi långsiktiga relationer med 
våra kunder. Självklart har vi av socialstyrelsen utfärdat 
tillstånd att bedriva personlig assistans.
 Du som kund ska kunna påverka hur din ersättning 
används och spara ej nyttjade medel så länge du är 
kund hos oss. Du ska även kunna bestämma vem som 
ska arbeta hos dig, erbjudas möjlighet till personlig 
träning, få tillgång till juridisk hjälp och tillgång till en 
partner som tar ansvar. Oavsett var du bor i landet. 
DET TYCKER VI ÄR RÄTTVIST.
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n Inspektionen för socialför-
säkringen, ISF, rapporterade i 
maj att Försäkringskassan in-
te har någon enhetlig be döm-
ning av föräldraansvar vid be-
slut om assistans för barn.

Tidigare har Riksrevi sio-
nen, organisationer och före-
tag i branschen framfört lik-
nande synpunkter.

Vissa kritiker hävdar att 
många barn går miste om rätt 
till assistans på grund av sve-
pande och ofta felaktiga hän-
visningar till föräldraansvar.

Men Dan Eliasson, general-
direktör för Försäkrings kas-
san, håller inte med.

– Jag är inte alls säker på att 
vi delar ISF:s bedömningen 
när vi kommer med vårt svar 
på rapporten från ISF. Men en 
sak är säker: Vi tror att vi kan 
hitta en form för att göra våra 
bedömningar mer enhetliga.

– Samtidigt finns en annan 
dimension: barn är olika, det 
går inte att dra alla över en 
kam. Man måste vara försiktig 
med att bli alltför schablonise-
rad. Vi måste balansera. Kan 
vi göra en mer enhetlig till-

lämpning utan att för den 
skull ”överbalansera” så att vi 
inte fångar upp att en del barn 
har särskilda behov?

Har ni gjort ett acceptabelt 
jobb?

– Det tror jag och om man 
inte är nöjd finns alltid dom-
stolar.
Så kritiken är överdriven?

– ISF har gjort sin analys 
och pekar på ett utvecklings-
behov. Men säg den myndig-
het som inte kan utveckla sin 
förmåga att göra bedömning-
ar! Det kan vi också göra.
Assistansföretaget Humana 
uppgav i en rapport 2013 att 
många negativa beslut om 
assistans för barn ändras i 
domstol. Tyder inte det på 
stor godtycklighet?

– Vi ska svara till regering-
en och då gör vi en samman-
vägd bedömning av den ut-
vecklingspotential vi ser. Men 
jag kan garantera dig: domsto-
larna tycker också att det här 
är svårt. Alla har svårt att hit-
ta balans mellan enhetlighet 
och individens behov.
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”JAG HAR INTE KÄNT TILL ATT 
FÖRÄLDRAANSVAR BEDÖMS SÅ OLIKA” 
Rättsosäkert och godtyckligt. Försäkringskassan har fått 
kritik för brister i beslut om assistans för barn. General direk-
tör Dan Eliasson svarar nu i en intervju med Föräldrakraft.

Vi tror att vi kan göra mer  
enhetliga bedömningar av 

föräldraansvar, säger  
Dan Eliasson.

Alla ska kunna röra sig fritt i 
samhället utefter sina behov!
Vi på Samtrans har mer än 25 års erfarenhet av persontransporter för personer 
med speciella behov. Vi tycker det är viktigt att människor har möjlighet till valfrihet 
och tillgänglighet. Till största delen arbetar vi på uppdrag av kommuner och 
landstinget i Stockholms län. Vi kör också Rullstolstaxi inom kundvalet i Stockholm.  

Välkommen att boka din färdtjänstresa i specialfordon hos oss!

Samtrans rullstolstaxi 08-1200 1200  www.samtrans.se
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Det är många år sedan pro-
blemen uppmärksammades, 
men inga framsteg har 
gjorts. Varför inte?

– Jag måste erkänna att jag 
tidigare inte varit medveten 
om att synpunkterna fanns, 
men nu är jag varse om pro-
blemet.
Tycker du att de familjer som 
fått avslag med hänvisning 
till föräldraansvar ska begä-
ra en ny prövning?

– Det får var och en bedö-
ma. Man kan alltid begära 
nytt stöd. Men jag tycker att 
man ska avvakta tills vi har 
svarat på ISF-rapporten. Till 
dess skulle jag avvakta.
Men många avslag har gjorts 
på fel grunder och kan över-
klagas?

– Om de inte har vunnit la-
ga kraft kan det säkert finna 
sådana.
Och man kan ansöka på nytt 
när som helst?

– Ja, våra beslut vinner ju 
inte ”negativ rättskraft”, så 
även om du fått avslag kan du 
söka på nytt. Men om tiden 
för överklagande inte har löpt 
ut ska du överklaga istället.

Måste man ha ett så krång-
ligt begrepp som ”föräldra-
ansvar”? Varför får familjer-
na inte bara den hjälp som 
behövs?

– Det är en utmärkt fråga. 
Om du ställer den till politiskt 
valda, vad säger de? Det är ju 
de som har stiftat lagen. 
Socialförsäkringsområdet har 

förändrats. Tidigare hade vi 
ett system där tunga beslut 
togs av socialförsäkrings-
nämnder efter föredragning 
av Försäkringskassan. 

– Sedan beslöt vi att inte ha 
nämnder utan klassisk svensk 
förvaltningsjuridik. Och juri-
diken är ibland fyrkantigare. 
Den ställer krav som skall föl-
jas och det går inte säga att ”vi 
struntar i det där och gör en 
helhetsbedömning”. De rätts-
liga formerna måste följas och 
det kan uppfattas som att vi är 
krångliga och byråkratiska. 
Jag hoppas man förstår att det 
är vårt uppdrag.

Ni på Försäkringskassan 
kan alltså inte själv säga att 
”föräldraansvar är alltför 
svårbedömt så vi måste fatta 
beslut på andra grunder, till 
exempel en helhetssyn”?

– Nej, hur skulle det se ut? 
Det måste finnas ett skäl till 
att föräldraansvar står med i 
lagen. Syftet är att visa att du 
som förälder har ett grundläg-
gande ansvar för barnet och 
att det är merbehovet som 
skapas av funktionsnedsätt-
ning som du ska ha extra stöd 
för.

Tror du att det kommer 
många nya ansökningar och 
överklaganden efter ISF-
rapporten?

– Nej, väldigt många är nöj-
da med det stöd man fått. Det 
glöms ofta bort. 

– När jag träffar organisa-

08-768 20 26
info@enigmaeducation.se
www.enigmaeducation.se

Personlig assistanskurs
Tvådagarskurs som vänder sig till dig som arbetar som 
personlig assistent och i ditt arbete möter personer med 
neuropsykiatriska diagnoser. I kursen går vi igenom vad det 
innebär att vara personlig assistent i någons hem, vilka etiska 
dilemman som kan uppstå samt belyser aktuell lagstiftning.

• Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
•  Aktuell lagstiftning LSS, LASS, Sekretesslagen
•  Yrkesrollen
•  Inflytande och delaktighet
•  Förhållningssätt och bemötande
•  Etik och exempel på etiska dilemman

För information om vårt övriga kursutbud inom autism, Studio III, 
Aspergers syndrom samt ADHD vänligen besök vår hemsida.

Under hösten går utbildningen i Täby, 
Malmö och Linköping.

Du kan göra skillnad!

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

Läs mer på www.familjehemsbanken.se

tioner är det ofta intensiva 
diskussioner. Man är känslo-
mässigt berörd, man upplever 
att systemen är felaktiga, 
ibland känner man sig själv 
felbehandlad, men sedan sä-
ger man också: ”Kom ihåg, 
Dan, på det stora hela funge-
rar väldigt mycket väldigt 
bra.”

På Föräldrakraft får vi 
många kommentarer från 
föräldrar som inte får det 
stöd man behöver.

– Jag vet att den gruppen 
finns, men vi gör oss en 
otjänst om vi målar upp en 
bild av att det är den stora ma-
joriteten, säger Dan Eliasson. l

n I juni fattade riks-
dagen beslut om 
ny diskrimine-
ringslag som 
förbjuder bris-
tande tillgäng-
lighet för perso-
ner med funk-
tionsnedsätt-
ning. Den nya 
lagen börjar 
gälla den 1 januari 2015.

Lagförslaget har varit mycket 
omstritt, men riksdagen godkän-
de större delen av regeringens 
förslag, med ett undantag. 

Företag inom hälso- och sjuk-
vården som har färre än tio an-
ställda också ska omfattas av 
det nya förbudet. 

Enligt rege ringen borde 
dessa företag undantas. l

Omstridd  
lag antogs  
av riksdagen

Beslutet om lagen
togs den 24 juni.

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se
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Hotet mot LSS, lagen om 
stöd och service till vissa 
funktionshindrade, var 
ämnet för forskaren Barbro 
Lewins föreläsning på 

Anhörigriksdagen i Varberg.
Hon har sett många tecken på att det 

är så, men underströk att de rättigheter 
som lagen ger är ovillkorliga: medan 
socialtjänstlagen skall garantera en 
skälig levnadsnivå så skall LSS låta den 
enskilde uppleva goda levnadsvillkor, 
och det är en väsentlig skillnad. 

Rubriken för den första dagens sista 
programpunkt var ”Illavarslande tecken 
– vad händer framåt?”, och en av de som 
föreläste var Lewin, som är medicine 
doktor och funktionshinderforskare. 
Men samlingen inleddes med berättelser 
från anhöriga.

En av dem var Pontus Oscarsson, polis 
från Upplands Bro och pappa till 12-åriga 
Moa, som har adhd och beskrivs som 
hyperaktiv. Hon omfattas inte av LSS, 
men familjen känner ändå att man skulle 
behöva mycket hjälp, med en dotter som 
kan klättra upp på taket och hota att 
hoppa eller ta fram knivar i köket att 
hota med. Pontus berättade om en 
nästan ständig huvudvärk och oro i 
magen och om att leva med en sorts 
ständig jour. 

– Mina största strider står med 
kommun och skola för att Moa skall få det 
stöd som hon har rätt till. Vi i familjen 
prövas gånger hundra men vi älskar 
varandra, försäkrade Pontus Oskarsson.

Barbro Lewin medgav att hon nästan 
började gråta när hon hörde Pontus 
berättelse och konstaterade att en sådan 

Håller LSS-tanken på att 
urholkas? På Anhörigriks-
dagen möttes forskare,  
politiker och anhöriga för  
att diskutera frågan. Störst 
intryck gjorde Pontus 
Oscarsson, pappa till en  
dotter med adhd. Men de 
ledande politkerna har ingen 
hjälp för utsatta familjer.

Pontus Oscarsson berättade om tuffa strider med kommunen om att få rätt stöd till dottern. 

Barbro Lewin,  
forskare.

Från Anhörigriksdagen 2014

”Våra värsta strider
är med kommun och skola”

situation kräver mycket kraft och 
”rivighet” av föräldrarna.

Hon berättade också om sitt eget liv 
som anhörig, mamma till en son som fick 
en utvecklingsstörning i samband med 
en hjärntumör. Liksom andra föräldrar 
till vuxna barn med funktionsnedsätt-
ning så har hon den rollen hela livet.

Hon är ännu aktiv som forskare, trots 
att det gått några år sedan hon hade 
kunnat pensionera sig, och hon har speci-
aliserat sig just på LSS. När lagen stiftades 
fanns det i grunden ett ”plus tänk”, 
eftersom lagen skulle vara ett komple-
ment till socialtjänstlagen, men frågan är 
om inte det håller på att urholkas:

– Kommunerna tycker det verkar 
lättare att bedriva det här enligt social-
tjänstlagen. Det 
finns inga djupa 
ideologiska klyftor 
om det här, alla är 
bekymrade hur 
LSS skall kunna 
bevaras, sade 
Lewin. Hon 
framhöll att man 
ser stora problem 
med myndighets-

utövningen och brister i rättssäkerheten, 
och menade att regering och riksdag 
måste ta itu med hur lagen tillämpas.

– Det är en prioriteringslag, resurserna 
skall fram för rättigheterna är ovillkorli-
ga, underströk Barbro Lewin.

Någon egentlig partipolitisk debatt blev 
det heller inte mellan de båda inbjudna 
socialpolitikerna. Lena Hallengren (S) 
som är vice ordförande i riksdagens 
socialutskott, underströk att det finns 
stora behov av rekrytering:

– Det måste också vara människor 
med kompetens, någon som har kunskap 
för att möta människor med de ofta 
livslånga behov som vi talar om här. Vi 
har en ständig utmaning att möta 
behoven, inte minst i skolan, och det är 
klart att det spelar roll om vi har resur-
ser, ekonomiska och personella, sade 
Hallengren.

Hon menade också att det är olyckligt 
om en allmän debatt om bidrag ger 
människor känslan av att de är en 
belastning – man skall inte känna skam 
och skuld för att behöva samhällets stöd. 
Vad gäller LSS så menade Lena 
Hallengren att det är frustrerande om 
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TEXT & FOTO: ANDERS LINDSTRÖM 
info@faktapress.se

Maria Larsson,  
forskare, barn-  
och äldreminister.

jurister och domstolar tolkar på ett nytt 
sätt, och problematiskt att det är svårt att 
få en samlad bild.

– Men det finns ingen politiker som 
har bestämt att det skall vara svårare att 
få stöd enligt LSS, försäkrade Lena 
Hallengren.

Det finns heller ingen politiker som 
tycker att Pontus Oscarsson skall ha det 
så som han berättade, det sade Maria 
Larsson, barn- och äldreminister (KD) 
när det var hennes tur att tala. Hon 
manade familjen att stå på sig, det finns 
rättigheter, menade Larsson.

Om LSS sade hon sedan att det var en 
världsunik reform, och en lag som vi 
ännu är ganska ensamma i världen om 
att ha, och som har gjort stora skillnader 
i vardagen för många. Men hon medgav 
att det finns stora regionala skillnader i 
bedömningen, något som naturligtvis är 
orimligt. Hon konstaterade dock att 
antalet personer som omfattas, 16 000, 
är ganska konstant.

– Jag värnar reformen, LSS skall 
fortsätta att finnas, försäkrade Maria 
Larsson.

Av moderatorn 
Lisa Syrén fick hon 
frågan om 
politikerna är 
rädda för starka 
anhöriga.

– Nej, civilsam-
hället skall vara en 
kraftfull röst, driv 
er sak så är vår roll 
att väga samman, 
förklarade 
Larsson.

Syrén tyckte också att det kommunala 
självstyret vacklar, när kan vi bli av med 
det? Några sådana tankar finns dock inte 
i regeringen:

– Nej, kommunernas självstyre är 
grundlagsskyddat, det blir ni inte av 
med! Men vi behöver mer jämförelser 
mellan kommunerna, och jag har följt 
”Anhörigpulsen” med intresse. Vi är 
beroende av er kunskap för kloka beslut, 
underströk Maria Larsson. l

är med kommun och skola”

”Jag får inte finnas, ska inte finnas, 
men måste finnas!” Det är ingen 
ovanlig känsla för en förälder till ett 
barn med funktionsnedsättning när 
barnet har fyllt 18. En komplicerad 
situation med mycket oro och frus-
tration inför framtiden.

Om detta handlar projektet 
”Delaktighet och stöd” som 
drivs av Bräcke Diakoni. 

Projektledaren Maria Blad och 
projektmedarbetaren Katarina 
Harström berättade mer om detta på 
Anhörigriksdagen i Varberg under 
rubriken ”Det utökade föräldraskapet, 
om vuxna personer med funktions-
nedsättning och deras 
föräldrar. ”

De konstaterade att när 
andra barn tar studenten, 
då är de vuxna och då 
börjar deras resa. Men 
många föräldrar till barn 
med funktionsnedsätt-
ningar kan istället känna 
att det är alldeles tvärt-
om: barnet fyller 18 och 
då försvinner stödet.

– Den självständighets-
kultur som finns i vårt samhälle är 
också närvarande i funktionshinder-
politiken, sade Maria Blad och menade 
att det kan vara ett problem för de 
familjer där självständigheten inte är 
så självklar att uppnå.

Projektet arbetar med tre teman: att 
uppmärksamma och erkänna föräld-
rar med vuxna söner och döttrar med 

funktionshinder, att sätta fokus på 
personer med funktionsnedsättning 
och att erbjuda personer med gemen-
samma erfarenheter men olika etnisk 
bakgrund en möjlighet att mötas. 
Detta arbetar man för genom samtals-
grupper, föreläsningar, debattartiklar, 
och en konferens i november.

Projektets medarbetare har också 
funnits med i Almedalen tidigare i 
somras. För möten över etniska gränser 
samarbetar man också med det 
muslimska studieförbundet Ibn Rushd.

Man har på flera sätt kommit fram till 
samma kritik som Riksrevisionen gjort 
när det gäller hur LSS tillämpas.

– Om inte anhöriga tog på 
sig ett samordningsansvar 
skulle mycket falla mellan 
stolarna, säger Katarina 
Harström.

Man efterlyser kontinuitet 
och kompetens hos persona-
len, det är frustrerande när 
man upplever kompetens-
brister och stor personalom-
sättning. Det är ett mål att 
föräldraskapet skall uppvär-
deras, att man ser föräldrar-

na och deras kunskap – idag är det 
många föräldrar som upplever att de 
stängs ute.

– LSS finns och är bra, vi vill vara en 
blåslampa som ser till att den följs, 
säger Maria Blad. l

Katarina Harström, Birgitta Olofsson, Maria Blad och Maimuna Abdullahi från Bräcke 
Diakoni arbetar alla med projektet ”Delaktighet och stöd”. 

TEXT & FOTO: ANDERS LINDSTRÖM 
info@faktapress.se

NÄR BARNET FYLLER 18:
Är det då som resan börjar 
eller stödet försvinner?

Vi vill  
vara en 
blåslampa 
som ser 
till att  
lagen följs.
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Konstskolans verksam-
hetsansvariga Gunilla 
Lagergren tror att det 
betyder mycket för 
eleverna att få visa upp 
sina verk offentligt.

En av Stockholms ruffigaste platser förevigad. Slussen var ett av 
flera teman när Konstskolan Linnea höll sin årliga vårutställning 
i Skarpnäcks kulturhus.

man blir bättre
”Man märker att

 för varje gång man målar”

I år höll Konstskolan Linnea, en eftergymna-
sial utbildning för personer med intellektu-
ella funktionsnedsättningar, sin årliga 
vårutställning i Skarpnäcks Kulturhus, 
söder om Stockholm. Alla skolans 14 elever 

fanns representerade med tavlor från det senaste 
läsåret. 

– Vi jobbar i ateljéer, där eleverna arbetar med 
samma teman oavsett om de går i ettan eller trean. 
Ett tema vi har haft i år är Slussen, som är ett 
häftigt ställe, en av Stockholms sista riktigt ruffiga 
platser, berättar Gunilla Lagergren, verksamhets-
ansvarig på Konstskolan Linnea. 

– Vi har varit där flera gånger och fotat och 
kollat runt. Sen har eleverna arbetat vidare utifrån 
fotografierna.

22-årige Magnus Sieurin är en av eleverna som 
valt att föreviga Slussen – i en detaljrik bild med 
det klassiska runda huset i förgrunden och Tyska 
kyrkan i bakgrunden.

– Jag tänkte att det var bäst att måla platsen 
innan de gör om den till nya Slussen. Men ni skulle 
ha sett min Slussen-bild jag ställde ut förra vernis-
sagen, den visar nästan hela Slussen, fullt detalje-
rad. Till och med jag själv är stolt över den, 
berättar Magnus Sieurin.

Han går andra året på utbildningen, men har 
målat och tecknat så länge han kan minnas.

– Jag har alltid tyckt om att skapa egna saker – 
spel, serier och en massa annat. När jag är klar 
med den här utbildningen funderar jag på att börja 

yrkeshögskola och testa en utbildning för data-
spelsdesign.

Även 21-åriga Stephanie Lamothe, som också går 
andra läsåret, har målat Slussen, fast från ett annat 
perspektiv – med Söders hustak och den ikoniska 
Stomatol-skylten i bakgrunden.

– Fast jag tycker mer om mitt stilleben, och 
kanske självporträttet. Magnus Slussen-bild är min 
favorit. Jag skulle också vilja kunna måla så där 
pilligt, säger Stephanie Lamothe.

Hon berättar att hon gillar att rita av saker och 
människor, gärna något utmanande. 

– Förut tyckte jag det var svårt att rita till 
exempel människor, men nu har jag blivit bättre på 
det. Man märker att man blir bättre och bättre för 
varje gång man ritar eller målar.

Hon berättar att hon tycker det är kul att få ställa 
ut sina verk och visa sina föräldrar och kompisar 
vad hon har arbetat med under terminen.

– De säger att jag är duktig. Men jag märker 
också själv att jag har utvecklats sedan jag började 
på skolan.

Gunilla Lagergren tror att det betyder mycket 
för eleverna att få visa upp sina verk offentligt.

– Det händer någonting med verken när de 
kommer utanför skolan, man ser dem med nya 
ögon. Och då tror jag att det uppenbaras för 
eleverna hur jäkla bra de är. l

Konstskolan Linnea

TEXT & FOTO: TOMAS TIRÉN 
info@faktapress.se

FK_1404_s22-23_konstutstallning_v05.indd   22 2014-07-23   22:30



2014 # 4 FÖRÄLDRAKRAFT     23

OM SKOLAN

Konstskolan Linnea är en 
treårig eftergymnasial 
utbildning för personer 
med intellektuella 
funktionsnedsättningar. 
Skolan öppnades 1992 
och har för närvarande 
14 elever. Eleverna har 
ämnen som målning, 
teckning, keramik, grafik 
och musik, samt 
konstsamtal och 
skapande svenska.
Läs mer om skolan på: 
www.konstskolan 
linnea.se

Självporträtt av Stephanie.

Magnus Slussen-bild.Musikanter målade av Carl Bernalt.

Stephanie 
Lamothe gillar att 
rita av saker.

Magnus Sieurin 
gillar att skapa 
och vill utbilda  

sig till data - 
spelsdesigner.

Ett av årets teman var Slussen som syntes på 
flera av målningarna på konstutställningen.

FK_1404_s22-23_konstutstallning_v05.indd   23 2014-07-23   22:30



24     FÖRÄLDRAKRAFT # 4 2014

Så minns vi Hjultorget 2014
Hjultorget bjöd i maj på två dagar med massor av tips och inspiration för alla som är intresserade av 
hjälpmedel. Nästan 3000 besökare kom till Kistamässan och fick ta del av senaste nytt och stora och 
små innovationer. Här bjuder vi på ett gäng bilder – som ändå bara visar en bråkdel av allt som hände 
under mässdagarna. 

FOTO: LINNEA BENGTSSON  info@faktapress.se

Alma Abrahams
son fick chansen 
att köra stakma
skin tillsammans 
med Helene Ripa, 
paralympisk 
guldmedaljör. 

Bordscurling kunde man prova 
på i Frösundas monter.

Fredrik Granath, DHR, visade upp en studentlägenhet 
för att skapa förståelse för att alla bostäder måste 
vara fullt tillgängliga.

Bam Nordansjö i fartvidunder  
på testbanan.
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Paracykling är en av de 
hetaste trenderna på 
hjälpmedelsmässor.

Resor med alla typer av rullstolar var något  
som Taxikurir puffade för.

Lisbeth Nilsson fanns hos 
Permobil för att visa upp 
TIRO, en rullstol som bygger 
på principen ”Köra för att 
lära”. Det handlar om att 
utforska rörelse i rummet 
för barn som inte kan röra 
sig själv. Det gör stor 
skillnad att självständigt 
förflytta sig än att bara sitta 
still och vara beroende av 
att få hjälp av någon annan.
 

Antalet besökare var mer än 
2800 under de två dagarna.

Lösgodis var den 
belöning man fick 
om man testade 
Bestics äthjälp
medel, en robot 
som kan styras  
på flera olika sätt.

Anpassarna Gunnérius har ett brett 
utbud på programmet, exempelvis 
denna lösning. 

Christoffer Lindhe fick ta emot en 
halv miljon i prissumma för sitt 
arbete med att komma igång med 
tillverkning av en ny protesfot kallad 
xBalance. Ytterligare fem priser 
delades ut av juryn för Jimmy 
Dahlstens fond. 
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... så minns vi Hjultorget 2014
Nisse Lindblom 
var en av 
besökarna i 
Föräldrakrafts 
monter.

Leif Johnsson demonstrerade dator
programmet Primass för administration 
av assistans.

Personlyftar med många finessser 
väckte intresse hos Etac.

Tack vare ett 
samarbete 
mellan 
Hjultorget och 
SHIF fanns 
mängder av 
sporter att 
prova på, 
exempelvis 
skytte.

Värmehjälpmedel för händer och 
fötter fanns i norska Cypromeds 
monter, där vd och uppfinnare  
Åge Westgårdsrønningen gärna 
berättade hur produkterna har 
utvecklats sedan starten 1995.

Fruktspett var dragplåster  
i Olivias monter.

Genom att fästa 
ett huvudstöd på 
Movego får barn 
som inte har 
någon egen 
huvudkontroll 
möjlighet att 
hoppa.

VÄRLDSPREMIÄR PÅ HJULTORGET: 

Nu ska ännu fler  
barn få hoppa
n När årets upplaga av 
Hjultorget slog upp portarna 
premiärvisades en helt ny 
svensk uppfinning; en gåstol 
med hoppfunktion. Eller en 
”schweizisk armékniv”, som 
uppfinnaren Ylva Dalén hellre 
vill kalla den.

– Movego är en gåstol som 
man kan både hoppa, gå, sitta 
eller stå i. Dessutom har den 
ingen ram där fram, det är fritt fram att nå föremål eller ta 
sig ända fram till saker, säger Ylva Dalén, som också 
står bakom hoppmaskinen Hoppolek.

Precis som med Hoppolek hoppas Ylva Dalén att den 
nya uppfinningen ska ge barn med funktionsnedsätt-
ningar möjlighet till lustfylld fysisk aktivitet på sina egna 
villkor.

– Alla barn gillar att hoppa, det märks när de provar 
Hoppolek.  De tre sista bokstäverna i Movego, e g o, 
står för att det är barnet självt som ska få experimentera 
med sin tyngdpunkt och lära känna sin kropp.

Redan tidigt i utvecklingsprocessen bestämde Ylva 
Dalén sig också för att det inte skulle vara någon ram 
framför barnet, som på traditionella gåstolar. Hon såg att 
ramen gjorde det svårt för barnet att nå föremål och ta 
sig hela vägen fram till saker, och funderade på hur det 
påverkar motivationen hos barnet.

 

© ANNA PELLA
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Nu ska ännu fler  
barn få hoppa

Karina Larsson visade hur funktions
inriktad musikterapi fungerar.

Många testade bolltäcket  
i Komikapps monter.

NPF-forum 
2014
Under två dagar i maj samlades 800 
personer på Kistamässan i norra 
Stockholm för att få information om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättning
ar. Årets upplaga av NPFforum blev en 
framgång för arrangören Riksförbundet 
Attention.

Konferensdagarna var fullmatade med 
föreläsningar och information av aktuella 
undersökningar, skol och arbetsmark
nadssatsningar, smarta hjälpmedel och 
mycket annat.

På programmet stod även utdelningen 
av priset ”Årets ljus”, som gick till 
Hjärnkollkampanjens mer än 300 
ambassadörer runt om i landet.

– Vi gläder oss åt det gensvar som 
kampanjen mött. Öppenhet är det bästa 
sättet att skingra fördomar och självstig
ma, säger Attentions ordförande Anki 
Sandberg.

FOTO: LINNEA BENGTSSON   
info@faktapress.se

Föreläsningarna hade många överraskande 
inslag, som här en oväntad ”ADHDhälsning”.

Misa representerades av Ellenor Engholm, 
Linn Wänerstam och Camilla Gabrielli.

”Ung utan pung” bjöd på smakprov från den populära 
föreställningen med sång och humor. 

Många ville veta mer om Resursteamets dagliga  
verksamhet, vilket Johan Sandberg och Sara Widholm 
gärna informerade om.

Skolinspektionens chef AnnMarie  
Begler presenterade den senaste granskningen 
av skolsituationen för elever med ADHD.
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Att Föräldrakraft är en innehållsrik tidning 
känner du säkert till. Men som prenumerant 
på papperstidningen får Du mycket mer!

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

Allt detta får du  
som prenumerant!

Beställ genom att mejla till pren@faktapress.se

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

PER ÅR

6 UTGÅVOR
395 :-

Sören OlSSOn: har jag ett handikapp?

Officiell 

mässtidning

Om barn, unga Och vuxna i behOv av SärSkilt Stöd

74 kr
inkl. moms 
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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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SÖREN OLSSON: ALLT ÄR I STÄNDIG FÖRÄNDRING

OM BARN, UNGA OCH VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
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Gå gärna in på www.humana.se och läs mer om oss.

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

Av 1 800 kunder är hälften barnoch ungdomar.
Det känns väl som ett tryggt val?
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Ekonomi 
• SÅ FÅR DU RÄTT  

VÅRDBIDRAG• BÄSTA EKONOMI- 
APPARNA 

Skola  
HÄR AVGÖRS  
STRIDEN OM  

RÄTTEN TILL STÖD 

Juridik 
HUR ÄR DET  
STÄLLT MED  

LSS-LAGEN?

l Ska du verkligen  
ha den där ölen,  Anders Westgerd?

l Gympasal  
fylld med glädje

Unikt test!
VI HAR TESTAT 7  

SURFPLATTOR SOM 
HJÄLPMEDEL!

                 
” Jag dör av  
       om jag bara tränar”

tristess

STEFAN JANSSONS  
VÄG TILL TOPPEN:
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SÖREN OLSSON: VEM TAR HAND OM DIG?

OM BARN, UNGA OCH VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
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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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SÖREN OLSSON: JAG ÄR FÖRLORAD I EN REAKTION

OM BARN, UNGA OCH VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
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Gå gärna in på www.humana.se och läs mer om oss.

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

Av 1 800 kunder är hälften barnoch ungdomar.
Det känns väl som ett tryggt val?
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”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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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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SÖREN OLSSON: JAG VILL BILDA ETT NYTT POLITISKT PARTI

OM BARN, UNGA OCH VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
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24 sidor 
special!

STORA BARN- 
NUMRET

Assistans 
• SÅ FICK WILMA, 3  

PERSONLIG ASSISTANS
• DETTA SKA ALLA

ASSISTENTER KUNNA 
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•  VÄLFYLLD PAPPERSUTGÅVA 6 GÅNGER PER ÅR
•  HELA TIDNINGEN I DIGITALT FORMAT FÖR IPAD ETC.

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

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

PRENUMERERA PÅ
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n  Hon gör rekryteringen  
personligare 

n  16 frågor och svar om  
rekrytering 

n   18 frågor att ställa under 
intervjun 

n Så blir du en bra assistent 

n  ”Det bästa jag gjort.” 
Reportage om Elaine  
Johans son och boende- 
kooperativet Kikås 

n  När gästerna aldrig går hem. 
Så klarar familjen av att ha 
assistenter hemma 

n Lovisa är 19 år nu, men mår 
fortfarande dåligt så fort någon 
råkar säga ordet ”skola”. 

n Det är en tillgång att vi alla  
är olika, menar Anna Bergholtz, 
författaren som öppnar andras 
ögon trots att hon själv är blind. 

18 sidor med en unik 
rekryteringsguide!

Personlig assistans

38

48 62

Böcker Hemmasittare

”Vi fick till svar att SKOLAN 
LIGGER DÄR DEN LIGGER.”

TEMA nr. 4
30

20
BOKTIPS!
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Assistans

Hennes son Jonatan föddes 
1998, och vid ett och ett 
halvt års ålder utvecklade 
han epilepsi. Trots starka 
mediciner blev krampan-

fallen allt svårare att stoppa, och hans 
tidigare kunskaper och färdigheter 
försvann alltmer. Åsa minns inte så myck-
et från denna turbulenta tid, men 
upplevde att han slutade prata över en 
natt. När Jonatan var runt fem år fick 
familjen avlastning ett par nätter i 
veckan, men snart lämnade de in en 
ansökan om personlig assistans. 

Åsa började tidigt fundera över varför 
rekryteringsprocessen hos assistansan-
ordnaren inte fungerade särskilt bra. Hon 
blev förvånad över den låga kunskapen, 
men också att det tog onödigt lång tid och 
krävde mycket insatser från henne och 
Jonatans pappa Lars, trots att ansvaret 
låg på assistansanordnaren. 

2011 startade därför hon och Lars eget 
assistansbolag. 

– Det skulle helt enkelt inte bli mycket 
mer jobb om vi gjorde allt själva, och 
nästan alla assistenter hängde på.

Åsa tycker också att fördelarna visade 
sig direkt.

– Det blev rakare och ärligare kommu-
nikationsvägar och mer konstruktiva 
möten. Vi kan påverka allt i assistansen. 
Att sitta på två stolar som arbetsgivare 
och förälder är inte enkelt, men fördelar-
na överväger.

Funderingarna kring hur man kan 
optimera rekryteringsprocessen har 
också ökat sedan de tog över hela 
ansvaret själva. 

– Rekryteringen är en stor kostnad för 
alla företag, både ekonomiskt och 
kunskapsmässigt. I familjer med person-
lig assistans finns också en psykologisk 
faktor. Om en assistent saknas eller 
slutar, faller de flesta familjers vardags-
planering som ett korthus. 

Att då i en så pressad situation rekryte-
ra ny personal ser Åsa näst intill som 
omöjligt. 

– Då försöker man bara lösa situationen.

Det Åsa saknade hos assistansanordna-
ren var förmågan att se till hela familjens 
behov vid rekrytering, inte bara till 
barnets, som de ibland inte ens träffat.

– Hela familjen påverkas av dem som 
jobbar, och det är lättare att tänka att 

personlig assistans är bra om hela 
familjens behov är tillgodosedda.

Efter att ha pratat med andra familjer 
förstod hon att det fanns ett stort behov 
av att få personlig hjälp med sin rekryte-
ring av sitt barns assistenter, och därför 
har hon i dagarna startat en sådan tjänst, 
med förhoppning att kunna hjälpa 
familjer i Göteborgstrakten att hitta bra 
assistenter snabbt och effektivt. 

– Man kan känna sig väldigt ensam och 
sårbar där hemma även om man har ett 
stort assistansbolag som backar upp. Jag 
vill försöka minska den ensamheten. Min 
förhoppning är att man som familj ska 
känna att man kan få slippa inblandning i 
annonsering och urval, och att någon 
annan förstår precis vilka behov man har 
och kan hitta assistenter som passar hela 
familjen. l

Hon gör  rekryteringen
personligare

Redan första gången sonen skulle få personliga assistenter 
bekymrades mamma Åsa över att rekryterings processen  
tog så lång tid. Nu har hon skapat en tjänst för den som vill 
slippa detta men ändå försäkra sig om att rekryteringen  
blir så bra som möjligt.

TEMA

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

Åsa Granbom vill hjälpa andra familjer att 
rekrytera assistenter.
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Assistans
Å nej! Nu är det dags att hitta en ny assistent 

– igen! Dags för otaliga kvällar att läsa 
ansökningar, ringa och boka intervjuer, 

träffa kandidater. Samt oron för att välja fel 
eller att det ska dra ut på tiden, och att 
familjen ska gå på knäna under tiden. 

Känner du igen dig? Vi frågade Åsa 
Granbom hur man gör för att hitta en bra 

assistent på kortast möjliga tid.

REKRYTERINGSGUIDEN
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1
VARFÖR ÄR REKRY
TERING SÅ SVÅRT?

Det kan vara nog så jobbigt 
att ansöka om assistans
och det kan kännas som en 
förlossning när man äntligen 
får timmarna beviljade av för-
säkringskassan. Men det är 
nu det riktiga jobbet börjar. 
Vi blir arbetsledare över en 
natt och förväntas vara pro-
fessionella rekryterare för 
våra barn i en situation, som 
ofta är kaotisk och skör. Nu 
ska vi hitta rätt assistenter. 

2 
HUR BÖRJAR MAN?

Hur pass bra rekryteringen 
blir, beror på hur du som 
arbetsledare mår och hur 
ärlig du själv är med det och 
med vilka behov din familj 
har. Vi vet oftast vilka behov 
barnet har, men glömmer att 
tänka på de övriga familje-
medlemmarna, som också 
ska leva med personlig assis-
tans. Vi måste ta reda på vad 
vi kan stå ut med och inte 
innan vi börjar.

3
HUR TAR MAN REDA  

PÅ SINA BEHOV?
Fråga dig själv vad du har 
svårt för och vad du uppskat-
tar hos en personlig assistent. 
Det handlar om självkänne-
dom, att kunna stå upp för sig 
själv och sina egna behov. 

Vilka egenskaper har du svårt 
för, till exempel om någon är 
slarvig, eller om du har svårt 
för hur någon klär sig, ser ut 
eller formulerar sig. Tänk 
igenom vad hela familjen har 
för önskemål och vart ni vill 
komma. ”Vad behöver vi?” 
Var ärliga. Men tänk också 
”Vad gör mig glad, vad tycker 
jag om?”.  

4 
HUR FÅR MAN EN  

SNABB OCH KVALITATIV 
REKRYTERING?

Jag delar upp det i flera steg. 
Först lägger jag ut en annons, 
väldigt kortfattad, med det 
allra viktigaste. Då får jag 
kanske 100 ansökningar 
varav jag kanske fastnar för 
15. När jag gjort mitt första 
urval mejlar jag lite mer 
information samt ett antal 
frågor till dessa personer, för 
att se om intresset är på 
riktigt och för att få veta mer. 
Därefter träffar jag kanske 
fem av dessa personligen. 

5 
HUR SKA PLATS

ANNONSEN SE UT?
Den ska innehålla det vikti-
gaste för familjen. Vilka 
kunskaper och erfarenheter 
vill ni att personen som söker 
ska ha? Tänk på vad du själv 
vill veta när du söker ett jobb. 
Var tydlig med vad tjänsten 
kan innebära. Använd gärna 

ett personligt språk och ord 
som ”är du” för att nå dem 
som passar hemma hos er. 

6 
HUR GÅR JAG VIDARE 

MED ANSÖKNINGARNA?
Jag väljer ut dem som skrivit 
något som visar att de reflek-
terat över jobbet som person-
lig assistent, och att de inte 
söker vilket jobb som helst. 
CV:n bryr jag mig sällan om. 
Brevet får heller inte vara för 
långt, max en A4. Det får 
gärna innehålla en bild på 
personen som söker. När jag 
sedan mejlar ut frågor kräver 
jag en ytterligare ansträng-
ning, som visar vilka som är 
intresserade på riktigt. Jag 
vill inte lägga ner onödig tid. 
De får alltså gallra bort sig 
själva. 

7 
HUR GÅR  

INTERVJUN TILL?
Av integritetsskäl ses vi inte 
hemma första gången. Jag 
bokar därför ett personligt 
möte på stan eller annan 
neutral plats, utan mitt barn. 
Jag börjar med att berätta  
hur intervjun går till och 
försöker att inte fylla nervösa 
tomrum som kan uppstå 
under intervjun. Det är bra 
att försöka ta reda på så 
mycket som möjligt om per-
sonens egenskaper utifrån de 
behov familjen har. I vilka 

miljöer personen kommer till 
sin rätt och inte. Tycker hon 
eller han att det är viktigt att 
passa tider, ha ordning och 
reda, ha en god relation till 
kollegor och att samarbeta? 
Om jag även ställt frågor via 
e-post, går jag igenom dessa 
och säkerställer att jag för-
stått vad assistenten menar, 
ber honom eller henne att ge 
exempel. Det kan vara bra att 
ha ett batteri med snabba 
frågor, där du ber assistenten 
svara det första hon eller han 
tänker på.

8 
HUR GÅR VI  

SEDAN VIDARE?
Det är jätteviktigt att ringa 
referenser och få svar på 
frågor kring frånvaro och 
engagemang. Därefter är det 
dags för familjen och barnet 
att träffa kandidaterna, som 
nu kanske är nere i några få. 
Om allt känns bra anställer vi 
personen. Annars börjar vi 
om från början. Man måste 
ha tålamod och inte hoppa 
över något steg i processen.

9 
GÅR DET ATT FÅ FINGER
TOPPSKÄNSLA FÖR RE
KRYTERING OCH HUR?

Ju mer man vet själv om sina 
behov, ju lättare är det att ha 
fingertoppskänsla. Men det 
är ändå bra att sätta ord på 
varför en assistent ”känns” 

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se
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rätt och koppla ihop det med 
sina egna behov, till exempel 
egenskaper som att personen 
är glad, lätt att prata och 
diskutera med eller verkar 
hantera svåra situationer på 
ett sätt jag tycker om. Finger-
toppskänslan bör alltid testas 
av öppna korta frågor och 
referenstagning, även om du 
tror att du hittat rätt. 

10 
HUR UNDVIKER MAN  
ATT GÅ PÅ NITAR VID 
REKRYTERINGEN?

Ofta är det bråttom att tillsät-
ta en ny assistent eftersom 
uppsägningstiden är så kort. 
Man vill att det ska vara bra 
och därför förtränger man att 
där finns något som man 
känner skulle kunna bli ett 
problem längre fram. Men 
magkänslan är ofta rätt och 
man måste då vara ärlig mot 
sig själv och fundera på om 
man kommer att kunna stå ut 
med detta eller inte. Om 
svaret är nej ska man börja 

om rekryteringsprocessen 
från början.

11 
OM ASSISTENTEN  

REDAN ÄR ANSTÄLLD?
Om assistenten fungerar bra 
med barnet och i personal-
gruppen, men inte med mig 
som förälder, försöker jag 
hitta strategier att förhålla 
mig. Men jag måste vara ärlig 
med vad som krävs av mig i så 
fall. Om det inte funkar 
någonstans, är det viktigt att 
vara ärlig och ta upp det med 
personen. Det är ju ofta en 
känsla som delas av både 
assistenten och familjen. Det 
är viktigt att försöka vara 
professionell även i denna 
situation, och försöka dra 
lärdomar av det som hänt.

12 
KAN VEM SOM HELST 

BLI EN BRA ASSISTENT?
Ja, om man har en god grund-
syn och ett engagemang, där 
barnet är i fokus och man 

förstår sin uppgift, så tror jag 
det är möjligt att göra ett bra 
jobb. Men det är upp till dig 
som arbetsledare att lyfta 
fram individens positiva 
egenskaper och anpassa 
miljön så att personen blom-
mar ut och kommer till sin 
rätt. Där man trivs gör man 
ett bra jobb, och då växer 
man. 

13 
HUR SKA VI TÄNKA 
KRING HELHETEN?

Vi har försökt hitta en mix av 
olika assistenter  som kom-
pletterar varandra. Det ger 
en bra sammansättning. Visst 
blir det kontroverser, men då 
hjälps vi åt att reda ut dem 
och att påminna varandra 
om vad som är viktigt. Alla 
har olika kvaliteter och det 
brukar jag benämna vid 
personalmöten. Vi pratar om 
vad vi ska förbättra, inte om 
vem som gör fel, vilket gör att 
det blir ett positivt förhåll-
ningssätt. 

14 
VÅRA ASSISTENTER 
SLUTAR HELA TIDEN.  
VAD GÖR VI FÖR FEL?

Förmodligen måste ni gå 
tillbaka till ruta ett: Era 
behov. Man kan hålla på och 
leta efter ”rätt” assistent hur 
länge man vill, men man 
måste börja med att gå till sig 
själv. Det kan låta hårt men 
det handlar om självkänne-
dom. Att inte se sig som ett 
offer utan att istället tänka på 
personlig assistans som ett 
medvetet val. 

15
HUR FÅR VI ASSISTEN
TERNA ATT STANNA?

Vänta inte med att reda ut 
saker, de växer snabbt till 
svårlösta konflikter. Fråga all-
tid ”Hur menar du?” för att 
undvika onödiga missför-
stånd. Det är också bra att 
vara medveten om hur man 
själv fungerar vid konflikter 
och öppet prata om detta. I 
de familjer där assistansen 
fungerar som bäst upplever 
jag att det är ett öppet och 
ärligt klimat. Men att få 
assistenterna att stanna till 
varje pris är inget självända-
mål. Det kan faktiskt vara bra 
att byta jobb ibland.

16 
VAD SKA JAG SOM  
ARBETSLEDARE  

TÄNKA PÅ?
Ge konkret och positiv feed-
back, kontinuerligt. När du 
behöver ta upp något som du 
vill förändra, involvera assis-
tenten och säg ”Hur ska vi 
göra för att detta ska bli så 
här?”, och tala om att din 
feedback handlar om att du 
vill att ska bli bättre för bar-
net och att du säger det med 
hjärtat. Skippa offerrollen. 
Att vara personlig assistent är 
inte ett enkelt yrke, glöm inte 
det. l

TEMA Assistans REKRYTERINGSGUIDEN

”Där man trivs gör man ett bra jobb”, säger Jonatans mamma Åsa Granbom.
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… SAKER DU BÖR  
TÄNKA PÅ INNAN  
DU REKRYTERAR

1  Din familjs behov, önskemål 
och målsättning idag

2  Din familjs styrkor och 
begränsningar, ärlighet och 
självinsikt

3  Hur assistansbehovet kommer 
att se ut framöver

… SÄTT ATT SPARA TID 
OCH KRAFT NÄR DU 
REKRYTERAR 

1 Ha endast mejlkontakt i början 

2  Gör en mall för svarsmejl och 
låta kandidaterna gallra ut sig 
själva

3  Var  noggrann i varje moment 
för att slippa börja från början 
igen 

… SAKER FÖR EN LYCKAD 
FÖRSTA INTERVJU

1 Att du är väl förberedd

2  Att ni träffas på neutral plats, 
utan barnet

3  Att du låter personen svara 
utan att lägga orden i munnen 
på henne eller honom

… SAKER DU INTE FÅR 
MISSA ATT FRÅGA EN 
REFERENT

1 Om personens frånvaro

2  Om personens engagemang 
på personalmöten 

3  Om personens roll i personal-
gruppen

… SKÄL ATT STARTA EGET 
ASSISTANSBOLAG

1 Rakare kommunikationsvägar

2  Möjlighet att påverka hela 
assistansen

3  Positivt och självvalt förhåll-
ningssätt

18 FRÅGOR ATT STÄLLA  
VID INTERVJUN
1  Berätta om dig själv, din familj, fritid och hälsa.

2  Vad är viktigast i jobbet som assistent tror du?

3  Vad betyder personlig assistans för dig?

4  Om du skulle sadla om, vad skulle du vilja bli då?

5  Hur reagerar du på stress?

6  Vad innebär kritik för dig?

7  Hur jobbar du i grupp och vilken roll brukar du ta?

8  Vad uppskattas du mest för av andra?

9  Hur bedömer du andra människor?

10  Vilka egenskaper är viktiga hos dina arbetskamrater?

11  Vad gör dig glad, ledsen, irriterad, upprörd?

12  Vad är viktigt för att du ska trivas?

13 Beskriv en bra arbetsledare.

14 Hur fattar du beslut?

15 Vad gör du om två år?

16 Hur har du avslutat tidigare jobb?

17 Vad är du glad och stolt över? 

18 Hur skulle en god vän beskriva dig? ?
3...

ÅSAS REKRYTERINGSPROCESS
√Sätt upp mål tillsammans  √Författa och lägg ut annons  √Gallra ut de bästa 
svaren  √Ge och be om mer information via mejl  √Intervjua på neutral plats  
√Ring referenser  √Intervjua i hemmet  √Anställ eller börja om från början

PERSONLIG 
REKRYTERING…
…innebär att man börjar 
med ett personligt möte där 
man går igenom hela famil
jens behov. Därefter får man 
hjälp med annonsering och 
att göra ett första urval av 
assistenter. Efter ingående 
intervjuer, eventuella per
sonlighetstest och referens
tagning utses ett par kandi
dater, som man träffar till
sammans. 

Läs mer om Åsa Gran
boms nya rekryteringstjänst 
för alla som bor i Göteborg 
med omnejd på www.
personligrekrytering.se
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För att skapa en bra situation för både personliga assistenter och den  
assistansberättigades familj, behövs en god dialog med ömsesidig respekt för 
varandras integritet. Tillsammans med Inger Blom, mångårig samtalsledare 

inom personlig assistans, har vi på Föräldrakraft sammanställt en guide 
för vad som är viktigt att tänka på som personlig assistent. 

Så blir du
en bra assistent
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1 
VAD ÄR SPECIELLT MED ATT JOBBA 

SOM PERSONLIG ASSISTENT?
Att vara personlig assistent är att göra 
det möjligt för en annan människa och 
hennes eller hans familj att leva som 
andra. Det är något att vara stolt över 
och det är inget genomgångsjobb. Men 
att arbeta i någons hem innebär också 
att man behöver hitta ett förhållnings-
sätt för att bevara hela familjens 
integritet. 

2 
VAD ÄR DET ALLRA  

SVÅRASTE MED YRKET?
Jag tror att det är att hitta ett professio-
nellt förhållningssätt när man samtidigt 
befinner sig i någons hem, både från 
assistentens och familjens håll. Många 
missförstånd kan uppstå för att man har 
outtalade uppfattningar om vad som är 
vanligt ”sunt förnuft”. Ofta beror detta 
på kunskaps- och informationsbrist som 
kan lösas med god dialog och handled-
ning, eller utbildning som möjliggör 
personlig utveckling. 

3 
VAD SKA ASSISTENTEN TÄNKA  

PÅ OM ARBETSLEDAREN  
OCKSÅ ÄR FÖRÄLDER?

De dubbla rollerna, att både vara arbets-
ledare och förälder, kan vara svåra att 
hantera, och många föräldrar behöver få 
stöd i att separera rollerna. Det kan vara 
känslomässigt jobbigt att se på när nå-
gon annan hjälper ens barn, och det kan 
hända att föräldern går in och tar över. 
Som assistent kan man föregå med gott 
exempel genom att inte ta med sig sitt 
privatliv till jobbet.

4 
HUR FÖRHÅLLER MAN SIG NÄR 
MAN ARBETAR I NÅGONS HEM?

Jag brukar säga att assistans hemma är 
både ett stöd och ett dilemma. Genom 
att blunda och tänka på hur det skulle 
vara om man själv var den assistansbe-
rättigade, kan man som assistent försöka 
få förståelse för hur det är att ha någon 
hos sig i sitt hem, och att det är viktigt 
att känna ansvar för personens integritet. 

5 
VAD SKA ASSISTENTEN TÄNKA  
PÅ VID SÄRSKILDA TILLFÄLLEN?

Det är bra att i förväg fråga om det är 
något särskilt man ska tänka på och hur 
man ska förhålla sig, om man till 
exempel ska assistera på en släktmiddag 
eller fest. Praktiska frågor som var man 
ska vara och vad man ska göra, till 
exempel om man ska sitta med vid 
matbordet och äta den mat som bjuds 
eller ta med egen mat, är bra att klargöra 
i förväg. Men också hur man på ett artigt 
sätt kan visa att man jobbar om obetänk-
samma anhöriga vill småprata eller 
bjuda på vin.

6 
VAD SKA ASSISTENTEN TÄNKA  
PÅ VID DUBBELBEMANNING?

När man jobbar dubbelt med en annan 
assistent är det viktigt att inte prata över 
huvudet på den assistansberättigade. 
Genom att istället utgå från den assis-
tansberättigade precis som vid enkel 
bemanning undviker man att detta sker. 
Det som inte rör henne eller honom ska 
man vänta med att ta upp till efter sitt 
arbetspass. 

7 
VAD ÄR ”SUNT FÖRNUFT”?

Sunt förnuft betyder olika saker i varje 
familj. Om man inte vet vad det innebär i 
den familj man jobbar, är det lätt hänt 
att det uppstår missförstånd. Sunt 
förnuft brukar inbegripa att assistenten 
kommer i tid, hör av sig i god tid om hon 
eller han inte kan komma, plockar 
undan efter sig, inte använder sin 
mobiltelefon för privata samtal och inte 
dricker alkohol på arbetstid. Men det 
kan också vara att inte tugga tuggummi 
eller röka, använda stark parfym och 
ringar, och att man alltid tvättar händer-
na när man kommer till jobbet. 

8 
VAD INNEBÄR TYSTNADSPLIKT?

Tystnadsplikten innebär att assistenten 
inte har rätt att prata med någon om sitt 
arbete eller familjen hon eller han 
jobbar i, annat än vad som krävs för att 
kunna utföra sitt arbete. Tystnads-
plikten är permanent och upphör inte 
när man slutar på arbetsplatsen. Det kan 
vara bra att prata med familjen om vad 
som är okej att säga i olika situationer. 

9 
VILKA ARBETSUPPGIFTER INGÅR  

I ASSISTENTENS ROLL?
Den personliga assistentens arbetsupp-
gifter syftar till att stödja den assistans-
berättigade att kunna leva ett liv som 
andra, och kan omfatta arbetsuppgifter 
inom omvårdnad, kommunikation, 
skötsel av hus och hem, hjälpmedel och 
personliga tillhörigheter, inköp, träning, 
daglig sysselsättning, umgänge, resor 
och fritidsaktiviteter. 

Goda råd  
till dig som  
är personlig  
assistent

n Att vara personlig 
assistent är att göra 
det möjligt för en 
annan människa och 
hennes eller hans 
familj att leva som 
andra. Var stolt!

n Fundera på vad du 
som assistent behöver 
för att trivas och 
utvecklas i din roll, och 
säg det.

n Att både vara 
arbetsledare och 
förälder kan vara svårt 
att hantera. Som 
assistent kan du 
föregå med gott exem-
pel genom att inte ta 
med dig ditt privatliv 
till jobbet.

n Be om att få 
utbildning och 
handledning om  
något känns svårt  
eller otydligt.

Så blir du
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INGER BLOM

Ålder: 68 år

Yrke: Förskolekonsulent 
och samtalsledare. 

Karriär i korthet: 
Utbildad till förskolekon-
sulent med mångårig 
erfarenhet från arbete i 
habiliteringsteam under 
åren 1979–1994 med råd 
och stöd till förskolan. 
Sedermera anlitad för 
samtal och utbildning på 
BOSSE Råd Stöd & 
Kunskapscenter, samt 
konsult åt olika assis-
tansanordnare.

Erfarenhet: Eget medfött 
rörelsehinder med 
många års aktivt arbete 
inom funktionshinderrö-
relsen.  

Tycker att: God dialog 
och ömsesidig respekt 
för varandras integritet är 
särskilt viktigt i assis-
tanssammanhang.

Kuriosa: Har tillsammans 
med Malena Sjöberg 
skrivit böckerna 
Föräldrakraft (1993), 
Syskonliv (1996), Barn 
och rörelsehinder (1999) 
och Leva med språkstör-
ning (2000).

n Tystnadsplikten 
är permanent och 
upphör inte när du 
slutar på arbetsplat-
sen.

n Sunt förnuft 
betyder olika saker i 
varje familj, fråga 
vad det innebär där 
just du arbetar.

n Det kan vara bra 
att i förväg fråga om 
det är något särskilt 
du ska tänka på och 
hur du ska förhålla 
dig, om du ska 
assistera på en 
släktmiddag eller 
fest.

n Att arbeta som 
assistent innebär 
att göra saker på 
det sätt den assi-
stans berättigade 
önskar, även om det 
strider mot din mo-
raliska eller religiö-
sa övertygelse.

n Om du känner att 
du inte kan utföra 
en arbetsuppgift, 
försök fundera på 
hur det skulle vara 
om situationen var 
omvänd.

n God dialog och 
ömsesidig respekt 
för varandras 
integritet skapar 
trivsel för alla.

... goda råd till dig...

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

Boken med 
samma namn 
som denna 
tidning kom ut 
1993. 

10 
VAD HÄNDER OM  

ASSISTENTEN INTE VILL UTFÖRA 
EN ARBETSUPPGIFT?

Att arbeta som personlig assistent 
innebär att göra saker på det sätt den 
assistansberättigade önskar. Om någon 
arbetsuppgift strider mot assistentens 
egna moraliska eller religiösa övertygel-
ser är det viktigt att försöka komma ihåg 
att det ”bara” är ett jobb, till exempel om 
man som vegetarian eller muslim ska 
steka fläskkotletter. I detta ligger en del 
av den viktiga distansen i yrket. Ta upp 
frågan med den assistansberättigade 
eller arbetsledaren.

11 
OM DET HANDLAR OM ATT  

BARNET OCH FÖRÄLDRARNA  
HAR OLIKA VILJOR? 

Ibland kanske assistenten behöver vara 
föräldrarnas förlängda arm som ser till 
att mössan är på för att undvika öronin-
flammation. Men man måste fundera på 
vem man assisterar, och att man i första 
hand ska se till barnets perspektiv även 
om det strider mot föräldrarnas vilja. 

12 
OM SITUATIONEN BLIR  

OMÖJLIG ATT HANTERA?
Om assistenten känner att hon eller han 
inte kan utföra en arbetsuppgift, är mitt 
första råd att försöka fundera på hur det 
skulle vara om situationen var omvänd. 
Därefter kan man försöka ta reda på 
varför man inte vill, och säga det. Man 
kan också be om att få extra utbildning 
och handledning för att utföra vissa 
arbetsuppgifter, till exempel om man 
förväntas assistera vid en intim situa-
tion. Om man blir ombedd att göra något 
som bryter mot lagen ska man givetvis 
avstå.

13 
VAR KAN ASSISTENTER SÖKA SIG 

FÖR ATT FÅ STÖD OCH HJÄLP?

Man kan börja med att prata med sin 
arbetsledare och sedan vända sig till 
assistansanordnaren och be om att få 
mer utbildning och handledning. 
Handledning kan ges både enskilt och 
till hela assistentgruppen. Många 
habiliteringar och assistansanordnare 
håller regelbundna assistentkurser, och 
det kan också finnas utrymme för 
vidare utbildning som köps in inom 
specifika ämnesområden, om situatio-
nen kräver det.

14 
HUR SKAPAR MAN EN TRIVSAM 

SITUATION FÖR ALLA?
Trivsel kan skapas genom att försöka 
upprätthålla en god dialog mellan 
assistent och familj med ömsesidig 
respekt för varandras integritet. Men 
också genom att man som assistent hela 
tiden försöker se sig själv i den assistans-
berättigades situation, för att bevara sitt 
förhållningssätt till den assistansberätti-
gade och hennes eller hans familj. Det 
kan också vara bra att fundera på vad 
man som assistent behöver för att trivas 
och utvecklas i sin roll, och våga säga 
det. l

”För mig är ’Föräldrakraft’ 
den kraft som växer  

fram ur det annorlunda 
föräldraskapet I DESS  
MÖTE MED SAMHÄLLET.”
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Behöver du eller någon i din närhet stöd för att kunna leva ett 
självständigt liv så likt andra som möjligt? Vill du själv kunna 
bestämma vilka assistenter som ingår i ditt team. Då ska du 
välja oss på Anemon personlig assistans i Lund.

Varmt välkommen att kontakta oss för ytterliggare information!

Anemon Personlig Assistans i Lund:
Janette Kristoffersson  
046-12 21 45, 0723-85 13 86 

Anemon Personlig Assistans i Stockholm:
Mattias Ankarbranth  
08-410 745 10, 0733-77 50 38

Vi erbjuder dig en personlig 
assistans med hög kvalitet 
utifrån dina behov och önske- 
mål.  
   För oss är det viktigt att du är 
delaktig och har möjlighet att  
påverka utformningen av din 
personliga assistans. Det sker 
i ett nära samarbete med våra 
gruppchefer som alla har gedigen 
erfarenhet av assistansområdet.   
   Vi arbetar utifrån en värde-
grund som är väl förankrad i 
hela företaget och som ger oss 

vägledning och kraft att möta 
dig på ett sätt som ger en bra 
känsla varje dag.  
   Även medarbetarna har goda 
villkor hos Anemon. Alla 
assistansgrupper har till 
exempel tillgång till bärbar 
dator med mobil bredbandsupp-
koppling för tids rapportering, 
social dokumentation samt 
tillgång till kvalitetslednings-
system. Alla assistenter har 
kollektivavtal, friskvårdsbidrag 
och erbjuds utbildningsinsatser.

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

Anemon personlig assistans 
– vi gör det enkelt!

SÖNDAG 29 JUNI
 10.00–18.00  Narkolepsi efter 
svininfluensavaccinationen, 
samhällets ansvar? Mötesplats 
som anordnas varje dag under 
veckan. Cramérgatan, H322. 

 12.00–12.25  Hur vill Social
demo kraterna stärka rätten till 
försörjning för personer med 
funktionsnedsättning?  
Handi kappförbundens tält, 
Skeppsbron. 

 12.30–13.30  Varför dröjer 

FunkAutredningens förslag 
som ger fler personer med 
funktionsnedsättning jobb? 
FunkA föreslog höjda löne
bidrag och enklare regler. 
Handikappförbundens tält, 
Skeppsbron. 

 17.30–18.00  Folk är folk! 
Medlemmar i Föreningen JAG 
har de allra största funktions
nedsättningarna. För några 
decennier sedan ville samhäl
let gömma undan oss. Nu har 
attityderna ändrats, eller hur? 
JAGtältet, Hamnplan.

 19.00  Stefan Löfven talar på 
Socialdemokraternas dag.

MÅNDAG 30 JUNI 

 08.00–08.45  Kan en dörr in 
öppna många dörrar ut mot 
arbete eller studier? 
Gruppen unga som varken 
studerar eller arbetar växer. 
De behöver rätt stöd snabbt. 
Finsam.  
Joda Bar, Skeppsbron 24.

SLUT - 44 VAR SISTA 
SIDA

VAR MED FRÅN BÖRJAN!  
Beställ den nya tidningen Dagens  
Omsorg nu så får du höstens tre  
utgåvor för bara 99 kr inkl moms.

hela hösten 
LÄS DAGENS OMSORG

för endast 99:-

Mejla din beställning till 
pren@faktapress.se

Ange namn, adress och att 
du vill ha Dagens Omsorg 
2014 för 99 kronor.

Mer information på  
www.foraldrakraft.se/
content/dagens-omsorg

OROVÄCKANDE 

Ny prognos visar 
fort satt ökning av 
antalet unga med 
aktivitets ersättning.  
SIDAN 8

Fortsatt ökning  
av unga med  
aktivitetsersättning

Lars Lööw, entreprenör

Henriks mamma 
kämpar förgäves
Karin, 82, förlorade i  

domstolen när hon  

kämpade för att sonen  

skulle få rätt till kontakt-

person.  
SIDAN 24–25

Flyttfest på gång
Allt det gamla är glömt, 

säger Magnus Enell,  

efter åtta års kamp för en 

gruppbostad för dottern.

SIDAN 32–35

Sverige ställs  
till svars 
ANALYS Tvångsvård 

är en av de brister 
som FN kritiserar. 

Män är mer nöjda  
än kvinnor 
ANHÖRIGPULSEN En unik 

enkät i 58 kommuner visar hur 

nöjda män och kvinnor är med 

stödet till anhöriga. SIDAN 2

– nyheter om ett samhälle för alla 

JULI 2014
#1 

Yrke: Anhörigkonsulent
Mikael har framtidsjobbet. SIDAN 42

Pia startar ny funkisförmedling

Vill fixa jobb runt hela Sverige. SIDAN 36

GUIDE RÄTT KOMPETENS FÖR ASSISTENTER
Vad innebär Socialstyrelsens nya allmänna råd om kompetens inom LSS och socialtjänst?  

Frågorna är många, inte minst kring assistans. Vi reder ut begreppen.   SIDORNA 40–41

”VI TRODDE LAGEN VAR TILL FÖR INDIVIDEN!” 
{Debattartikel av Harald Strand och Emanuel Mörk – sidan 7}

DAGENSOMSORG

Ingen etikett kan 
beskriva Sahar 
Mosleh. Hon är den 
obekväma typen  
som alltid säger  
vad hon tycker.  
Nu vill hon ha  
hälsa och  
livskvalitet på 
agendan.  
SIDAN 26    

Flata, muslim, funkis,

NY
tidning! ”Vi är alla  

beroende av  
varandra”
KRÖNIKA Fram  
till 1989 var det  
möjligt att ta ifrån  
människor rätten  
att rösta för att de  
hade en funktions- 
nedsättning. 
SIDAN 43

aktivist och mamma

PRENUMERERA

DO_prenannons_kvartssida.indd   44 2014-07-04   10:55

Möt Föräldrakraft 
på höstens mässor!

FRI 2014  
den 12–13 november i Malmö  
Föräldrakraft är officiell mässtidning

Mångfald och företagande 
den 10 november i Stockholm

Dyslexidagarna  
den 24–25 oktober i Malmö
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TEMA Assistans

Det är 20 år sedan 
mamma Elaine 
släppte taget och 
Pia flyttade 
hemifrån med 
personlig assis-
tans.
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Elaine Johansson suckar och skrattar 
när hon viker ihop den tjocka pappers-
bunten och stoppar ned kuvertet i hand-
väskan. Utredningen från den senaste 
omprövningen av personlig assistans 

för dottern Pia, 44 år, rymmer 19 sidor och fastslår 
att Pia från och med nu ska få en timme mindre 
assistans per vecka, eftersom Försäkringskassan 
räknar på ett annat sätt än tidigare. 

Det är fullständigt nys att ägna så 
mycket tid åt att utreda om en person 
haft assistans sedan 1994 ska ha en 
timme mer eller mindre, tycker 
Elaine. Helt enkelt slöseri med 
skattemedel. 

Hon föddes i Lidköping, men flyttade 
på 1960-talet till Göteborg för att 
studera på Göteborgs Handelsskolor. 
Därefter fick hon jobb på ett export- 
och importföretag och träffade sin blivande man 
Kent. 1970 föddes Pia, deras första barn. 

När Pia var 1,5 år började Elaine ana att det var 
någonting som inte stämde, och de fick remiss till 
en utredning på barnsjukhuset. Pia tillbringade en 
vecka där utan sina föräldrar, och på fredagsefter-
middagen åkte Elaine och Kent för att hämta 

henne. Läkaren bjöd in dem på sitt kontor och ställ-
de sig avvaktande på andra sidan skrivbordet. 
Därefter sa han att de misstänkte att Pia hade en 
allvarlig ämnesomsättningsrubbning som förmod-
ligen skulle innebära ett kort liv. 

Mycket mer än så minns inte Elaine. De åkte hem 
med Pia, satte henne i spjälsängen och ringde sina 
mammor, som kom hem till dem och tog hand om 

henne. Därefter tillbringade de en 
vecka i varsin ände av soffan. Då och 
då grät hon, då och då fick han ett rase-
riutbrott. Men större delen av tiden var 
de tysta. 

– Fram till dess hade mitt liv varit 
som en romantisk saga från ”Mitt livs 
novell”. 

– Kent och jag förmådde inte stötta 
varandra just då, men att vi båda fick 
höra detta från läkaren, att jag slapp 

vara budbärare, tror jag har bidragit till att vårt 
äktenskap hållit i alla dessa år. Jag kan inte låta bli 
att fundera på om vi hade reagerat annorlunda om 
Pia varit med vid mötet, eller om läkaren betett sig 
annorlunda. 

Läkarens diagnos visade sig senare vara felställd 
och det dröjde många år innan Pia fick diagnosen 

FRAM TILL DESS 
HADE MITT LIV 

varit som en 
romantisk 

saga från ”Mitt 
livs novell”. 

Strax innan LSS trädde i kraft tog dåvarande FUB-ordföranden Elaine 
Johansson kontakt med chefen för gruppboenden i kommunen. Hon ville 
starta ett föräldrakooperativ som tillgodosåg dottern Pias behov av både 
personlig assistans och ett eget hem, men med möjlighet till social samvaro. 
Välkommen på 20-årsjubileum till boendekooperativet Kikås.

”Det bästa jag
 g jort”

OM ELAINE

Namn: Elaine 
Johansson

Född: 1943 i Lidköping

Familj: Maken Kent 
sedan 45 år, dottern Pia, 
44 och sonen Peter, 40, 
samt ett barnbarn.

Karriär i korthet: 
Förbundsordförande i 
FUB (1990–1998), för - 
fattare, föreläsare, 
boendechef och 
omsorgskonsulent, 
enhetschef för upple-
velsecentret Eldorado, 
aktiv styrelseledamot i 
Inclusion International, 
initiativtagare och 
ordförande i boendeko-
operativet Kikås, 
vinnare av Intrapriset 
2013.

Aktuell med: 
Ordförande i FUB 
Västra Götaland och 
aktiv inom Inclusion 
International.  Läs mer 
på www.inclusion-inter-
national.org

Framtidsprojekt: Att 
skriva boken 
”Navelsträngen som 
aldrig brister” om sig 
själv och sin dotter Pia.

Om Pias diagnos: ”Pia 
är inte Rett syndrom. 
Hon är min och min 
mans dotter. En vuxen 
kvinna med 44 års 
livserfarenhet. Det är 
konstigt att diagnoser 
fortfarande används 
som beteckningar inom 
funktionshinderrörel-
sen. Det är bättre att 
tala om svårigheter. 
Svårigheter att kunna 
se, höra, röra sig, tåla 
vissa ämnen eller tolka, 
bearbeta och förmedla 
information.”

Tror på: Tvärmöten  
som kan minska 
diskriminering av 
minoriteter i samhället. 

Boendekooperativt Kikås
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Rett syndrom, en kombination av flera funktions-
nedsättningar. 

– Pia är inte Rett syndrom och diagnosen löser 
inte Pias liv. Hon är min och min mans dotter. En 
vuxen kvinna med 44 års livserfarenhet. 

Via en lokalförening till riksförbundet för barn, 
unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, 
kom Elaine tidigt i kontakt med andra föräldrar, 
där hon fann stort stöd för sig själv och familjen. Än 
idag har hon kontakt med några från den tiden. 
Hon började engagera sig i föreningen och blev så 
småningom ordförande för föreningen i Göteborg 
och Bohus län.

Det ena ledde till det andra och via den dåvaran-
de omsorgsdirektören i landstinget blev hon 
erbjuden att jobba med ett projekt som skulle 

”kartlägga livsvillkoren för personer med flerhan-
dikapp”. 

När hon presenterade den första rapporten som 
beskrev förhållandena på ett vårdhem för vuxna så 
väckte detta stor uppmärksamhet i hela landet. 
Detta ledde i sin tur till att Elaine blev erbjuden en 
fast anställning i omsorgerna, bland annat som bo-
endechef en kortare tid, då hon fick än mer kun skap 
och insyn i hur gruppbostäderna fungerade. 

– En del fungerade väldigt bra medan andra 
mindre bra. Personaltätheten i gruppbostäderna 
medgav dock inte möjlighet till ett personligt stöd.

När Pia fyllt 20 år blev Elaine vald till förbunds-
ordförande för riksförbundet FUB och i den rollen 
blev hon sedan en av sju representanter från handi-
kapprörelsen kopplade till utredningen av LSS.

Under någon av de otaliga flygresorna till och 
från dessa möten i Stockholm, stod det klart för 
henne, att det personliga stöd som sedermera skulle 
komma att kallas personlig assistans, var just vad 
Pia behövde för att kunna leva sitt liv. Hon skulle 
inte må bra av att bo i ett vanligt gruppboende. 

– Om Pia, som inte gör så mycket väsen av sig, 
skulle flytta in i ett gruppboende, skulle hon 
förmodligen bli åsidosatt av personalen, som i 
första hand måste hjälpa dem som påkallar 
uppmärksamhet. Det finns egentligen inget i 
strukturen i gruppbostaden som emotsäger att 
man kan leva ett gott liv. Men det kräver att man är 
mer självständig än Pia tror jag. 

Hon beskriver sin idé som en ”Lidnersk knäpp”, 
en aha-upplevelse. När hon kom hem på kvällen 
och sa att hon tyckte att det var dags för Pia att 
flytta hemifrån, svarade Kent ”I helvete heller”. 

Men hon ville inte heller att Pia skulle bo ensam i 
en vanlig lägenhet. Det skulle bli för isolerat, och 
assistenterna skulle kanske känna sig ensamma. 

Det som var mest positivt med gruppbostäderna, 
den sociala samvaron, ville hon att Pia skulle ha. 

Hon tog kontakt med kommunens ansvariga för 

TEMA Assistans

Boendekooperativet Kikås är ett föräldrakooperativ med personlig assistans.

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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gruppbostäder, och fick veta att ett gruppboende i 
Kikås var i planeringsstadiet och skulle byggas 
inom kort. Hon blev också lovad att, tillsammans 
med några andra föräldrar, få driva det i egen regi 
som ett föräldrakooperativ med personlig assis-
tans. Hon fick hjälp att kontakta 
möjligt intresserade föräldrar och 
bildade en studiecirkel för att 
komma igång. 

Det visade sig att alla föräldrar 
delade samma önskan. Att deras 
dotter eller son inte skulle behöva 
stå tillbaka för någon annans behov i 
sitt eget hem. 

En månad innan LSS trädde i kraft 
bildades kooperativet och under 
våren 1994 ansökte familjerna om 
assistans medan huset byggdes. 
Elaine och en annan förälder tog 
tjänstledigt för att ordna med alla praktiska 
detaljer och i början av sommaren flyttade Pia och 
hennes grannar in.

Idag, 20 år senare, säger Elaine att boendekoo-
perativet Kikås är det bästa hon gjort, trots allt 
oavlönat arbete.

– Någon räknade ut att vi har sparat kommunen 
25 miljoner kronor. Men vi har också kunnat utgå 
från våra barns behov. Kooperativet har inneburit 

en legitimitet, att vi är en juridisk person, en part i 
målet, med större möjlighet att påverka våra barns 
situation.

Och för några år sedan bildades även ett 
aktiebolag där familjerna skrev ett kompanjonsav-

tal och köpte loss fastigheten. Idag är 
kooperativet arbetsgivare till assis-
tenterna och ägare av aktiebolaget.

Elaine betonar att en stor anled-
ning till att kooperativet fungerar så 
bra är att de har tagit hjälp av proffs 
för att ta fram juridiska avtal.

– Om man ska göra något sådant 
här själv är det viktigt att skaffa eller 
köpa in den kunskapen. 

Pia bestämmer själv när hon vill 
vara social och träffa sina grannar i 
det gemensamma storköket eller i 
keramikverkstaden. Varje assistans-

grupp har var sin arbetsledare och man lägger sig 
inte i varandras assistenter. 

– Assistenterna har stor frihet under ansvar. De 
är valda och har valt att jobba här. De älskar Pia 
och står ut med mig, brukar jag säga, säger Elaine 
och skrattar.

Hennes drivkraft?
– Orättvisor gör mig upprörd. Genom att ha sett 

hur olika samhället bemött mina två barn, när det 

OM BOENDE
KOOPERATIVET 
KIKÅS
n Startades 1993 
och är ett föräldra
kooperativ med 
personlig assistans 
som består av tre 
medlemmar med 
egna lägenheter 
samt gemensamma 
ytor för samvaro och 
rekreation. Bland 
annat en egen 
skapandeverkstad.

ORÄTTVISOR GÖR 
MIG UPPRÖRD. När 

det inte finns 
fog för att  

behandla Pia 
annorlunda, 
blir jag som  

en furie.

Pias assistent Marie har 
stor frihet under ansvar. 
Hon älskar Pia och står 
ut med mig, säger 
Elaine och skrattar.
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inte finns fog för att behandla Pia annorlunda, blir 
jag som en furie. Pia ska kunna leva som andra så 
långt som möjligt. 

Elaine säger att man ska vara noga när man 
frångår det som är gängse, annars blir det lätt 
diskriminering, om än med de bästa förtecken. 

– Hela Pias liv har jag kämpat för att hon ska få 
ett så gott liv som möjligt. När jag har lyckats, har 
jag tänkt att detta skulle andra också kunna ha 
nytta av. Jag tror på positiv egoism, inte på 
Florence Nightingale. På grund av eller tack vare 
Pia, det beror på hur jag ser det, har min största 
sorg också betytt mer än något annat i mitt liv. 

Förra året vann hon Tidskriften Intras pris för att 
ha omvandlat sina erfarenheter som mamma till 
ett ”kraftfullt, idérikt och omfattande arbete till 
stöd för personer med funktionsnedsättningar”. 

Fågelungen som inte 
kunde flyga
Våren 1994 såg jag mig i ett fågelbo 
med två ungar, Pia, 24, och Peter, 20. 
Den ene satt på kanten och sa ”Får jag 
låna bilen? Får jag låna 20 spänn?”, 
sedan flög han iväg och det enda 
fågelmamman undrade var om han 
skulle sova hemma eller inte. 

I botten på dunet låg den andra ungen, 
som inte kunde flyga. 
En sådan som i vanliga fall ramlar ut 
och hittas död på marken. 
Men ingen fågelmamma är beredd att 
putta ut en unge som inte kan flyga. 
(Ingen kommun kan tvinga oss att göra 
det och jag önskar att de skulle fatta det.) 

Fågelmamman byggde ett nät (boen-
dekooperativet) under boet och 
puttade försiktigt ut sin unge. 
Den första tiden var hon väldigt orolig 
för om maskorna skulle vara tillräck-
ligt täta, och var nere och tittade till 
fågelungen titt som tätt.

Fågelungen å sin sida upptäckte snart 
att utsikten från nätet var fantastisk, 
att man kunde uppleva mer därifrån 
än i fågelboet. 
Idag kallar fågelmamman hem sin 
unge till fågelboet en gång i månaden. 

Men på vägen tillbaka till nätet myser 
och skrattar fågelungen. 
Hon längtar hem. 

Och fågelmamman sitter kvar på 
kanten till fågelboet. 
Hon är nöjd.
AV ELAINE JOHANSSON

Pia njuter av sin favoritmusik på sin favoritplats i soffan.

Vi vågar påstå att vi är Sveriges 
ärligaste  assistanssamordnare. 
– Syna oss gärna i sömmarna! Vivida Assistans – Med högre kvalitet. www.vivida.se/arlighet

Vivida_Foraldrakraft_180x33.indd   1 12-09-05   16.49.56
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Hon och Pia reste till Kanarieöarna för vinstpeng-
arna. I våras var hon inbjuden till Riksdagens 
förstakammare för att berätta om sina erfarenhe-
ter av personlig assistans. 

Vad tänker hon om framtiden då? Jo, hon är 
optimist. Även om intentionerna i lagen inte följs 
längre och kommunerna och försäkringskassan 
blivit mycket hårdare i sin bedömning om rätten 
till stöd. Och även om LSS kommer att stramas åt, 
så tror hon att de som verkligen behöver individu-
ellt och personligt stöd kommer att fortsätta få det.

Den dagen hon inte är här längre hoppas hon att 
Pia ska få bo kvar i Kikås och få fortsätta leva ett 
gott liv, att samhället kliver in och tar sitt ansvar. 

– Boendekooperativet är det bästa jag gjort. Jag 
kan tänka mig att bo på liknande sätt själv på 
ålderns höst. Det är inte bara en bostad. Här finns 
kärlek, omvårdnad och omtanke. Det är ett riktigt 
hem. l

Elaine kan tänka sig att bo i ett liknande kooperativ på ålderns höst. 
TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

TotalAssist är en helt webbaserad tjänst 
för personlig assistans. Det är enkelt att 
komma igång med schemaläggning, 
tidrapportering och elektronisk signering.

info@totalassist.se                www.totalassist.se
Aros Circle AB, 021-448 49 50

TotalAssist
ger en effektiv och säker administration för 
assistansföretaget med avseende på lagar och regler 
enligt Försäkringskassan, ATL, etc.

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

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

Vi har kunskapen och förståelsen men framförallt 
har vi en härlig gemenskap och roligt tillsammans.

Ett icke vinstorienterat Kooperativ
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Hos oss är du inte en marknadsandel, du är en individ!
Vi finns här för dig så tveka inte att höra av dig!

www.handihand.se 
e-mail: info@handihand.se     tel: 0430-210 32   
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Hennes mellandotter har assi s - 
tans dygnet runt, men trots att 
familjen bor i ett stort hus är det 

svårt att i alla lägen bevara sin integritet. 
Kanske i synnerhet nu, när hon efter en 
operation genomgår en serie efterbe-
handlingar, med långa perioder av 
konvalescens i hemmet. 

– Att ha assistenter i hemmet dygnet 
runt gör något med energin i huset. Det 
går inte att ta på vad det är. Man kan 
känna att de är där bara man öppnar 
dörren till huset.

Det händer därför att hon och hennes 
man går in och jobbar som assistenter då 
och då för att bibehålla känslan av bara 
vara familjen.

– Då är det bara vi i familjen. Vilken 
frid. Det är svårt att bevara den egna 
sfären om man hela tiden ska förhålla sig 
till andra människor. 

Hon säger att det sitter i ryggmärgen 
att vara social, och att det tar mycket 

ALDRIG
går hem...

När gästerna

Det råder ingen tvekan om att personlig assistans gör 
det möjligt för barn och unga med svåra funktions-
nedsättningar att bo hemma. Men påfrestningen på 
den övriga familjen kan vara stor, speciellt om man 
själv inte mår bra. Möt mamman som vet hur det är.
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energi när många assistenter kommer 
och går på ett dygn. Men hon har blivit 
bättre på att tala om för assistenterna hur 
familjen vill att de förhåller sig.

– Vi har assistenter som är duktiga på 
att värna om vår integritet. De vet att jag 
till exempel inte vill prata om schemat i 
köket innan jag ätit frukost, eller innan 
jag borstat tänderna och klätt på mig.

Ofta är det förknippat med en mag-
känsla, snarare än en tanke.

– Jag tänker ofta ”Vad var det som 
hände nu?” Men det handlar nog om att 
jag inte kan värja mig när assistenten står 
där. Då är det redan försent.

På ett sätt är det bra att känslan säger 
stopp före intellektet. 

– Intellektet kan jag köra över och 
manipulera. Men magkänslan är bra att 
vara uppmärksam på. Och göra något åt.

 Just nu är hon extra mån om sitt 
utseende säger hon, eftersom det får 
henne att må bättre.

– Att ha assistans gör att livet blir så 
transparent. Helt plötsligt står man på en 
scen och någon har insyn innanför ens 
fyra väggar. Man känner sig ganska 
avklädd på något sätt.

Hon beskriver en känsla av ”ständig 
beredskap”, att hon ligger i sängen och 
vaknar till när assistenterna löser av 
varandra på helgmorgonen. Att det blir 
som ett sjätte sinne.

Att ha assistans gör att livet blir så transparent. 
Helt plötsligt står man på en scen och någon har 

insyn innanför ens fyra väggar. 

– Om de inte smyger så uppstår ljud 
som inte ska vara där egentligen, om vi 
inte levt med assistans. Då hade det 
antagligen varit en objuden gäst i form av 
en inbrottstjuv som gjort sig hörd.

På ett sätt är det som att ha gäster som 
aldrig går hem. 

– Även om en assistent går hem, så 
kommer ju nästa direkt inpå. Integriteten 
handlar om att hålla styrfart på sig själv. 
Att leva med assistans är att lära sig att 
sätta ned foten, hit men inte längre, och 
att få en större respekt för sig själv. Om 
man bara ser till andras behov, och låter 
dem ta plats, blir man uppäten.

Därför är det också viktigt att ha huset 
för sig själv då och då. 

– Det är en helig stund. Om jag är 
hemma själv, andas jag ut. Då behöver jag 
inte tänka på vad jag har på mig eller hur 
jag ser ut. 

 
Men genom att skapa nya rutiner 
vartefter situationer uppstår, så tycker 
hon att det går att upprätthålla den 
personliga integriteten. 

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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”DE SER MINA  
UNDERKLÄDER PÅ  

TORKSTÄLLNINGEN”
”När ens hem förvandlas från att vara 
ett vanligt hem till att bli en arbets-
plats för assistenter förändras mycket. 
Jag tycker generellt att det är väldigt 
jobbigt att ha människor man inte 
känner i ens privataste sfär. När jag är 
sjuk är det ännu jobbigare, de där 
dagarna när man bara vill snörvla 
runt i mjukisbyxor och ligga i soffan 
och tycka synd om sig själv – det går 
inte. När jag är sjuk isolerar jag mig i 
vårt sovrum. 

Jag tycker det är jobbigt att assisten-
terna ”går runt” i vårt liv, de ser 
vilken post som dimper ner i brevlå-
dan, de hör när vi pratar i telefon, de 
vet när vi är på toaletten, de hör när vi 
duschar, de ser mina underkläder 
som hänger på torkställningen, de vet 
vad jag har för mat i kylen... ja de ser 
verkligen allt! Parrelationen tycker jag 
är det som påverkas mest. Det är alltid 
någon i vårt hem när vi går och lägger 
oss och det mest intima och privata är 
svårt när man vet att en assistent är 
vaken i rummet intill. 

Jag går aldrig naken, jag går aldrig i 
underkläder, vi bråkar aldrig, jag 
kissar aldrig med öppen dörr, jag 
pratar inte känsliga eller privata 
telefonsamtal, vi kramas och pussas 
mycket mindre när assistenter är 
närvarande, vi kramas och pussas 
aldrig om en assistent är i samma 
rum, och jag går aldrig utan bh. 

Det här med att inte kunna bråka, 
tjafsa eller gräla med sin partner när 
man vill – det tycker jag är jobbigt. 
Ofta kommer konflikterna därför när 

vi är själva, den där stunden när vi 
egentligen bara vill koppla av och 
umgås. Man sparar liksom konflikter-
na på hög tills man är själv, utan 
assistenter närvarande. 

För att stå ut så är mitt bästa tips att 
våga lita på assistenterna och lämna 
dem själva med barnet. Våga släppa 
kontrollen och våga lämna över an-
svar. De dagar jag är hemma försöker 
jag alltid att komma ut en stund och 
göra någonting annat, vad som helst; 
gå och handla, ta en cykeltur - bara 
för att få lite andrum och inte vara på 
varandra hela dagen.”
 Mamma till 3-årig pojke

”DET ÄR SVÅRT ATT 
HITTA TILLFÄLLEN 

FÖR SEX”
”Det är speciellt att leva med personli-
ga assistenter i sitt hem. För det första 
är det ett fantastiskt system – att vi 
kan få hjälp i hemmet på det här sättet 
är någonting vi verkligen uppskattar. 
Men visst är det ibland jobbigt att 
ständigt ha andra personer i sitt hem. 

För mig är nog det jobbigaste när 
jag inte får vara ifred på morgonen 
när jag äter frukost och knappt har 
vaknat. Har man lite startsträcka och 
stort integritetsbehov är det jobbigt 
när assistenten kommer förbi och vill 
småprata eller ordna med vår dotters 
frukost, vilket precis som min frukost 
måste ske i köket.

Ofta är det också trevligt att 
assistenterna är här – de är alla 
personer vi tycker om. Men ibland vill 
man vara ifred och då finns sällan 
möjligheten att välja det, om man inte 
stänger in sig i ett rum.

Här skriver några föräldrar om hur det är att leva med assistans dygnet runt.

– Visst blir livet inrutat och fyrkantigt, 
men för att kunna leva däremellan be - 
hövs ett regelverk som alla håller sig till. 

Till exempel så har hon bett om att i 
första hand få jobbrelaterade frågor av 
assistenterna via sms. Då kan hon ta 
emot dem när det passar henne.

– Att leva med assistans går bra så 
länge man mår bra. Men när man mår 
dåligt vill man vara ifred i sitt eget hem. 
Det råkar då vara samma plats som 
assistentens jobb, men det är inte samma 
värld. l

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

Adena Personlig omsorg 
Skytteholmsv 2, 171 27 Solna
Tel: 08-735 53 30
www.adena-assistans.se

Din
trygghet
i centrum

Din
trygghet
i centrum

Adena 8-dels 86x60 fk1303.indd   1 2013-04-25   22:01

Läs mer på www.assisCo.se eller ring 0702-74 80 76

assisCo är ett utbildningsföretag som vänder sig till människor
som arbetar inom vård och omsorg.

Bygger människor inifrån
assisCo

assisCo coachar anhöriga personliga
assistenter.
Upplever du utmaningar med att jämt och ständigt behöva ha 
människor i ditt hem? Känner du att det är svårt att skilja på 
arbetstid och fritid? Vilka krav och förväntningar har du på dig 
själv? Kontakta oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa just dig.
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Den personliga integriteten blir be-
gränsad och parrelationen blir också 
påverkad. Det blir svårare att finna till-
fällen att vara tillsammans och göra sa-
ker tillsammans – inte minst är det 
svårt att hitta tillfällen för sex under av-
slappnade former när man måste ta 
hänsyn till att en annan person finns i 
hemmet.

Samtidigt finns det positiva aspekter 
av ha personliga assistenter i hemmet - 
åtminstone för oss som har släktingar 
och vänner som assistenter. Vi har 
främst goda erfarenheter av det även 
om det också kan göra rollerna och 
relationerna än mer röriga. Våra barn 
får många nära relationer till vuxna 
personer på ett annat sätt än om de 
hade vuxit upp i en ”vanlig” kärnfamilj. 

När assistenterna är här kan jag 
ibland känna att jag får mindre gjort – 
det blir svårare att ringa telefonsamtal, 
rensa papper, ordna och göra saker i 
min egen rytm.

För att få det att funka försöker vi 
skapa ytor i hemmet där vi, åtminstone 
ibland, får vara ensamma. Man kan 
också be assistenten att stänga dörren 

om sig och att ta med sig barnet på olika 
aktiviteter utanför hemmet om det är 
möjligt. 

Om någonting funkar dåligt, försöker 
vi ta ett snack med assistenten vid något 
tillfälle och vi vill gärna att de också ska 
kunna tala om när de tycker att 
någonting inte fungerar bra. Men vi 
undviker att smågnälla och komma 
med synpunkter hela tiden - det är 
mycket man har synpunkter på, men 
vissa saker får man stå ut med. Man vill 
inte bli den där gnällspiken!”
 Mamma till 3-årig flicka

”MAN MÅSTE  
TYCKA OM ATT LEVA 

MED PERSONLIG  
ASSISTANS FÖR ATT 

KLARA AV DET”
”Jag ser inte något annat alternativ än 
att finna sig i att det är på detta sätt. Jag 
kan inte tänka mig att leva utan min son 
i vår familj och det är alternativet om 
han inte har assistans. Vår relation till 

honom har blivit bra med hjälp av 
assistans, han får vara den han är. 
Precis som till hans lillebror har vi en 
föräldra-barnrelation, skillnaden är att 
han behöver assistans för att vi ska 
kunna ha det. Bröderna kan också 
umgås på lika villkor med hjälp av 
assistansen, utan assistans hade 
relationen varit sämre. 

Vår parrelation har också blivit bät-
tre med en välfungerande assistans, vi 
har mer tid för varandra och vi känner 
att vi kan koppla av för att assistenterna 
tar ansvar och är trygga i sina roller.

Vi försöker leva som ”vanligt”, men 
måste dock ta hänsyn till att vårt hem 
också är en arbetsplats, så jag går till 
exempel aldrig naken när assistenterna 
är där.

Jag tror att man måste tycka om att 
leva med personlig assistans för att 
klara av det. Att se assistansen som det 
bästa av hjälpmedlet som finns för att 
barnet ska få bli den person hon eller 
han är med sina förutsättningar. Att 
leva med personlig assistans är att få 
leva på sina villkor.”
 Mamma till 18-årig kille

	  
	  
	  
	  

 

 

 
 

Självständighet	  	  
Närhet	  

Delaktighet	  
	  

Lokalkontor	  i	  Göteborg	  Kungsbacka	  Stenungssund	  
	  

Verksamma	  sedan	  2005	  
	  

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

	  

Välkommen	  !	  
	  

www.optimalassistans.org	  
	  

 DINA DAGAR PÅ DITT SÄTT!  

 Brukarstyrd assistans sedan 1994 
044-781 51 55 
WWW.BLÅASSISTANS.SE 

Det handlar om din frihet att leva ditt liv som du vill. 
För att göra det måste du ha stort inflytande över din assistans tänker vi. 
Blå Assistans är brukarstyrt från topp till tå, det är ju vi brukare som är 
experter på hur personlig assistans skall genomföras på bästa sätt.  
Hör av dig så berättar vi mer!  

BOKTIPS

ÄLSKADE ASSISTENT
Neuropsykologspecialisten Jan Blomström tar upp 
många känsliga frågor inom personlig assistans.
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Anna Bergholtz är född i Vellinge utan-
för Malmö. När hon var tre år gammal 
utvecklade hon barnreumatism, och 
uppväxten kom att präglas av många 
långa vistelser på sjukhus.

Från dessa minns hon många saker. Till exempel 
att det alltid var samma personal på hennes avdel-
ning. Och att de samplanerade hennes behand-
lingsperioder med en kompis till henne, så att de 
låg inne samtidigt, ”det kändes nästan som att man 
sov över hos varandra”.

Men framför allt minns hon att det var en sak 
man alltid kunde göra när man var där.

Läsa och skriva.
– Jag sa till min lärare i första klass att jag måste 

lära mig läsa före jul eftersom jag nog kommer ligga 
mycket på sjukhus. Och det 
gjorde jag. Skriva och läsa är 
något jag alltid kunnat göra 
på sjukhuset.
 
I mellanstadiet började 
Annas syn försämras. Hon 
tyckte mycket om att spela 
bordtennis på rasterna, men 
snart började några skol-

kamrater skratta åt henne när hon missade bollen.
De visste inte att hon inte såg den.
Anna gjorde då små böcker om sin sjukdom, 

som hon gick runt och läste upp i klasserna.
Efter det var det ingen som skrattade längre.
Och en dröm om att en dag bli författare och 

journalist, hade blivit till.

I början av 2000-talet flyttade hon till Stockholm. 
Synen hade blivit sämre för varje dag som gick, 
men nu kom hon i kontakt med människor i sin 
egen ålder som trots att de förlorat sin syn levde 
”vanliga liv”. Hon inspirerades av deras självstän-
dighet, och när hon själv förlorade sin syn helt nå-
got år senare, visste hon att det inte skulle stoppa 
hennes drömmar. 

Så gick hon en journalistutbildning och några 
andra fristående skrivarkurser, och i samma veva 
som hon började frilansa skrev hon och skickade 
sitt första bokmanus till flera olika förlag. Efter två 
refuserade manus fick hon kontakt med ett litet för-
lag som eventuellt kunde tänka sig att ge ut en ung-
domsbok av henne, om hon först skrev om stora de-
lar av manuset. 

Anna funderade och bestämde sig för att prova, 
men när hon satt och arbetade om texten kom hon 

”Att skriva är att få
tala till punkt”
Den röda tråden i allt hon gör är att förebygga och motverka fördomar, 
och med sin nya barnbok vill hon visa att det är en tillgång att vi alla är 
olika. Möt Anna Bergholtz, författare, föreläsare och journalist, som trivs 
med att öppna andras ögon trots att hon själv förlorade sin egen syn  
för elva år sedan. 

Jag sa till min lärare i 
första klass att jag måste 
lära mig läsa före jul  
eftersom jag nog kommer 
LIGGA MYCKET PÅ SJUKHUS. 
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Böcker

tala till punkt”

ANNA BERGHOLTZ

Född: 1977 i Vellinge, 
Skåne

Gör: Författare, förelä-
sare och journalist.

Aktuell: Med sin andra 
barnbok, ”Fina fisken”, 
om mobbing och vän-
skap.

Motto: ”Min vision är ett 
samhälle för alla, oav-
sett vem du är. Jag är 
övertygad om att olik-
heter berikar och hop-
pas genom mitt arbete 
kunna förebygga och 
motverka fördomar 
som finns.”

Karriär i korthet: 
Utbildad till socialpeda-
gog, journalist och dip-
lomerad coach. 
Programledare för 
radioprogrammet 
Livskraft i P1 samt 
medverkat i tevepro-
grammet 
CP-Magasinet. Känd 
som ”Blindchick” från 
radioprogrammet 
Morgonpasset och 
Christer i P3. Sveriges 
och troligen världens 
första blinda filmrecen-
sent, bland annat i teve-
programmet Breaking 
News med Filip och 
Fredrik. 

Läser just nu: 438 dagar 
av Johan Persson och 
Martin Schibbye. 

Favoritförfattare: Maria 
Gripe, Astrid Lindgren 
och Johan Theorin. 

En bok jag minns: 
Sadako och de 1000 
papperstranorna av 
Eleanor Coerr.

Hemsida:  
www.annasvision.se
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istället på en annan manusidé, en barnbok som 
handlade om en ledarhund.

– Förlaget sa ja direkt, trots att hon inte hade 
skrivit en endaste rad.

Trubbel fick han heta, hundvalpen som vill bli 
ledarhund men inte vet riktigt vad en sådan gör. 
Tillsammans med illustratören Emmalill Frank 
reste hon till en skola som utbildar ledarhundar för 
att göra grundlig research, och boken, som fick 
samma namn som sin huvudperson, lanserades på 
bokmässan för två år sedan.

I januari i år kom nästa bok, ”Fina fisken”, även 
den en barnbok. Nu till något yngre barn men med 
samma illustratör.

– Fina fisken är en berättelse om mobbing och 
vänskap, och att det är en tillgång att vi är olika. 
Humor fast allvarliga ämnen, lite magi och fantasi.

 
Det är ingen slump att hon skriver om ämnen som 
ligger henne varmt om hjärtat.

– Att skriva är att få tala till punkt. Det är ingen 
som avbryter och det gillar jag.

När hon inte skriver försörjer hon sig som förelä-
sare, och den röda tråden i allt hon gör, är att före-

bygga och motverka fördomar.
Hur man använder språket är något som hon 

menar kan bidra till detta. Nyligen hamnade hon i 
debatt med Jonas Gardell kring språkbrukets bety-
delse. Hon bad honom sluta använda ordet ”rull-
stolsbunden” varpå han anklagade henne för att 
märka ord och skapa negativ energi.

Hon skrev en lång debattartikel om detta som 
publicerades i tidningen Dagens media.

– Ord är laddade på olika sätt. Andra grupper i 
samhället har gjort större framsteg när det gäller 
att modernisera ordvalen. Det var inte länge sedan 
vi använde ordet ”invalid”, men det hör man ju på 
engelska vad det betyder. Då är man inte en del av 
samhället. 

Om det är viktigt att beskriva en människas funk-
tionsnedsättning tycker Anna att man ska sätta 
människan först och därefter funktionsnedsätt-
ningen. 

– Jag är inte min funktionsnedsättning. Många 
journalister och politiker är dåligt pålästa men det 
är ingen ursäkt när man befinner sig i en maktposi-
tion. 

Just nu funderar hon dessutom på om inte ordet 

Det var inte länge sedan vi använde ordet ’invalid’, men det hör man ju på engelska vad det betyder, säger Anna Bergholtz.
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funktionsvariation skulle kunna vara ett bättre 
begrepp än funktionsnedsättning.

– Min upplevelse av ordet funktionsvariation är 
att vi kompletterar varandra. Det här kan du och 
det här kan jag. Att se variationerna som en till-
gång, som erfarenheter, kan skapa ett förändrat 
synsätt.

På sina föreläsningar händer det att hon blir tackad 
för att hon ”ger nya perspektiv” på saker och ting.

– Jag tycker att det är roligt att göra det jag gör 
och har en vision om att förändra saker. Det är så 
onödigt och dumt att det ser ut som det gör. Det 
handlar om okunskap, rädsla och diskriminering. 
Jag kanske inte kan förändra världen, men jag för-
söker så frön, hela tiden. 

Samtidigt måste man vara beredd på motgång 
om man vill förverkliga sina drömmar säger Anna. 
Särskilt om man har författarambitioner.

– Det är viktigt att inte ge upp. Man måste vara 
beredd på att jobba jättehårt. Av tio manusförslag 
kanske du får ja på ett, om du har tur. 

– När du får nej, tänk så här, de kanske inte  
förstår vad jag menar, passa på att be om konstruk-
tiv kritik och gör om. Inget är heller förgäves, kan-
ske leder en kontakt vidare till något annat om 
några år.

Vad nästa bok kommer att handla om är än så 
länge inte klart.

– Det kan bli något självbiografiskt, om min resa 
från seende till blind och där jag är idag. Det kan 
också bli en ungdomsbok, det gamla manuset lig-

ger ju kvar i datorn, halvt omskrivet. Jag har även 
påbörjat en barnbok för mindre barn. Vi får se när 
och om det blir mer.

Hon tycker att det är synd att folk läser mindre 
och mindre, det finns ju inget häftigare än en bra 
bok, att få ge sig in i en annan värld och skapa egna 
bilder inne i huvudet.

Själv är hon en ”allätare” som framför allt gillar 
barn- och ungdomsböcker, även om en och annan 
lättsmält deckare också är skönt ibland. Historien 
och karaktärerna är dock viktigare än själva språk-
kvaliteten. 

– Det är nästan skönt när det är enkelt, inga 
långa utläggningar. När jag läste med ögonen kun-
de jag backa tillbaka om jag behövde, men när jag 
läser talböcker är det svårare att backa tillbaka.

Astrid Lindgren inspirerar henne och är en stor 
förebild. 

– Både den hon var, att hon vågade säga ifrån 
men samtidigt var så ödmjuk och någon folk lyss-
nade på. Och att hon gjort så mycket för barn.

Om Anna ska välja vilken av Astrid Lindgrens 
karaktärer hon själv skulle vilja vara så blir det kan-
ske en korsning mellan Pippi och Ronja Rövardot-
ter, med närheten till natur och djur, kraft att våga 
gå sin egen väg, och att vara både självständig och 
ödmjuk.

– Fast jag skulle nog allra helst vilja vara Astrid 
själv. l

TRUBBEL
Förlag: Vombat 
Förlag, 2012.

FINA FISKEN
Förlag: Kikkuli Förlag, 
2013.

ORD SOM  
TAGGAR
2007
En liten broschyr med 
ord att fundera över 
när man ska skriva 
eller tala om personer 
med funktionsned
sättning. Bland annat 
ordet ”Rullstols bun
den”: ”Ingen är 
bunden till sin stol, om 
det inte finns rep med 
i bilden. Rullstols
buren speglar 
verkligheten bättre. 
Eller varför inte 
person som använder 
rullstol?” Broschyren 
finns på handisam.se 

Annas 
böcker

SÅ FÖRVERKLIGAR DU DIN FÖRFATTARDRÖM

Min upplevelse av ordet funktionsvariation 
är att vi kompletterar varandra. DET HÄR KAN  
DU OCH DET HÄR KAN JAG. 

Förbered dig  
på att jobba 
jättehårt. 

Var medveten om 
att av tio manus-
förslag kanske du 
får ja på ett, om 
du har tur. 

När du får nej, 
tänk så här, de 
kanske inte 
förstår vad jag 
menar, passa på 
att be om 
konstruktiv kritik 
och gör om. 

Inget arbete du 
lägger ned är 
förgäves, det 
kanske leder 
vidare till något 
annat. 

Ge inte upp!

1 2 3 4 5

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

Läs-
tips
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KAN LINNEA TA EN FIN BILD  
PÅ HÖG MED BÖCKER I FIN MILJÖ?     
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VILL DU HA HJÄLP? NEJ 
TACK GÄRNA
Författare: Jill Söderlund, 
Agneta Lindberg, Carolina 
Lindberg, Malin Valsö
Förlag: Gothia Fortbildning 2014

n I den här boken sammanförs 
professionella och personliga 
perspektiv. Författarna Malin och 
Carolina utgår ifrån sin bas som 
professionella, medan Jill och 
Agneta främst skriver utifrån egna 
erfarenheter av att leva med neuro 
psykiatriska diagnoser. Gemen 
samt för alla fyra är att de delar 
med sig av de verktyg som de 
själva haft nytta av för att insatsen 
ska bli så bra som möjligt. 

PANIKÅNGEST OCH 
DEPRESSION; frågor  
och svar om två av våra 
vanligaste folksjukdomar
Författare: Christian Dahlström
Förlag: Natur & Kultur 2014

n Oavsett om du själv är 
drabbad eller om du har en 
anhörig som är drabbad av 
psykisk ohälsa kan du här få en 
snabb och kortfattad översikt. 
Boken ger raka svar på de 
vanligaste frågorna om pani
kångest och depression. Kan 
man bli fri från panikångest? 
Varför blir man deprimerad? Hur 
går psykoterapi till? Var kan man 
söka hjälp?

läsvärda 
TIPS!

Luta dig tillbaka i älsklingsfåtöljen och låt  
dig inspireras av följande boktips. Allt från 

det senaste inom den lättlästa genren, själv-
upplevda händelser och faktaböcker, till 

intervjuer med de två omtyckta författarna 
Maria Ennefors och Frida Blomgren. 

TEXT: STINA JOHANSSON info@faktapress.se

KAN LINNEA TA EN FIN BILD  
PÅ HÖG MED BÖCKER I FIN MILJÖ?     
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HANDBOK  
I MOTIVERANDE SAMTAL 
för yrkesverksamma och 
studerande
Författare:  Carl Åke Farbring
Förlag: Natur & Kultur 2014

n Det här är den andra utgåvan 
av motiverande samtal (MI), som 
är en samtalsmetod för att hjälpa 
människor att förändras och 
används bland annat inom 
socialtjänst, habilitering, 
rehabilitering, vård och psykiatri. 
Förutom en arbetsbok som är 
anpassad till sex stycken samtal, 
ger boken även förslag på hur MI 
kan införas inom en verksamhet 
samt ger uppdaterad information 
om ny forskning och metodens 
nya pedagogiska upplägg 
innehållande fyra processer. 

DET FINNS ALLTID  
ETT SÄTT
Författare: Malena Ranch, 
Johan Bysell, Michael Hjerth
Förlag: Gothia Fortbildning 
2014

n Här får läsaren ta del av 
praktiska råd och erfarenheter 
från unga vuxna med adhd, om 
att få vardagen att fungera 
bättre. Bokens kapitel behandlar 
olika livsområden som exempel
vis ”relationer”, ”hemma”, 
”ekonomi”, ”arbete och studier”. 
Där ingår även information, 
lösningsfokuserade frågor och 
visuella övningar. Syftet är att 

medvetandegöra skillnaden och 
hitta en balans mellan vad som är 
problem och vad som redan 
fungerar. Boken som är en del i 
Riksförbundet Attentions Unga 
vuxnaprojekt, riktar sig till 
partners, föräldrar, vänner eller 
yrkesprofessionella.

MEDAN KÖRSBÄRSTRÄ
DEN BLOMMAR; om sorgen 
efter förlusten av ett barn
Författare: Jeanette Neij
Förlag: MBM Förlag 2013

n Författaren och journalisten 
Jeanette Neij vill här dela med sig 

av sin egen berättelse om att 
mista ett barn och om att 
upp leva sorg, för att hjälpa andra 
i liknande situation. Hennes son 
Lukas blev nio dagar och två 
timmar och själv fann hon stöd i 
andras historier: ”Det fanns 
tröstande ord, igenkänning och 
bekräftelse på att mina reaktio
ner var normala. Därför vill jag 
också berätta”. 
Boken behandlar frågor som: 
Hur överlever man förlusten av 
sitt barn? Hur ser sorgen ut? 
Vad händer med oss i sorg? Hur 
reagerar omgivningen och hur 
önskar de sörjande att den skulle 
reagera? Även frågor som rör 
kampen för att återfå tilltron på 
livet genom en bebis till. Vad 
händer då när bebisen uteblir? 
När graviditeterna en efter en 
slutar med missfall? 
En bok inte bara för drabbade 
utan även för anhöriga, vänner, 
kolleger, barnkliniker, intensiv
vårdsavdelningar och offentliga 
instanser, för att förstå hur 
sorgeprocessen fungerar.

PÅ ETT ANNAT SÄTT
Författare: Paula Tilly 
Förlag: Sivart Förlag 2013

n Paula Tilli berättar här utifrån 
sina egna erfarenheter om hur 
det är att leva med Aspergers 
syndrom. Boken är indelad i två 
delar. Den ena är självbiografisk 
och beskriver Paula Tillis liv från 
tidig barndom fram till idag. Den 
andra delen beskriver vad 
Aspergers syndrom innebär och 
vilka svårigheter författaren har 
som är förknippade med 
diagnos. Exempelvis blir hon sur 
när något oväntat händer och i 
värsta fall blir hela hennes dag 
förstörd. Hon lever alltid efter 
rutiner och äter exakt samma 
rätter varje dag sedan flera år.

BEMÖTANDETS ETIK
Författare: Erik Blennberger
Förlag: Studentlitteratur 2013

n I denna bok ger författaren och 
professorn Erik Blennberger kon
struktiva förslag på hur man kan 
utveckla sitt bemötande. Den är 
skriven för alla yrkesgrupper som 
arbetar med behandling, vård, 
stöd och service samt för 
studerande, chefer och lärare. 
Boken varvas med teori kring 
bemötande och etik ihop med 
praktiska exempel från yrkesspe
cifika bemötandesituationer 
samt exempel hämtade från 
privatlivet. Konkreta tips och 
idéer presenteras i det sista 
kapitlet.

Ung och anhörig 
JAG ÄR OCKSÅ VIKTIG; att vara ung anhörig till en 
familjemedlem som är sjuk eller har ett funktionshinder

Författare:  Elina Sundström
Förlag: MBM Förlag 2012

n Den här boken innehåller intervjuer med professionella, unga 
anhörigas berättelser samt diskussionsunderlag för ytterligare 
reflektion. Den riktar sig både till den som själv är ung anhörig 
liksom till den som arbetar inom hälso och sjukvård, eller på an
nat sätt kommer i kontakt med barn och unga. Elina Sundström 
vet genom egna erfarenheter att unga anhöriga ofta tar på sig 
ett stort ansvar i sin familj och att de kan behöva stöd och 
uppmärksamhet genom bland annat praktisk hjälp i hemmet, 
men också genom av att få prata om de egna känslorna. 
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VILJA VARA VANLIG; om  
att vara förälder till barn med 
funktionsnedsättning
Författare: Maria Ennefors, Lill 
Hultman, Rickard Friberg, Ammi 
Thörnblom, Mattias Neander
Förlag: Migra Förlag 2014

n Boken som innehåller en 
samling kåserier är skriven av 
föräldrar till barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning. En 
del texter har tidigare publicerats 
i RBU Stockholms medlemstid
ning Utsikt och en del är 
nyskrivna. Texterna är skarpsyn
ta, humoristiska och har en hög 

igenkänningsfaktor. Maria 
Ennefors har skrivit merparten av 
texterna och är även redaktör för 
boken.

SJUNGA
Författare: Lars Amund Vaages
Förlag: Trolltrumma förlag 2014

n Nu har Lars Amund Vaages 
bok om sin autistiska dotter 
utkommit på svenska. Sjunga ger 
en inblick i hur autism kan 
upplevas av en anhörig och har 
fått stort genomslag i Norge där 
den har vunnit Bragepriset, 

Nynorsk litteraturpris och nomi  
nerats till Kritikerpriset 2012.  

FÖRÄLDRABOKEN  
OM ADHD
Författare: Lena Westholm
Förlag: Gothia Fortbildning 
2014

n Här är en sprillans ny bok för 
dig som har ett barn eller 
ton åring med adhd. Den 
inne håller många värdefulla tips 
på hur man kan lösa problem och 
hur det kan bli lättare att hantera 
vardagen. Områden som tas upp 

är bland annat skolgång, 
medicinering, fritid, mat och 
sovvanor, relationer och känslor. 

MAMMA, JAG ÄR VIKTIG! 
Om Frida fyra år och resan 
mot en autismdiagnos
Författare: Annika Gelin
Förlag: Vulkan 2014

n Här får man i dagboksform 
följa Annika Gelin och hennes 
dotter, från de första signalerna 
på att något är annorlunda, till 
kampen för att få till stånd en 
utredning, och om samhällets 

• Angelmans syndrom* den 26-27 aug
• Epilepsi i vardag hos barn, ungdomar och vuxna, den 3 sep
• Tuberös skleros* den 9-10 sep
• TVPS-3, den 18 sep 
• Leukodystrofier* den 16-17 sep
• Kraniofaryngeom, Barncancerfonden* den 23-24 sep 
• Sexuell hälsa, kognitiva funktionsnedsättningar och bemötande, den 25 sep
• Fetalt alkoholsyndrom, FAS* den 7-8 okt 
• ITPA fördjupning, den 9 okt
• CDG-syndromet* den 14-15 oktober
• Hjärntumor barn från mellanstadiet t o m gymnasiet, Barncancerfonden* 21-22 okt
• Pitt-Hopkins syndrom, Mowat-Wilsons syndrom* 4-5 nov
• 18q-deletionssyndromet/Monosomi* den 11-12 nov
• Iktyos* 18-19 nov
• Fenylketonuri, PKU* 2-3 dec
• Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination* den 9-10 dec

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

Kurser på Ågrenska

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

Hösten 2014

 www.agrenska.se 
Nationellt kompetenscentrum

 031-750 91 00
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normer. Och kanske det vikti 
gaste; om att det finns fler sätt 
att vara på än det förväntade. 

ATT FÖRSTÅ SJUKDOM 
OCH DÖD OCH VAD DET 
KAN LÄRA OSS OM LIVET; 
en praktisk guide för perso-
ner med autismspektrumtill-
stånd och deras närstående
Författare: Catherine Faherty
Förlag: Autism och 
Aspergerförbundet 2014

n En konkret bok som introduce
rar frågor som kan uppstå när 
man kommer i kontakt med 
människor som är döende, eller i 
samband med själva dödsfallet, 
eller vad som händer efter döden. 
Den ger även information om 
begravningar, hur människor 
reagerar när någon dör och hur 
livet kan behöva anpassas efter 
att någon har dött. I slutet finns 
tips på böcker att läsa vidare i för 
alla åldrar. Boken är särskilt 
anpassad för barn, ungdomar 
och vuxna med autismspektrum
tillstånd. 

HJÄLPMEDELSBOKEN 
– FRÅN GRUNDSKOLAN 
TILL GYMNASIET; för peda- 
goger och föräldrar till elever 
med behov av kognitivt stöd
Författare: Gunilla Gerland
Förlag: Pavus Utbildning 2014

n  Här får läsaren förutom tips 

på hjälpmedel i skolan också 
information om strategier och 
verktyg för elever med kognitiva 
funktionsnedsättningar som 
exempelvis adhd, autismspek
trumtillstånd och dyslexi. Ett 
avsnitt behandlar tiden efter 
gymnasiet, det vill säga kontak
ten med arbetsförmedlingen, 
folkhögskola och högskola. Den 
riktar sig till föräldrar, studeran
de, pedagoger, skolledare, 
logopeder och arbetsterapeuter.

JAG ÖNSKAR ATT HON 
DÖR FÖRE MIG; ett  
annorlunda föräldraskap
Författare: Kajsa Råhlander
Förlag: Komlitt 2014

n Kajsa Råhlander är lärare och 

själv förälder till barn med 
funktionsnedsättningar. Här 
delar hon med sig av egna och 
andras erfarenheter om vardags
livet som kan handla om oro, 
sorg och otillräcklighet. Boken 
vänder sig både till professionel
la som får insikt i hur man bäst 
bemöter oroliga föräldrar, samt 
till föräldrar med barn med 
kognitiva funktionsnedsättningar. 

VIDGA VYERNA
Författare: AnnSofie Forsman
Förlag: Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 2013

n Vidga vyerna handlar om 
sinnesstimulans och vardagliga 
aktiviteter, exempelvis i köket, vid 
badet eller i rullstolsdans. Den 
riktar sig till skolpersonal och 

föräldrar till barn som befinner 
sig på tidig utvecklingsnivå.

VÅLDSAMT OSYNLIGT;  
en bok om brottsutsatthet 
och funktionsnedsättning
Författare: Karin Andersson
Förlag: BOJ 2013

n För att öka stödet till brotts
utsatta personer med en 
funktionsnedsättning och för att 
öka kunskapen om den särskilda 
utsattheten som en funktions
nedsättning kan innebära, har 
Karin Andersson tagit fram detta 
studiematerial som vänder sig till 
brottsofferjourer, intresseorgani
sationer och andra som möter 
personer med neuropsykiatriska 
och psykiska funktionsnedsätt

TEMA Böcker

MAJA OCH MILO...
Författare: Camilla Larsson.
Förlag: Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014.

n Nu har tre nya titlar i bokserien om Maja och Milo kommit, en 
serie med enkla läsupplevelser som riktar sig till ungdomar och 
vuxna med utvecklingsstörning. De nya titlarna i serien är: Maja 
och Milo på dans, Maja och Milo ser en olycka och Maja och Milo 
tältar. Böckerna finns även med pictogram som stöd i läsningen.

Tre nya titlar i bokserien 
om Maja och Milo!
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ningar och personer med 
utvecklingsstörning. Boken är 
lättläst, finns i Daisyformat och 
går att ladda ner som mp3fil.

SAMVERKAN; anhöriga och 
personal i LSS-verksamhet
Författare: Susanne Larsson, 
Lasse Nohrstedt
Förlag: Komlitt 2012

n Här får du läsa om vardagsnä
ra berättelser inom boende och 
personlig assistans, där både 
personal och anhöriga kommer 
till tals. Konkreta åtgärder som 
skapar större inlevelseförmåga, 
bättre förståelse och en bättre 
samverkan presenteras.

CARMEN OCH DÖDEN
Författare: Karin Fossum
Förlag: Forum 2014

n Ytterligare en psykologisk 
thriller av norska deckarförfatta
ren Karin Fossum, i vilken 
poliserna Konrad Sejer och 
Jacob Skarre utreder brott. När 
en pojke på 16 månader med 
downs syndrom hittas  drunknad 
drar en polisutredning igång och 
läsaren dras med i författarens 
undersökning av hur vi handskas 
med de grundläggande frågorna 
kring människovärde, fosterdiag
nostik, sorg och skuld. 

HO KLARER SIG ALLTI
Författare:  Karin Westlund
Förlag: Karin Westlund 2013

n Karin Westlund berättar här 
om sin uppväxt på en institution 
för barn med funktionsnedsätt
ning. Regler, rutiner, tvång och 
utsatthet präglar miljön på 
Eugeniahemmet, men hon 
beskriver även stunder av värme 
och gemenskap, till exempel 
jularna med julotta och julsånger.

BLODET AV ETT LAMM 
UTAN FEL OCH LYTE
Författare: Linda Garbén
Förlag: Recito 2014

n En delvis självbiografisk roman 
om Madeleine som har en 
funk tionsnedsättning, om att inte 
passa in och om att inte låta sig 
tystas av myndighetsutövare i 
maktpositioner. 

Vann tävling!
n Mimmi och My Arvidsson från Söderala är 
hjärnorna bakom Martina Vildkatt. I Bamse 
nummer 9 publicerades serien, där ett missför-
stånd uppstår mellan den döva ridtjejen Martina 
Vildkatt och Bamses dotter Nalle-Maja.
– Vi har aldrig sett någon Bamseserie ta upp 
något om döva eller om teckenspråk tidigare, så 
vi tyckte att det skulle vara lärorikt och intres-
sant, berättar Mimmi och My Arvidsson. 
I tidningen finns även en faktasida om tecken-
språk som bland annat innehåller handalfabetet, 
ett par tecken som är bra att kunna och länkar 
till var man kan lära sig mer om teckenspråk. 

ATT BILDA FAMILJ – när 
man har psoriasis eller 
reumatisk sjukdom
Redaktör: Björn Stenberg
Förlag: Riksorganisationen 
Unga reumatiker och Förbundet 
ung med psoriasis 2013

n I den här boken får vi möta 
personer med reumatism och 

MED RULLSTOL  
I GRÖNSAKSHISSEN
Författare: Marie Hav 
Lundkvist
Förlag: Idus förlag 2014

n Med humor och allvar 
beskriver Marie Hav Lundkvist, 
tidigare VD för Lindex, Astra och 
ISS, sin resa från att ha varit fullt 
frisk till att inom ett år drabbas 
av flera funktionsnedsättningar. 
Hon berättar om sina möten 
med vården och samhället, men 
också om allvaret i att leva ett liv 
med ett flertal tunga funktions
nedsättningar.

KAJAK OCH SKRIDSKO
HANDBOK: för dig med 
funktionsnedsättning 
Författare: MatsErik 
Bjerkefors, Anna Bjerkefors
Förlag: RG aktiv rehabilitering 
2014
n Det här är boken för dig som 
vill starta en friluftsverksamhet 
för personer med funktionsned
sättning! I de tre första kapitlen 
får du fakta om utrustningen, 
instruk tioner om teknik och 
förflyttning vid kajakpaddling 
och långfärdsåkning på 
skridskokälke samt tips inför en 
kajaktur med övernattning i tält. 
Det sista kapitlet innehåller ett 
utbildningsmaterial för ledare 
kring hur man bäst lär ut 
aktiviteterna. Längst bak i boken 
finns även en DVDskiva med 
instruktionsfilmer om paddling 
och skridskokälkåkning.

psoriasis som har, eller funderar 
på att bilda, familj. Förutom att vi 
får ta del av deras tankar och 
erfarenheter, behandlar boken 
även de medicinska aspekterna 
och informerar om det stöd som 
finns att få.
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Årets bokmässa den 25–28 september i Göteborg bjuder på flera intressanta 
seminarier och författarsamtal kring funktions nedsättning och utanförskap! 
Här nedan följer 14 tips hämtade ur programmet:

 25/9 

ELEVER I BEHOV 
AV SÄRSKILT STÖD  
OCH SÄRSKILD UNDER
VISNINGSGRUPP 
Anna Wide, om Skolinspek
tionens granskning av hur 
skol orna använder sig av olika 
stödformer och resultatet av 
detta samt goda exempel.

ÄR MEDICINERING MOT 
ADHD VERKLIGEN BRA 
FÖR VÅRA BARN? 
Robert Whitaker, aktuell med 
boken Pillerparadoxen, om 
diagnosens bakgrund och vad 
den medicinska forskningen 
faktiskt kommit fram till. 

INNE MED ADHD,  
UTE MED LÄXOR! 
Pernilla Alm och Malin Roca 
Ahlgren om hur en skola utan 
läxor kan se ut och hur ett nytt 
sätt att tänka kring detta kan 
påverka elever med adhd 
positivt.

UTANFÖRSKAPETS PRIS 
– SVERIGES STÖRSTA 
SAMHÄLLSUTMANING 
Ingvar Nilsson, Lena Hök, 
Nima Sanandaji, om hur man 
bygger ett socialt hållbart 
samhälle.

 26/9
BAMSETIDNING  
OM BARNS HÄLSA 
Charlotta Borelius och 
representanter från Västra 
Götalandsregionen, om en 
specialtidning om barns hälsa 
som Bamseredaktionen i 
samarbete med VG regionen 
har startat.

ETT LIV MED  
PSYKOSSJUKDOM 
Pebbles Karlsson Ambrose, 
om sina egna erfarenheter och 
hur man kan förstå och hjälpa 
en person med en psykisk 
sjukdom.

PSYKIATRISKA  
MEDICINER, HJÄLPER 
ELLER STJÄLPER DE? 
Robert Whitaker och Sharon 
Jåma, om psykiatrisk medicine
ring och dess effekter.

BECKOMBERGA –  
ODE TILL MIN FAMILJ 
Sara Stridsberg, om boken om 
sin åldrande far som på 
1980talet vistades på 
Beckomberga mentalsjukhus 
en period. 

HJÄRNKOLL PÅ SKOLAN 
Martin Ingvar och Gunilla Eldh, 
om att anpassa undervisning
en till barns hjärnor.

FLERSPRÅKIG KART
LÄGGNING AV AVKOD
NING OCH LÄSNING 
Elisabeth Lindén och Gunilla 
Salo, om att göra kartläggning
ar av läs och skrivsvårigheter/

dyslexi hos flerspråkiga elever  
på flera språk.

BRYT DET SISTA TABUT! 
Martin Ingvar och Maria 
Borelius, om att vädra ut 
skammen kring psykisk ohälsa 
genom att humanisera, 
informera, ge perspektiv och 
hopp. 

FÖRLOSSNINGS    
DEP RESSION OCH DET  
MODERNA MODERSKA
PET 
Josefin Branzell Hertz, om sina 
egna erfarenheter av en 
förlossningsdepression, om 
svärtan, skammen och 
samhällets tillkortakomman
den.

ATT SKRIVA OM DET ALL
RA MEST PERSONLIGA 
Johan Kinde och Klara 
Zimmergren, om deras böcker 
”Passera denna natt” respekti
ve ”Längtan bor i mina steg” 
och vad skrivandet har betytt 
för dem när mörker och 
motgångar har präglat livet.  

 27/9
DEN NÖDVÄNDIGA  
FEELBADLITTERATUREN 
Kristofer Ahlström (Ett liv för 
lite) och Stefan Lindberg (Du 
vet väl om att du är värdefull), 
om drömmar och planer som 
det inte blir något av, och om 
den nödvändiga feelbadlittera
turen.

Källa: www.bokmassan.se

14 tips inför 
BOKMÄSSAN

TEMA Böcker

NYA BÖCKER OM  
KÄNSLOR OCH HYGIEN!

n Nu har de två första böckerna 
i LLförlagets serie om känslor 
kommit. I boken Jag känner mig 
glad, av Helene Lumholdt och 
Carolin Freiholtz berättar Ange, 
Jenny och Elsa om vad som gör 
dem glada. Boken Tvätta händ  
erna och hela kroppen, av Ylva 
Killander och Sanna Niklasson 
är en rolig och pedagogisk bok 
om hur man tvättar händerna, 
borstar tänderna och sköter 
kläderna. Också den är skriven 
på den allra enklaste nivån. 

KVINNOBILDER 
Forum – Kvinnor och 
Funktionshinder 2014

n Tolv kvinnor med funktions
nedsättning berättar här om sina 
erfarenheter av utbildning och 
arbetsliv. Forum – Kvinnor och 
Funktionshinder, ger ut boken 
för att sätta fokus på kvinnor 
med funktionsnedsättning och 
den svenska arbetsmarknaden. 
Boken presenterades vid ett 
seminarium på Nordiskt Forum 
som kvinnorörelsen i Norden 
anordnar i Malmö i juni 2014.
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Så berättar Frida om att växa upp i ett 
annorlunda syskonskap. Hon arbetar idag 
som IT-konsult, men är också författare och 

föreläsare. Hon har skrivit två böcker, den ena 
”Syster sällsynt och jag och livet” innehåller mest 
dikter medan ”Annorlunda syskon”, som hon 
skrivit tillsammans med Maria Wanker, bygger på 
intervjuer med nio syskon till vuxna med funk-
tionsnedsättningar.

– Jag har förstås också vävt in reflektioner om 
mina egna erfarenheter, förklarar Frida när vi träf-
far henne på Anhörigriksdagen i Varberg i maj.

På Anhörigriksdagen har Frida berättat om en 
stundtals kaotisk barndom där hennes syskon täck-
te in ett stort spektrum av behov.

Hon var två och ett halvt år när lillasyster Sara 
föddes, så det har hon inget minne av. Sara visade 
sig ha Retts syndrom, en sällsynt sjukdom som ger 
en rad svåra funktionsnedsättningar. När hon var 
sju år föddes lillebror Viktor. Då var hon väl medve-
ten om vad som var på gång, och delade föräldrar-
nas längtan efter ett syskon. Men inget gick som det 
skulle, lillebror var nära att dö vid förlossningen.

– Han fick ligga flera månader i kuvös, och sys-
kon fick inte komma in i den salen. I stället för att 
hålla honom i famnen så fick jag stå utanför rum-
met, till och med utanför byggnaden, och se på 
honom genom en glasruta.

Det är tungt för en sjuåring att inse att ingenting 
är säkert, att alla kan dö och försvinna. Nu gick det 
bra för Viktor, men han hade väldigt mycket över-
skottsenergi och var väldigt fysisk, och när han 
började skolan fick han diagnosen adhd. 

Så här i efterhand kan Frida inse hur viktigt det 
är att föräldrar som hennes får hjälp och stöttning 
så att de i sin tur orkar stötta även de friska barnen. 
Men när hon själv var barn fick hon ta hand om allt 
själv, även sina inte alltid så vackra känslor.

Inte minst när hon kom upp i tonåren insåg hon 
att alla familjer inte levde som hennes:

– Jag älskade mina syskon väldigt mycket, min 
ilska var riktad mot mina föräldrar, jag trodde inte 
att de märkte mig överhuvudtaget. När ilskan inte 
får komma ut så blir man som en tryckkokare.

När hon var 15 år kom hon till BUP, och det kän-
des som om psykologen där var den första som 
överhuvudtaget lyssnade på henne. Lösningen blev 
att flytta hemifrån: när hon var 17 flyttade hon de 
tre milen från föräldrahemmet in till Uppsala, och 
två år senare flyttade hon till Skottland.

Det blev en jättebra tid, det kändes skönt att 
kunna släppa det tunga syskonansvaret. Hon blev 
kvar i Skottland i fem år, och hade det inte varit för 
det ständiga skotska regnet och saknaden efter 
syskonen så kunde hon ha stannat längre där.

När hon kom hem valde hon att flytta ihop med 
sin syster och bli personlig assistent för henne, en 
roll hon hade i tre och ett halvt år.

– Jag gick in i det med stor ambition, vi gjorde 
mycket saker, åkte utomlands och så vidare, men 
jag förstod att det kanske inte var vad hon behövde 
mest. Jag fick också en förståelse för Saras liv och 
en relation till henne som vuxen.

Frida säger att hon idag har en bra relation med 
sina föräldrar. Sina syskon träffar hon numera nå-
gon gång i månaden. Hennes bror Viktor hade en 
tuff skolgång och stökiga tonår, men har numera 
ett ordnat liv med tjej, hus och barn.

Själv är Frida ensamstående mamma till en tre-
årig son. Hon har gått igenom en skilsmässa och 
konstaterar så här efteråt att hon nog var väldigt 
mycket storasyster även i den relationen.

– Jag har påverkats jättemycket av mina erfaren-
heter och av att få klara mig själv. Det positiva är att 
jag har blivit drivande och ambitiös, och har fått en 
god självkänsla. Jag vill leva dubbelt så mycket, 
eftersom min syster inte kan. l

Det är inte alla åttaåringar som kan 
steka pannkakor och köra tvättma-
skinen. Men Frida Blomgren kunde: 
”Jag blev en storasyster ut i finger-
spetsarna, det gällde att skapa sig  
en plats och göra sig oumbärlig.”

STORASYSTER UT  
I FINGERSPETSARNA

Frida 
Blomgren 
berättar  
om en  
annorlunda 
barndom

Annorlunda 
syskon handlar 
om hur det är att 
växa upp med ett 
syskon som har 
funktionsnedsätt-
ning. Om svårig-
heter och glädje-
ämnen och hur 
det kan prägla de 
andra barnen i 
familjen.

14 tips inför 
BOKMÄSSAN

TEXT & FOTO: ANDERS LINDSTRÖM 
info@faktapress.se
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BöckerTEMA

Berätta lite kort om din bakgrund?
– Jag har arbetat i tio år som redaktör 

för RBU:s Stockholmstidning parallellt 
med mitt ordinarie jobb som kommuni-
katör. Det har varit jätteroligt och vi lyck-
ades bygga ut tidningen från 12 till 32 
sidor. Tyvärr blev jag sjuk i en utmatt-
ningsdepression och var tvungen att slu-
ta med alla saker under ett helt år, jag 
klarade inte av någonting. Allt samman-
taget jobbade jag säkert 200 procent in-

klusive all tid som gick åt till att ersätta 
sjuka assistenter och rycka in i skolan när 
det var problem. 

Som förälder till ett barn med en funk-
tionsnedsättning orkar man till slut inte. 
Så ser det tyvärr ut för många familjer. 
Min son Joel är 21 år och har en cp-skada 
som gör honom svårt rörelsehindrad och 
han behöver assistans dygnet runt. Han 
är en härlig person; glad och smart och 
kul. I nuläget har jag börjat jobba som 

kommunikatör igen på Socialstyrelsen. 
Jag tar en dag i taget. 

Vad har du för råd att ge andra i 
liknande situation?

– Det är tiden som har hjälpt mig att 
komma tillbaka. Under ett år skalade jag 
bort allt utom familjen och att skriva, det 
är det enda som har gett mig energi. Det 
är också bra att ha någon att prata med, 
antingen en vän eller en professionell. 

Vi måste berätta om våra liv för att få människor att förstå att våra barn 
också måste ha en plats i vårat samhälle, menar Maria Ennefors. ”Det är 
alltid ’de där funktionshindrade’, det blir objektifierat och en grupp man 
håller ifrån sig.”  Hon ser den nya boken som ett mänskligare sätt att berätta.

”Jag utgår från det lilla”
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Hur har det varit att skriva boken?
– Jätteroligt! Jag har skrivit ungefär 75 

procent av texterna och resterande har 
skrivits av andra föräldrar och en kille 
med egen funktionsnedsättning. Ungefär 
hälften av texterna har tidigare varit 
publicerade i vår medlemstidning Utsikt 
och resten är nyskrivna till den här bo-
ken. Erik Domellöf har illustrerat, han är 
psykolog och forskar på för tidigt födda 
barn. Han är så bra för han fattar vad 
man menar när man säger att man vill ha 
en viss känsla. Jag har vidare varit redak-
tör för boken och det är jättekul att se de 
andra utvecklas i sitt skrivande. 

Vi föräldrar har fina berättelser att 
förmedla. Många tror att de inte kan skri-
va, men när de väl sätter igång blir det 
jättebra, det är den här boken ett gott 
exempel på. Och att ha fått göra det inom 
RBU som har varit otroligt värdefulla för 
mig och min son, det har känts jättero-
ligt, och det är en ynnest att de vill ge ut 
det jag skriver. 

Hur har responsen varit?
– Det har varit positiv respons, man 

märker att de som har barn och ungdo-
mar i den här situationen har en hög 
igenkänning, vi skriver om vardagen för 
att visa hur vi har det och försöker kopp-
la det till en slags vanlighet att åka kom-
munalt eller på semester, istället för att 
rabbla upp vad exempelvis en cp-skada 
är. Folk får upp ögonen för det. 
Habiliteringen vill göra en bokkväll till 
hösten och en läkare har beställt boken 
till kliniken.

Varför behövs er bok?
– Vi måste berätta om våra liv för att få 

människor att förstå att våra barn också 
måste ha en plats i vårat samhälle. Det är 
alltid ”de där funktionshindrade” eller 
”de där gamla” eller ”de där romerna”, 
det blir objektifierat och en grupp man 
håller ifrån sig. Därför tror jag på det här 
sättet att berätta, att det blir mänskliga-
re. Vi är alla i grund och botten väldigt 
lika och därför tycker jag att sådana här 
berättelser behövs. Jag är jättetrött på att 
funktionshindrade i media antingen får 
en hjälteroll eller en offerroll och att de 
bara ska vara med när det är något speci-
ellt. Varför kan inte en tjej med downs 
syndrom presentera reklam för till exem-
pel tandkräm eller bindor?

Varifrån hämtar du inspiration?
– Jag hämtar inspiration från det jag 

upplever i mitt eget liv och det som hän-
der min son, jag tycker att mycket är fel. 
Jag drivs också av berättelser från andra, 

det kan vara sociala nätverk, facebook 
och andra föräldrar, jag fångar de små 
nyanserna och lyssnar efter det lilla och 
så bygger jag på och vill veta mer om det 
och så blir det en text. Sedan gillar jag ju 
att skriva också.

Vad betyder skrivandet för dig?
– Skrivandet ger en tillfredsställelse 

och det känns bra att kunna formulera en 
berättelse som kan ge ett mervärde för 
någon annan. Jag skriver även dagbok 

och mycket i mitt jobb och det är en na-
turlig del av mig att pränta ner saker på 
papper eller datorn.

Har du fler skrivprojekt på gång?
– Jag kommer att använda den närmas-

te tiden till att komma på banan igen, 
sedan får vi se, men jag kommer säkert 
att skriva något mer i framtiden. l

Under ett år skalade jag bort allt utom 
familjen och att skriva, DET ÄR DET ENDA 
SOM HAR GETT MIG ENERGI.

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

Maria Ennefors 
hämtar inspiration 
från det hon upple-
ver i sitt eget liv och 
det som händer 
hennes son. 
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NPFTEMA När skolan  
inte fungerar

”Vi fick till svar  
att skolan ligger  
där den ligger”

Lovisa är nitton år nu, men 
hon mår fortfarande dåligt 
så fort någon råkar säga 
ordet ”skola”. ”Vi säger 
’gymnasiet’, aldrig skola”, 
säger hennes mamma 
Ingalill. ”När man har 
autism ser man saker  
i svartvitt. Och skolan,  
den blev helt svart.”

Skolverket, Skolinspektionen och 
funktionshinderförbunden är överens 
om att tidigt och individanpassat stöd 
lönar sig i längden för elever med NPF, 
neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar. Trots det stannar tusentals barn 
hemma varje år för att skolsituationen 
blir dem övermäktig.
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NPF

Jag träffar Ingalill en solig vårvinterdag, 
i familjens lilla övernattningslägenhet.  
Vi sätter oss i köket. Här är det ombonat 
och färgskalan är mild. Lägenheten är 
Ingalills tillflyktsort, där hon kan ladda 

                 batterierna en stund medan Lovisa har nå-
gon av sina personliga assistenter hos sig. 

Lovisa har högfungerande autism. Det innebär 
att hon har autism utan utvecklingsstörning.

– Hon har inte assistans på heltid, men det 
skulle hon nog behöva. Hon är väldigt isolerad och 
blir lätt sittande, säger Ingalill.

Skolan har inte alltid varit svart. På mellanstadiet 
gick Lovisa i en av kommunens resursskolor, i en 
liten grupp med bara några elever. Då fungerade 
det ganska bra, men på högstadiet började hon gå 
hem vissa dagar. Lovisa hade ett eget rum där hon 
kunde sitta och jobba själv, men gruppen var 
stökig och hon blev mer och mer känslig för ljud.

– Till slut räckte det med att någon pratade 
utanför fönstret så var det omöjligt för henne att 
fokusera. Hon kunde få riktiga panikångestattack-
er. Vi bestämde att det var bäst för henne att byta 
skola, och till åttan fick hon börja i en särskola, 
som man kunde då. Idag hade hon ju inte fått det.

Särskolan låg i en lugn del av en större skola, men 
det visade sig snabbt att den inte var tillräckligt 
lugn. Lovisa fick byta rum några gånger, men hon 
reagerade ändå starkt. Röster var jobbiga, särskilt 
om de var dämpade eller kom utifrån. Visslingar 
eller fläktljud gav honom panik. Och utanför 
hennes fönster stojade andra barn som hade rast.

– Hon fick panikattacker och sprang ut och vi 
fick skjutsa hem henne. En bra dag var hon i skolan 
från kvart över åtta – när de andra barnen hade 
gått in – till nio, när den första rasten började. En av 
oss föräldrar var med henne varje dag. 

Lovisa pappa Erik var sjukskriven. Ingalill var 
ledig mycket från sitt jobb. På eftermiddagarna 
hade Lovisa sitt specialfritids, och föräldrarna var 
separerade, och hade Lovisa varannan vecka. 
Ingalill fick jobba de veckor Lovisa var hos Erik.

På sommarlovet mellan sjuan och åttan hade 
Lovisa också börjat bli känslig för ljus. Hon ville 
helst inte gå ut, särskilt inte i solsken. Det blev allt 
svårare att få henne till skolan. Hon var sjukskri-
ven delar av tiden, medan familjen fortsatte att 
köra och hämta henne till skolan, som inte alls 
fungerade.

– Jag försökte be om en annan lokal, en liten 
lägenhet kanske, som hon hade haft förut. Men vi 
fick till svar att skolan ligger där den ligger. Det 
gick inte att ändra på.

– Det var inget som sades rent ut, men skolan 
trodde nog att hon var lite bortskämd. Att om hon 

inte hade lust att vara där, då sprang hon ut. Lovisa 
fick ångestattacker i skolan, men de hade svårt att 
tolka det som ångest, för att hon har ju nedsatt 
mimik. De förstod nog inte hur hemskt det var för 
henne. 

Ingalill pausar lite. Så säger hon eftertänksamt:
– Jag har funderat mycket över varför det blev 

som det blev. Bo Hejlskov säger att människor som 
kan uppföra sig gör det. Det gäller väl även 
pedagoger. Jag tror inte att de insåg att de saknade 
kunskap om Lovisa autism. 

Perceptionsstörningar är vanliga vid autism, 
ändå fick familjen väldigt lite förståelse från 
habiliteringen och BUP. Habiliteringen besökte ald-
rig Lovisa i skolan, fast föräldrarna bad om det. De 
hade en begränsad budget och satsade på yngre 
barn, fick Ingalill veta. 

– De tyckte att hon skulle vänja sig vid att vara i 
skolmiljön. De tänkte nog på det som tvång, som 
skulle tränas bort. På mellanstadiet klarade hon 
mer, då fick vi ganska mycket stöd, men när 
problemen började på högstadiet, då skulle vi 
skärpa oss. Vi fick ingen hjälp eller någon förkla-
ring. Nu i efterhand kan jag tänka att hennes 
energi tog slut när kraven ökade, att perceptions-
störningarna berodde på stress.

Pedagogerna och föräldrarna satt i möte efter 
möte. Ibland var läkare eller psykologer med, men 
det gjorde ingen skillnad. Ibland förvärrade det 
snarare situationen:

– En av läkarna hade sagt till oss att vi gjorde allt 
rätt och att det var skolan som behövde anpassa 
mer. Men när hon kom till mötet var det första hon 
sade att ångest är ju inte farligt, bara obehagligt. 
Och då fick ju Lovisa ingen mer anpassning.

– Och jag, som alltid har varit skötsam och 
ordentlig, den duktiga flickan som har fått bra 
betyg och skött mitt jobb, blev plötsligt sedd som 
den där som gjorde fel. Jag kände mig alldeles 
nedtryckt i skorna. Det hade underlättat väldigt 
mycket om nån mer hade förstått Lovisa behov. Att 
jag hade fått stöttning i det och sluppit känna mig 
så ensam.

Erik blev också ifrågasatt som förälder. En 
morgon berättade Lovisa för skolsköterskan att 
hon bara druckit sportdryck till frukost och inte 
borstat tänderna. Det togs upp speciellt på ett av 
mötena med skolan, inför all personal.

– Lovisa har väldigt svårt att äta på morgonen. 
Och kanske hade det missats några enstaka 
tandborstningar hos pappa, men faktum är att 
Lovisa aldrig haft ett enda hål i sina tänder. Att 
sitta där och göra ner en förälder på det sättet som 
de gjorde… Det var sista gången Erik var med på 

När skolan  
inte fungerar

OM NPF

Neuropsykiatriska 
funktionsnedsätt-
ningar, NPF, är svå-
righeter som beror 
på hjärnans sätt att 
arbeta. Några ex-
empel är ADHD, 
Tourettes syndrom, 
tvångs syndrom 
(OCD) och autism-
spektrumtillstånd 
(AST), som innefat-
tar Aspergers syn-
drom. Även dyslexi 
och språkstörning-
ar kan räknas till 
NPF. De olika till-
stånden hör ihop 
och det är vanligt 
att samma person 
har flera av dem. 

Personer med NPF 
har ofta svårt med 
uppmärksamhet, 
impulsivitet,  
arbetsminne,  
samspel med  
andra människor 
och att samordna 
sinnesintryck och 
motorik. NPF är i 
hög grad ärftligt.

Riksförbundet 
Atten tion och 
Autism- och 
Aspergerförbundet 
är de två största 
NPF-förbunden i 
Sverige.
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ett möte. Han orkade inte sen, han är ju sjuk själv.

Ingalill tystnar och tittar ut genom fönstret.
– Det har ju gjort att jag också har blivit väldigt 

ensam i alltihop, säger hon till slut lågmält. Men jag 
förstår honom.

– I mitten av höstterminen  på nian sade jag 
ifrån, jag satte ner foten och tog hem Lovisa. Jag 
ansökte om att få hemundervisa henne, för jag är ju 
utbildad högstadielärare. Men det fick vi inte 
beviljat. Så hon satt hemma. Under hela vårtermi-
nen var det ingen som frågade efter vad vi gjorde. 
Men Lovisa tyckte nog det var ganska skönt, hon 
var så stressad.

Lovisa fortsatte att gå på fritids, som var en liten, 
anpassad verksamhet med flera ungdomar med 

autism. Men all stress hade förvärrat en del av 
hennes tvång och allt oftare ringde personalen för 
att hon var orolig och behövde hämtas. 

– Hon blev svårhanterlig när hon blev stressad, 
och hon blev stressad bara av att behöva träffa 
personalen. Och då låste hon sig i tvång, vägrade 
att komma och äta… och ja, vissa i personalen 
försökte väl sätta ner foten, och visa att så där kan 
hon inte hålla på. Det brukar ju inte bli så bra vid 
autism. Till slut klarade hon inte av fritids alls 
längre. Den sommaren blev hon sjukskriven igen.

Till hösten var det dags för gymnasiet, och Lovisa 
fick en skicklig pedagog, en äldre kvinna som hon 
tyckte om. Lovisa provade att vara i skolans 
lokaler. Det fungerande inte, så hon fick anpassad 
studiegång med hemundervisning. Under hösten i 

Till slut  
klarade hon  
inte av fritids 
alls längre.  
Den sommaren 
blev HON  
SJUKSKRIVEN  
IGEN.

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
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ettan fick hon också assistans, och mycket annat 
ändrades.

– Vi gjorde misstaget att försöka skola in henne 
på ett nytt fritids, men det gick inte alls. Hennes 
ljuskänslighet blev mycket sämre efter det. Vi blev 
tvungna att köra henne mellan oss föräldrar på 
kvällen när det var mörkt. Vi fick också nya 
grannar, som lät mycket mer än de gamla, så vi 
valde att flytta. 

Det var en ansträngande tid för Lovisa, men trots 
det hade hon hemundervisning under hela tiden. 

Under tredje året på gymnasiet började hon få 
undervisning i programmering, något som hon 
älskar. Nu går hon fjärde året i gymnasiet, och 
kommer troligtvis att få även ett femte år. 

Trots att Lovisa mest är hemma är kontrasten 
slående mot tiden i högstadiet: 

– Nu har Lovisa en mentor som tycker att hon 
självklart ska få anpassning och som stöttar 
honom. Det är skönt.

Vi blir sittande och tittar ut genom fönstret en 
stund, med var sin tekopp i handen. Jag frågar 
Ingalill om det är något hon ångrar.

– Jag ångrar att jag inte tog hem henne från 
högstadiet tidigare. Det är ingen vits med att köra 
sitt stackars barn dit så hon blir helt sönderstres-
sad, när de ändå inte gör nåt där för att det ska 
funka, svarar hon bestämt. Om Lovisa hade fått gå i 
en liten, lugn grupp i en lägenhet hade hon nog 
kunnat fortsätta gå i skolan. 

– Det är hemskt att behöva vara så isolerad som 
Lovisa är. Jag tror inte att det hade blivit så om hon 
hade fått anpassning direkt. 

Idag är livet annorlunda än under högstadietiden, 
men ändå arbetsamt. Lovisa är mindre ljudkänslig, 
men föredrar fortfarande att ta promenader sent 
på kvällen. 

Ingalill jobbar delvis som personlig assistent till 
Lovisa, och delvis med annat. 

– Att få vara Lovisa assistent är nog det bästa 
jobb jag har haft. Men visst blir man trött. Jag har ju 
fortfarande föräldraansvar 40 timmar i veckan, åt 
min nittonåring. Förut kunde jag få ett dygn eller 
så när Erik hade Lovisa, nu måste jag planera hela 
tiden, för mat och sånt även när Eriks andra 
assistenter är med henne. Men jag har den här 
lägenheten. Det är skönt att kunna dra mig undan 
hit. 

Vad tänker då Lovisa om skolan, framtiden och 
livet? undrar jag.

– Lovisa drömmer om att göra dataspel i 
framtiden. Hon har massor av idéer som hon sitter 
och skriver ner i dokument. Och så håller hon på 
med programmeringen. Det gillar hon. Jag tror inte 
hon tänker längre än så, ler Ingalill.

Lovisa, Ingalill och Erik heter egentligen något 
annat. l

TEXT: TINA WIMAN   FOTO: VALTER BENGTSSON 
info@faktapress.se

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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Men funktionshinderförbunden 
tycker sig se en tydlig trend:

– Vi märker att hemmasittan-
de barn ökar i antal. Ökningen går hand i 
hand med en allt mer sargad skola där 
personalen känner stor stress, säger 
Cecilia Brusewitz, projektledare i 
Riksförbundet Attentions föräldrastöds-
projekt Egen styrka. 

I mars kom projektets rapport ”Till 
slut tar man slut”, som handlar om hur 
föräldrar till bland annat hemmasittande 
barn med Asperger mår. Tidigare i 
februari släppte förbundet även rappor-
ten ”Svår skolgång för elever i behov av 
särskilt stöd”.

– Undersökningen visar att skolan inte 
möter dessa elevers behov och att många 
elever far mycket illa, säger Attentions 
ordförande Anki Sandberg. 

Mer än hälften av alla flickor i grundsko-
lan med autismspektrumtillstånd (AST) 
är frånvarande från skolan i längre 
perioder eller regelbundet från vissa 
ämnen på grund av situationen i skolan. 
Det visade Autism- och 
Aspergerförbundets skolenkät från våren 
2013. 

Vad beror då hemmasittandet på? 
Det vanligaste är bristande kunskap 

om funktionsnedsättningen, och för lite 

anpassning av skolmiljö och stöd, enligt 
Nicklas Mårtensson, som är förbundsse-
kreterare på Autism- och 
Aspergerförbundet.

– Ofta tvingas eleverna gå i för stora 
elevgrupper med en för rörig lärmiljö, 
med till exempel många ljud- och 
synintryck, som gör skolsituationen 
övermäktig. Då upplever många att den 
enda möjlighet de har är att inte gå dit, 
säger han. 

Cecilia Brusewitz instämmer:
– I många fall kan jag se hemmasittan-

de som en sund reaktion från barnets 
sida eftersom vissa skolmiljöer kan vara 
direkt skadliga för dem.

Frånvaron kan tyckas plötslig. I själva 
verket har det ofta funnits en lång period 
av varningstecken, och kanske år av 
ströfrånvaro. 

Specialpedagogen Elisabeth von Ziepel 
har arbetat med elever som inte förmår 
gå till skolan i mer än tjugo år. Hon menar 
att personer med NPF är mer känsliga för 
stress än andra, och att många av 
hemmasittarna helt enkelt har försökt för 
mycket och för länge. Till slut går de in i 
väggen och reagerar med symtom som 
ångest, ilska, depression eller utmatt-
ning. 

Det här är vanliga stressreaktioner, 
som vi normalt inte ser förrän efter 
långvarig stress längre fram i livet – utom 
i den här gruppen av barn och ungdo-
mar. Och det kan krävas en lång och 
kravfri period av återhämtning om 
barnet hunnit bli väldigt utmattat. 

Skolverket skriver i sin rapport 
”Skolfrånvaro och vägen tillbaka” att det 
finns en risk att skolor visserligen kallar 
till möten när frånvaron blir för stor, men 

att det varken görs någon ordentlig 
utredning av orsakerna eller några 
konkreta förändringar. 

Och det går knappast att förvänta sig 
att en elev som varit omfattande frånva-
rande ska komma tillbaka till exakt 
samma arbetsmiljö som tidigare.

– Mitt främsta råd till skolorna är att 
lära sig mer om NPF, vad det innebär, 
säger Cecilia Brusewitz. Och sedan  lära 
sig om de verktyg och metoder som 
faktiskt finns. De strategier som funkar 
för ett barn med exempelvis ADHD 
funkar ofta för alla elever.

– Skolan måste ändra skolsituationen 
hellre än att försöka förändra eleven, 
säger Nicklas Mårtensson. Det gäller inte 
bara särskilt stöd i undervisningen, utan 
minst lika viktigt är anpassningar kring 
elevernas kognitiva och perceptuella 
funktionsnedsättningar. 

Under hösten 2014 arrangerar vi inom 
Autism- och Aspergerförbundet tre 

Skolfrånvaron  
belastar familjerna hårt

Skolan måste ändra  
på skol situationen 
istället för att försöka 
FÖRÄNDRA ELEVEN.

Bristande kunskap om funktionsnedsättnin-
gen är den vanligaste orsaken till att elever 
blir hemmasittare, menar Nicklas Mårtens-
son, Autism- och Aspergerförbundet.

En rapport från Skolverket år 2010 bedömer att fyra barn  
av 1 000 har en omfattande olovlig frånvaro. Men siffrorna  
är osäkra. Man vet inte heller hur frånvaron har  
förändrats över åren.
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VAD SÄGER STATISTIKEN?konferenser om just detta, för att ge 
bättre förståelse och verktyg.

Både Attention och Autism- och 
Asperger förbundet är överens om att 
familjerna belastas hårt och att det 
uppstår ett ekonomiskt tomrum med 
nuvarande regler.

– Många föräldrar upplever en oerhörd 
stress. Det är inte ovanligt att man som 
förälder får gå ner i arbetstid eller själv 
blir sjukskriven eftersom situationen är 
ohållbar. Något som i längden blir 
kostsamt för såväl samhället som för 
individen, säger Cecilia Brusewitz. 

– Eftersom detta att föräldrar går ner i 
arbetstid eller säger upp sig i grunden 
orsakas av att skolan brister i stöd och 
anpassningar, bör kommunen vara 
ansvarig för att skapa en ekonomisk 
ersättningsmöjlighet till familjerna, säger 
Nicklas Mårtenson. Fast bäst är det förstås 
om de gör omfattande anpassningar så att 
de slipper betala ut en sådan ersättning.

Det är också vanligt att barnen och 
ungdomarna mår dåligt, inte bara av sin 
egen stress eller utmattning, utan av hela 
situationen. Men den är inte barnets 
ansvar att lösa, menar Cecilia Brusewitz.

– Till ett hemmasittande barn vill jag 
säga: Det finns en plats även för dig. Det 
är aldrig dig det är fel på. l

De märker att 
hemmasittande 
barn ökar i antal. 
Ökningen går hand i 
hand med en allt 
mer sargad skola 
där personalen 
känner stor stress, 
berättar Anki 
Sandberg och 
Cecilia Brusewitz  
på Attention.

TEXT: TINA WIMAN 
info@faktapress.se

VART VÄNDER JAG MIG NÄR  
SKOLGÅNGEN INTE FUNKAR?

√�Kontakta ditt barns mentor om åtgärdsprogram, gärna 
tillsammans med skolans specialpedagog. Åtgärds
programmet bör vara konkret och följas upp regelbundet.

√�Be om ett möte med barnets rektor, mentor, specialpeda
gog och resurser, och gärna specialpedagog eller arbetste
rapeut från habiliteringen eller BUP.

√�Specialpedagogiska Skolmyndigheten SPSM har en 
kostnadsfri råd och stödfunktion och kan komma till skolan 
och ge råd om skolmiljön.

√�Arbetslaget kan ha behov av en handledare som de träffar 
kontinuerligt.

√�Kontakta kommunens förvaltningschef, skolchef eller 
motsvarande, eller friskolans styrelse. Kommunen är enligt 
lagen ansvarig för att ge varje barn en fungerande skolgång.

√�Om inget av detta hjälper kan du anmäla bristerna till 
Skolinspektionen. Skolinspektionen gör en utredning och 
fattar sedan ett beslut om åtgärder. Även lokala media kan 
kontaktas.

√�Autism och Aspergerförbundet har rådgivning, material och 
viss juridisk hjälp för sina medlemmar. Attention har material 
kring anpassning och pedagogik.

92%  av barnen har behov av extra stöd i skolan.

80%  av barnen har extra stöd i någon form. 
36%    av föräldrarna anser att stödet fungerar mindre 

bra eller dåligt.

51%    av barnen som föräldrarna inte anser har rätt 
stöd vill inte gå i skolan. 

34%  av dem har hög frånvaro.

23%  har varit tvungna att byta skola.

54%    av föräldrarna har gått ner i arbetstid på grund 
av barnets skolsituation.

59%  av föräldrarna upplever slitningar i förhållandet.

65%  av föräldrarna har fått sämre hälsa.

n Enligt Autism och Aspergerförbundets senaste medlemsenkät 
från våren 2013 är 39 % av alla grundskoleelever med autismspek
trumtillstånd (AST) frånvarande från skolan i längre sammanhäng
ande perioder eller regelbundet i vissa ämnen där anpassning 
saknas. 

Det innebär att ungefär 4 500 elever med AST är så kallade 
hemmasittare. Problemen är mer uttalade för elever i grundskola än 
i särskola, och för ungdomar än för barn. Flickor är mest frånvarande.

I februari 2014 kom Attentions rapport ”Svår skolgång för elever 
i behov av särskilt stöd”. I den framgår bland annat att:

HEMMASITTARE
Välkommen till konferensen som ger förståelse och 
verktyg för en fungerande skolgång

Autism- och Aspergerförbundet genomför 
konferensen i samarbete med Utbildningscenter 
Autism på tre platser i landet:

21 oktober i Helsingborg, Dunkers Kulturhus
11 november i Sundsvall, Quality Hotel, Folkan 
2 december Eskilstuna,  Stadshotellet Elite

Läs mer på www.autism.se/hemmasittare
Anmälan skickas till info@autism.se

FK_1404_s62-67_NPF_hemmasittare_v05.indd   67 2014-07-23   22:49



68     FÖRÄLDRAKRAFT # 4 2014

IDROTT

Budo

Clea Halin tränar budo en 
dag i veckan sedan 1999.

Kampsport

FK_1404_s68-72_IDROTT_budo_v05.indd   68 2014-07-23   22:50



Genom att blanda och anpassa  
de japanska kampkonsterna efter  
individen går det att skapa budo 
för alla. Välkommen på ett  
morgonpass i Boden.

i Boden
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TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se
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UÄÄÄÄH! Clea Halin ligger på mage och 
spänner varenda liten del i sin kropp för att 
få upp högerarmen och slå ned den svarta 

boxningskudden som är placerad framför henne 
på mattan. Hennes vrål rymmer 15 års regelbunden 
träning och producerar tillräcklig mängd adrenalin 
för uppgiften. 

”SMACK!” Hon träffar och kudden faller.
Några svettdroppar bryter fram samtidigt som 

kudden placeras utom räckhåll av Maggan 
Johansson, tränare med egen cp-skada. 

Påhejad av assistent Monica roterar Clea ett 
åttondels varv på mage, för att göra om samma sak 
igen. Och igen.

Idag är det Cleas sista träning innan sommaruppe-
hållet. Det är onsdagsmorgon och hon kommer till 
lokalen tillsammans med assistent 
Monica strax innan nio. Clea har en 
dator som hon styr med sitt öga och 
några dagar tidigare berättar hon 
via den varför hon tränar budo. 

– Jag gillar inte sjukgymnastik. 
Jag var trött på den. Det är bra med 
budo och den är roligare än sjuk-
gymnastiken. Ibland kan jag bli arg 
på budon då det är jobbigt och jag är 
trött. Jag blir svettig.

Det var en slump att hon började. 
– En pojke i min klass skulle prova 

på budo och jag följde med som psykologiskt stöd. 
Tränaren frågade om jag ville börja, och det ville jag.

Budo för personer med funktionsnedsättningar 
startade på initiativ av Pontus Johansson, Sveriges 
mest framgångsrika budoutövare med egen funk - 
tionsnedsättning för 15 år sedan, och har idag 70 
medlemmar mellan fyra och 75 år, i Boden och 
Luleå. Till sin hjälp idag har han Maggan Johans-
son, som började träna samtidigt som Clea, och 
som idag är tränare för flera av grupperna. Clea 
tycker att det finns fördelar med att Maggan och 
Pontus har egna cp-skador, till skillnad från många 
sjukgymnaster.

– Ibland är det bra för dom vet hur det är att ha 
en cp-skada och därför kan dom förstå mig bättre.

Alltsammans började när Pontus, då 13 år gam-
mal, började träna judo för att bli en starkare 
simmare. Efter att ha provat på diverse olika 
grenar inom japansk kampkonst, där han förr eller 
senare stötte på begränsningar för sin egen 
förmåga, kom han istället på att kan kunde blanda 
de olika teknikerna. 1997 startade han förlagan till 
det som idag är föreningen ABCD Budokai Sweden, 
med systerklubbar i Japan och Nya Zealand.

Föreningen är öppen för alla, med eller utan 
funktionsnedsättning, och på senare år har en ny 
grupp tillkommit, personer som drabbats av 
stroke. Många i denna grupp har gjort stora 

framsteg, och tillsammans med Luleå 
Tekniska Universitet håller Pontus nu 
på att ta fram ett rehabiliteringspro-
gram som han hoppas ska kunna 
komma fler strokedrabbade till del ute i 
landet.

– Budon innehåller många viktiga 
bitar från habilitering och rehabilite-
ring. Den kan vara ett bra komplement 
till sjukgymnastik, som har skadan i 
fokus. Men Budo är kul. Den är aktiv, 
inte passiv. För en person kanske det 
innebär 98 procent judo och 2 procent 

karate. Eftersom det är en mix av alla stilar, går det 
att anpassa träningen för varje individ.

Blandningen och anpassningen är än så länge 
unik och även i budons hemland Japan är intresset 
stort för Pontus träningsform som gör att alla kan 
vara med. 

– Ju mer man tränar, ju starkare känner man sig, 
både fysiskt och psykiskt. Det är också en social 
aktivitet och en fritidssysselsättning för många. 

Japanska budolärare kommer ofta hit och 
Pontus åker till Japan regelbundet och undervisar.

Samtidigt tycker Pontus att vi har mycket att lära 
av de österländska filosofierna.

PONTUS JOHANSSONS ÅRTAL

KampsportIDROTT

Eftersom det 
är en mix av 

alla stilar, 
går det att 

anpassa trä-
ningen FÖR 
VARJE INDIVID.

OM BUDO

”Budo är det japan-
ska samlingsnam-
net för kampspor-
ter/kampkonster. 
Ordet avser oftast 
moderna japanska 
kampsporter som 
judo, aikido, karate, 
kendo, iaido, shorin-
jikempo och kyudo.  
Budo omges av en 
filosofi delvis  
hämtad från samu-
rajernas heders-
kodex bushido och 
anses ofta gå ut på 
att den budotränan-
de genom sin  
träning ska bli en 
ädlare människa, 
med både stolthet 
och hög känsla för 
moral.”

Källa: Wikipedia

1970 1980 1990 2000 20102005 2015

1971  
Föds i 
Boden.

1978 Börjar  
simma i  
Luleå HIF.

1982 Börjar 
träna japansk 
kampkonst.

1992 & 1996 
Simmar i 
Paralympics.

2000 Fick stipendium och reste 
till Tokyo och studerade Budo 
på universitet. Bildas ABCD 
Japan (Association of Budo 
Culture for Disabled) med inspi-
ration från budon i Boden.

2012 Inofficiell  
Världs mästare  
i rullstolskata  
vid VM i Paris.

2008 Omnämnd 
som Shihan, mäs-
tare och förebild, 
av Japans utbild-
ningsminister.

1999 Startar Budoavdelning 
inom Norrbottens Handi - 
kappidrotts förbund  
och grundar ABCD  
Budokai Sweden.

2010 Japansk  
Mästare  
i rullstolskata.

2006  
Tar 2 Dan  
i WadoKai 
karate.

2001 Tar 
svart bälte 
1 Dan i 
WadoKai 
karate.

2005 Ingår i forskar-
lag vid japanska 
undiversitetet IBU 
med uppgift att 
kartlägga ”Budo  
för funktionshind-
rade” i Europa.

Pontus Johansson har 
anpassat de japanska 
kampkonsterna så att 
alla kan vara med.
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TEXT & FOTO: ANNA PELLA  
info@faktapress.se

En röd matta, precis 
som många är vana vid 
från sjukgymnastiken, 
men ändå inte…

När Maggan pluggade på annan 
ort gick hon in till den lokala 
klubben och frågade om hon fick 
vara med. ”Javisst! Välkommen!” 
”Va? Det var jag som hade 
fördomar, inte dom.”

Pontus Johansson  
började träna judo  
när han var 13 år gammal.
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KampsportIDROTT

– I Asien har man länge insett att tanke, själ och 
kropp hänger ihop. Alla träningsformer som 
kommer därifrån har detta med sig, oavsett om det 
är yoga eller karate. 

Även när det gäller graderingen tycker Pontus att 
det finns ett feltänk bland många klubbar. Att 
bältets färg inte bara handlar om teknisk skicklighet.

– Det är en mental blockering hos människor att 
man bara ska kunna få en viss 
gradering om man kan utföra vissa 
moment. Men bältet är också en 
hedersgrad, en förtjänstmedalj, som 
man kan erhålla för att man är 
motiverad, dedikerad, kommer på 
alla träningar, anstränger sig. 

Han ser budon som kultur snarare 
än idrott och tanken är att inom 
föreningen med jämna mellanrum 
prova på andra aktiviteter som har 
med Asien att göra, som till exempel 
kalligrafi, matlagning och origami. 

– Vi vill uppleva asiatisk kultur. Det pratas för 
lite om kultur inom funktionshinderrörelsen. 
Drömmen är att hela föreningen kan åka till Japan 
någon dag. 

För Maggan Johansson började allt när hon för 
många år sedan simmade i sam ma klubb som Pontus, 
och såg att han helt plötsligt fått bättre balans. 

– Jag blev nyfiken. Vad gör han som inte jag gör? 
När Pontus en dag sa att hon skulle komma och 

prova tvekade hon inte en sekund. Idag är hon 
hjälptränare med brunt bälte i karate och med 
möjlighet att ta svart bälte på söndag. 

– Budo är träning för livet. Det är så allsidigt. Det 
gör balans och koordination bättre. Jag kan sparka 
mycket högre idag, jag kan gå i trappor lättare. 

Att tränarna har egen erfarenhet och 
därmed blir förebilder, tror hon är en 
viktig pusselbit. 

– En sjukgymnast kan läsa sig till 
saker, men har ingen egen erfarenhet 
av hur det känns i kroppen. Då är det 
lätt att under- eller överskatta. 

Föreningen har ett nära samarbete 
med barnhabiliteringen i Sunderbyn, 
några mil bort, och sjukgymnasterna 
där säger att de ser att barnen gör 
framsteg tack vare budon. 

– Dessutom erbjuder vi struktur, som är väldigt 
bra för vår målgrupp. 

För inte så länge sedan var skolbarn från den 
närliggande skolan här och provade på budo. 

– Särskoleklassen, som är regelbundna besökare 
här, skötte sig prickfritt. Men de andra barnen bara 
sprang runt. 

– Efteråt tittade vi på varandra och sa: Vilka var 
det som var från särskolan egentligen? l

CLEA HALIN

Ålder: 36 år.

Bor: Boden.

Aktuell: Tränar budo 
en dag i veckan 
sedan 1999.

Det bästa med 
budo: Att den är roli-
gare än sjukgym-
nastiken.

Hörde talas om 
budon första gång-
en: Följde med som 
psykologiskt stöd 
när en klasskamrat 
skulle prova.

Om att ha en tränare 
med egen cp-skada: 
”Dom vet hur det är 
att ha en cp-skada 
och därför kan dom 
förstå mig bättre.”

Favoritmusik: ”Jag 
tycker mest om när 
dom sjunger på 
svenska. Jag lyssnar 
gärna på Brolle och 
Carola som jag varit 
och sett flera gång-
er. Stiftelsen är ock-
så bra, och många 
andra artister med.”

Gör på fritiden: ”På 
fritiden tycker jag 
om att vara med min 
familj, mina assis-
tenter och mina vän-
ner.”

Tycker om: 
Heliumballonger, 
min ögondator.

Gillar att: Dansa, 
lyssna på musik se 
på film. 

Älskar att: Åka sko-
ter, skicart, cykla, 
åka båt, gräsklippa-
re, fiska, se på killar, 
shoppa, gå på 
restaurang och café.

Budo är  
träning för livet. 

Det är så all- 
sidigt. Det gör 

BALANS OCH  
KOORDINATION 

BÄTTRE. 

Clea tränar att ta sig fri från Maggan med karatetekniker som Gedanbarai och Sotouke.

VILL DU OCKSÅ TRÄNA BUDO? Kontakta din lokala budoförening och hänvisa dem vid behov  
för råd och stöd till www.abcdbudokai.se.  
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KRÖNIKA

Hugo är 5 år och har en mycket 
allvarlig hjärnskada. Jag sprang 
och sköt på hans vagn. Hugo njöt 

verkligen under hela loppet. Han skratta-
de av alla ljud och hejarop från männis-
korna runt loppet och log stort av att kän-
na vinden i håret.

Genom att springa 
Stockholm Marathon tillsam-
mans med Hugo ville jag inspi-
rera andra föräldrar till barn 
med funktionsnedsättningar. 
Det går att göra aktiva saker 
ihop.

Tidigare hade jag svårt att 
hitta saker som jag och Hugo 
kunde göra tillsammans. Men, i 
höstas fick jag plötsligt två nya idoler. Jag 
såg då ett klipp via nätet som visade en 
pappa som med sin funktionshindrade 
son sprang maraton tillsammans.

När jag såg dem blev jag först och 
främst otroligt berörd. Men också väldigt 
inspirerad. Jag bestämde mig direkt – jag 
skulle också springa ett maraton med 
min son. Trots att jag och Hugo aldrig 
hade sprungit ihop överhuvudtaget. Trots 
att jag då hade svårt att springa 5 km utan 
att stanna. Trots att jag inte hade en 
aning om det ens skulle gå att genomföra. 
Men vi skulle bara göra det. Jag har sällan 
känt så starkt för något någonsin.

Hugo har en allvarlig, medfödd hjärnskada 
och behöver hjälp med allt i sitt liv. Hugo 
kan varken gå, stå eller prata. Han har svår 
epilepsi, CP-skada och det är osäkert hur 
bra hans syn är, men han älskar närhet, 
roliga ljud, fart och fläkt och så gillar han 
att bada. Nu har jag lärt mig att han också 
älskar när man springer med honom.  

Min dröm, innan jag blev pappa, var 
att jag och min son skulle spela fotboll 
ihop. Som jag och min pappa gjorde. Den 
drömmen dog när vi fick reda på Hugos 
hjärnskada. Med Hugo är det inte så lätt 
att hitta på saker tillsammans. Och jag 
tror att många föräldrar som har barn 
med funktionshinder upplever samma 
sak. Livet som förälder till barn med 
funktionsnedsättningar kan vara tufft. 
Ofta är man trött och har klent med ener-

gi över. Det är lätt att endast se begräns-
ningar och inte se möjligheter. Jag gjorde 
det definitivt tidigare.

Det jag och Hugo gjorde i lördags blev 
för mig ett sant minne för livet. Och det 
kändes viktigt. Det är svårt att förklara 

varför, men det är något 
med vårt gemensamma 
projekt som går rätt in i 
hjärtat. Inte bara hos mig 
utan även hos många andra 
människor. Vi har fått så 
obeskrivligt mycket stött-
ning från alla möjliga håll. 
Jag har märkt hur berörda 
andra blir av detta. Hur 
föräldrar med barn i 

liknande situation som Hugo blir inspire-
rade. Förutom att jag först och främst 
ville göra detta tillsammans med Hugo 
ville jag också uppmärksamma barn med 
flerfunktionshinder och visa att de här 
barnen också finns. 

Dessutom vill jag samla in pengar till 
RBU (Riksförbundet för Barn och Ung-
domar med rörelsehinder) och deras pro-
jekt ”Aktiv liv för alla!” Vi kallar oss Team 
Nordmark och har snart fått in 90.000 kr 
genom vår insamling till RBU och det 
känns overkligt och helt underbart.

Efter månader av förberedelser, 
träning, vagnletande och en massa mot- 
och medgångar på vägen så stod vi till slut 
på startlinjen tillsammans. Vi hade också 
under resan fram till loppet fått med oss 
elva fantastiska människor som ställt upp 
för att springa loppet ihop med oss. Som 
stöttade och peppade oss under hela 
vägen.

Efter fem timmar kom vi alla in gemen-
samt på Stockholms Stadion. Jag lyfte upp 
Hugo ur vagnen och sprang sista biten 
med stumma ben och med honom i mina 
armar. Publiken ställde sig upp och app-
låderade. Det var magiskt när vi korsade 
mållinjen. Jag grät. Min fru grät. Efter 
loppet har vi fått jättemycket uppmärk-
samhet och kärlek. Uppskattande ord 
strömmar in från kända och okända. Jag 
får fortfarande gåshud varje gång jag tän-
ker tillbaka på loppet.

Jag hoppas att jag och Hugo kan inspirera 
andra. Inte kanske till att springa ett helt 
maraton men att det går att göra mycket 
mer än man tror och att alla, oavsett 
funktionshinder, kan ha ett aktivt och 
bra liv utifrån sina förutsättningar. l

TEXT Mikael  Nordmark

Mikael och Hugo förverkligade 
drömmen tillsammans

Det var  
magiskt när  
vi korsade 
mållinjen.  

Jag grät.  
Min fru grät.

I juni var  
Mikael Nord- 
mark med om 
en av de största 
upplevelserna  
i sitt liv. Han  
genomförde 
Stockholm 
Marathon 
tillsammans 
med sonen 
Hugo. 

FK_1404_s73-77_Debatt_kronikor_v04.indd   73 2014-07-23   22:56



74     FÖRÄLDRAKRAFT # 4 2014

DEBATTDEBATT

Under tio år har jag engagerat mig för barn 
som felaktigt blivit placerade i särskolan. Ett 
problem som jag anser är utbrett och får 

förödande konsekvenser för enskilda elever.
Det började när jag fick kontakt med tvillingarna 

Robin och Rasmus som felaktigt gått i särskola 
under sju år. Dessa tvillingar har jag följt ändå upp 
till hovrätten. Sedan dess har jag även haft kontakt 
med många andra familjer i behov av stöd och 
hjälp.

Det hände något när skolan blev kommunal. Då 
ökade inskrivningarna i särskolan drastiskt. Min 
teori är att felplaceringarna har med ekonomin att 
göra. Hur mycket extra stöd och hjälp man får i sko-
lan bestäms till viss del av kommunens budget. 
Men behoven hos barnen i särskolan ska tillgodo-
ses enligt skollagen.

För att bli placerad i särskola krävs det enligt 
skollagen att det görs en psykologisk, medicinsk, 
pedagogisk och social utredning. Rättsäkerhet är 
ett absolut krav men kommunerna har varit 
otroligt nonchalanta och vårdslösa med att 
genomföra utredningarna.

I många av de fall jag har tittat på har man inte 
gjort någon utredning alls eller bara gjort psyko-
logutredningen. Det finns så mycket brister att det 
är förfärligt.

Helt ideellt har jag tagit mig an och stöttat 
familjer runt om i Sverige. Det är en förfärlig 
situation för många. Deras självkänsla är körd i 

botten och de har missat flera år av skolan och har 
enorma kunskapsluckor. Många klarar inte av att 
läsa in allt det som de har missat, eftersom de inte 
har ekonomiska förutsättningar.

De drabbade måste ta sina ärenden till domstol 
om de ska få kompensation från kommunerna. 
Något som få väljer att göra. En del är rädda för att 
dra på sig ännu mer kostnader och vissa är så trötta 
på skolan att de inte orkar ta tag i det. Problemet 
blir livslångt.

Jag anser att kommunerna borde vara skyldiga 
att tillhandahålla utbildning för de som har blivit 
felplacerade och därför behöver fylla sina kun-
skapsluckor. Att vara tvingad till studielån för att 
läsa in gymnasiet är inte rätt.

Tillsammans med juristen Edgar Nissen har jag 
besökt generaldirektör Ann-Marie Beigler på 
Skolinspektionen och statssekreterare Bertil 
Östberg på utbildningsdepartementet. Vi har 
överlämnat en skrivelse där vi kräver en statlig 
utredning som kartlägger de barn och ungdomar 
som blivit felplacerade.

Vi behöver konkreta siffror över hur många som 
varit eller är felplacerade samt hur det har gått rent 
ekonomiskt för de som avslutat sin särskoleutbild-
ning. Har de en egen försörjning? Är de i arbete 
eller annan sysselsättning? l

Stina Engström 

SKOLPOLITIKER (FP), SKELLEFTEÅ

”Felplacerad i särskolan
– hur gick det sen?”

Stina Engström kräver en statlig utredning

Skolpolitikern 
Stina Engström 
kräver, i denna 
debattartikel, en 
statlig utredning 
av hur det gått för 
elever som felak-
tigt placerats i 
särskolan. Det är 
inte acceptabelt 
att de drabbade 
eleverna måste gå 
till domstol om de 
ska få kompensa-
tion från kommu-
nerna, anser hon.

FK_1404_s73-77_Debatt_kronikor_v04.indd   74 2014-07-23   22:56



2014 # 4 FÖRÄLDRAKRAFT     75

Nyligen publicerade Inspektionen för 
Socialförsäkringen (ISF) en rapport som slår 
fast att många beslut om assistans för barn 

är rättsosäkra. Stöd ska beviljas för hjälpbehov som 
beror på funktionsnedsättning och inte för behov 
som barn normalt sett har, men det har aldrig 
utretts vad som är en förälders ansvar och vad som 
går utöver detta. 

Barn har därför under 20 år nekats assistans på 
godtyckliga grunder. Ansvariga myndigheter 
måste nu utreda var gränsen för föräldrars ansvar 
ska gå och alla beslut där barn nekats assistans bör 
omprövas. 

Föräldraansvaret är en central del när det 
handlar om att bedöma om ett barn med funk-
tionsnedsättning har rätt till assistans. Bedöm-
ningen av föräldraansvaret ska innebära att en 
jämförelse görs mellan de individuella hjälpbehov 
som barnet som söker assistans har, och det behov 
som är normalt hos andra barn i samma ålder. 
Återfinns barnets behov bland de hjälpbehov, som 
normalt sett föreligger bland barn i samma ålder, 
är det inte assistansberättigande.

I den färska rapporten ”Vad är normalt? 
Föräldraansvaret i assistansersättningen” som 
tagits fram av ISF konstateras att Försäkrings kas-
sans beslut om assistans för barn inte är rättssäkra. 
Anledningen är att det aldrig har utretts vad som är 
en förälders ansvar och vad som går utöver 
för  äldraansvaret. 

Ingen har alltså tagit reda på vid vilken ålder kan 
man förvänta sig att barn kan äta själv, klä på sig 
eller duscha själv.

ISF slår alltså fast att Försäkringskassan saknat 
verktyg för att på ett rättsäkert sätt tillämpa 
principen om föräldraansvar. Avsaknaden av 
sådant underlag innebär att bedömningarna blir 
subjektiva och godtyckliga.

ISF anger också att det förekommer att de interv-
juade handläggarna utgår från egna eller kollegors 
erfarenheter av vad barn i en viss ålder klarar av, 
utöver den begränsade praxis som finns på 
området. Rätten till assistans har alltså påverkats 

av vilken handläggare som utreder ett behov och 
vilka erfarenheter denne har.

Det är oacceptabelt att barn har nekats rätt till 
assistans utifrån godtyckliga bedömningar under 
20 års tid. Att detta tillåtits fortgå trots att vi, 
Riksrevisionen och Riksförsäkringsverket vid 
flertalet tillfällen uppmärksammat problemet gör 
inte saken bättre.

Godtyckliga avdrag för föräldraansvar leder 
dessutom ofta till juridiska processer och förvalt-
ningsdomstolarna hade, om de tillämpat sedvanlig 
praxis om bevisbörda och tagit hänsyn till barnets 
bästa, kunnat förhindra att flera hundra barn och 
deras familjer gått miste om en oerhört viktig 
samhällsinsats. Så har inte skett, och de godtyckli-
ga bedömningarna har fortsatt.

Föräldraansvaret har avgörande betydelse för 
ett barns rätt till personlig assistans. En rätt som 
förstås inte är viktig bara för barnet, utan även för 
föräldrar och syskon som riskerar att bli lidande av 
att ett viktigt stöd uteblir.

Det är hög tid att Försäkringskassan och 
Socialstyrelsen genomför en ordentlig utredning 
av vilka hjälpbehov som barn normalt sett har. 
Försäkringskassan måste också utveckla rutiner 
kring hur bedömningen av föräldraansvaret 
dokumenteras för att öka transparensen. 
Regeringen bör också utreda utformningen av den 
rättsliga regleringen av föräldraansvaret.

Många beslut om assistans för barn har under 
åren fattats på godtyckliga grunder. Den studie vi 
publicerade i vår juridiska årsbok i år, pekar på att 
domstolarna i många fall överskattar barns 
normala hjälpbehov.

Det enda rimliga, både utifrån ett barnrättsper-
spektiv och ur ett rättssäkerhetsperspektiv är att 
ompröva alla negativa beslut om assistans som 
fattats med hänvisning till föräldraansvaret. I tider 
då rätten till assistans ifrågasätts ifrån olika håll 
måste ändå grunden vara att de beslut som fattas 
om assistans är rättssäkra. l
Christian Källström

CHEFSJURIST PÅ HUMANA

Ompröva alla negativa beslut om assistans som fattats med  
hänvisning till föräldraansvaret. Det kräver Christian Källström, 
chefsjurist på Humana, i denna debattartikel. Kravet är en följd  
av ISF-rapporten om assistans för barn.

Föräldraansvar och assistans:  
”Alla avslag bör 
omprövas”

Det är  
oacceptabelt 
att barn har 
nekats rätt  

till assistans 
utifrån  

godtyckliga 
bedöm- 
ningar  

under 20  
års tid.
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DEBATT

 INSÄNDARE       Vill du komma i kontakt med redaktionen: info@fakapress.se

HUR MÅNGA AV ER 
HAR NÅGON GÅNG 
STÅTT DÄR 
MED HANDEN PÅ 
DÖRRHANDTAGET? 

n Frågan ställdes av Trine 
Nyberg i ett blogginlägg på  
foraldrakraft.se i slutet av juni och 
väckte många känslor och reak
tioner hos läsekretsen. Här några 
citat från alla kommentarer.

Känner igen mig i varje  
ord! Ler inombords lika  
mycket som jag gråter  
en skvätt! 
Funkismamma

Du sätter verkligen ord på 
det som så många känner 
och upplever. Tack för att 
du delar med dig! 
Anhörigstöd,  
Leksands kommun

Tårarna fullständigt forsa
de när jag läste det här. 

Åh, vad jag kände igen mig. 
Tessan

Herregud så bra skrivet. Spot on! 
Tårar i ögonen. 
Annalunda

Denna text beskriver precis hur vi 
har det.  Anne-Marie

Så skönt att nån annan sätter ord 
på hur det är och känns! 
Katarina

Kommentarer apropå att vi kallade aktivitetsersätt-
ning för förtidspension i en webbartikel

FÖRTIDSPENSION? 
VARFÖR DENNA  
RUBRIKSÄTTNING? 
n Varför denna rubriksätt
ning? Personer som har akti
vitetsersättning är inte förtids
pensionärer! Jag har i över tio 
år försökt få media att använ
da rätt benämning. Ordets 
makt över tanken är mycket 
stor! Jag vet att det inte lyfter 
dessa unga människor att få 
läsa och höra att dom är pen
sionärer. Man får verkligen 
hoppas att denna satsning 
kan få effekt.
Tomas Börsbo 

JAG HÅLLER MED! 
n Innan man införde aktivi
tetsersättningen hette det 
förtidpensionering och var 
det också. Aktivitetsersätt
ning är något helt annat. 
Ersättningen ska kombineras 
med en utvecklande aktivitet 
som studier, arbetsträning, 
sysselsättning med mera. 
Sen har detta tyvärr misskötts 
av ansvariga myndigheter, 
som i alltför hög grad enbart 
utbetalat försörjningsstödet 
och ej brytt sig om aktiviteten.

Hoppas att den nya kon
stellationen kan ta krafttag. 
Förutsättning för framgång är 
dock att lokala aktörer, kom
mun, företagande, föreningar 
blir inblandade.
Sven Eklöf
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Lilla M var bara 4 år när hon demonstrativt 
började ställa sig framför rullstolen och ge 
folk som ogenerat stirrade på storebror Onda 

Ögat. En liten flicka som tidigt förstod att den store-
bror som hon beundrade och älskade också 
behövde hennes beskydd och omsorg.

Att ha en syster eller bror som inte är som alla 
andra gör att också du själv blir annorlunda.

Du växer upp i en familj som inte är som alla an-
dra. Lilla M och Stora J har en självklar närhet och 
känner varandra utan och innan. Ibland när Stora J 
blir arg eller tjatar och vi föräldrar säger att det be-
ror på hans funktionsnedsättning spänner Lilla M 
ögonen i oss och säger »Det gör det inte alls, han är 
bara skitjobbig för att han vill retas. Jag är den enda 
som han inte kan lura«.

Och Lilla M känner verkligen sin bror så väl. Hon 
vet precis när hon måste dra sig undan för att allt 
utrymme måste gå till storebror när hans omfat-
tande behov kräver all uppmärksamhet och kraft 
hos oss föräldrar. Hon vet också instinktivt när 
Stora J är ledsen, glad, rädd eller bara sur. De har 
en ordlös kommunikation som utvecklades redan 
innan Lilla M lärde sig prata.

Nu har Lilla M blivit en stor tjej och kan bättre 
berätta hur hon tänker kring att ha en lite annor-
lunda storebror. Hon säger att det ofta känns orätt-
vist. Alltid är det Stora J som har företräde. Jag för-
söker förklara att om Stora J behöver gå på toa så 
måste han få göra det direkt. Eller om han blir arg 
så måste jag ta hand om honom för annars blir det 
så mycket värre. Lilla M förstår det, men det känns 
ändå orättvist. Jag då – säger hon. Du skulle ju hjäl-
pa mig med läxan eller vi skulle ju baka eller bara 
titta på ett TV-program tillsammans.

Ja, det är orättvist. Stora J får verkligen mer tid 
och uppmärksamhet. Men inte mer kärlek. Och det 
hoppas jag att lilla M känner. Att hon är älskad för 
den underbara tjej hon är. Hon har också blivit en 
väldigt empatisk och fördomsfri person. När hon 
gick på syskongrupp på habiliteringen träffade hon 
andra syskon i samma situation som hon själv. Och 
alla de barnen hade just de här egenskaperna. De 
var inte dömande mot andra. De förstod direkt vad 
kompisarna i gruppen pratade om.

Lilla M blev kompis med en tjej som hade en lille-
bror med Downs Syndrom. När hon var hemma 

hos henne första gången och lekte och jag kom och 
hämtade henne var mamman tårögd. Hon berätta-
de att lilla M hade behandlat lillebror i den familjen 
som vem som helst. Han var med i leken utan några 
krumbukter alls. Så är lilla M mot alla. Hon ser per-
sonen bakom det yttre. Det gör att hon inte dömer 
någon utifrån yttre attribut, men också att hon inte 
drar sig för att kritisera någon som utåt sett är an-
norlunda. Kort sagt behandlar hon alla lika och det 
tycker jag är så härligt.

Lilla m är uppvuxen med att det ofta är personliga 
assistenter hemma hos oss. För henne är det 
naturligt att det är så. Stora J är helt beroende av 
den hjälpen. Och Lilla M gillar assistenterna. Men 
de helger då Stora J sover borta vill Lilla M njuta av 
att vi är ensamma. Vi köper lite extra gott att äta 
och sitter och myser i soffan. Ibland skickar vi sms 
till Stora J. Han är med oss fast han inte är hemma. 
Men jag känner att de här stunderna med Lilla M är 
så viktiga.

Lilla M har en annorlunda barndom jämfört med 
många andra. Men är den sämre? Det kan man väl 
aldrig säga helt säkert. Men jag hoppas att de erfa-
renheter och värderingar hon får med sig kommer 
att stärka henne och bidra till att hon klarar sig bra 
i livet. Jag vill tro att hennes erfarenheter ger henne 
mer än många andra får under uppväxten. Att hon 
faktiskt har en barndom som är rik och utvecklan-
de. l

TEXT Maria Ennefors  ILLUSTRATION Erik Domellöf

Ur: 
Vilja vara 

vanlig       
  

NY BOK 
Vilja vara vanlig är 
en 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

Maria Ennefors.

Lillasyster och  
storebror
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SEN SIST KALENDARIUM

➤  24–25 OKTOBER 2014
Dyslexidagarna på 
Stadionmässan i Malmö.

➤  10 NOVEMBER 2014
Mångfald och företagande i 
Bonnierhuset i Stockholm.

➤12–13 NOVEMBER 2014
FRI 2014 på Malmömässan.

PÅ GÅNG I HÖST!

ANNONSÖRER I DETTA NUMMER:
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Adena Personlig Assistans.................................................................................42
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Assistans Unionen ................................................................................................ 15
Autism- och Aspergerförbundet .......................................................................67
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Bosse – Råd, Stöd & Kunskapscenter ........................................................... 11
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Familjehemsbanken .............................................................................................. 19
FRI 2014 ................................................................................................................... 11
Frösunda Omsorg .................................................................Omslagets baksida
Föreningen Furuboda  ..........................................................................................65
Heldagsskolan Rullen .......................................................................................... 15
HIL, Helsingborgs Independent Living ........................................................... 14
Humana Assistans ................................................................................................40
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Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) ....................................Bilaga
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Kooperativet Hand i hand ....................................................................................43
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Livsanda assistans .........................................................................................Bilaga
Made for Movement .................................................................................................9
Misa ........................................................................................................................... 16
Nordström Assistans ............................................................................................ 17
Nytida ........................................................................................................................37
Nära ...........................................................................................................................45
Olivia Personlig Assistans ..................................................................................43
Optimal Assistans .................................................................................................47
Permobil Car Adaptation ..................................................................................... 12
ProVista .................................................................................................................... 15
S.H.I.R.A .................................................................................................................. 15
Samtrans .................................................................................................................. 18
Somna ..........................................................................................................................9
Uriform ......................................................................................................................79
Vivida Assistans .....................................................................................................46
Värmlands assistans ......................................................................................Bilaga
Värna ......................................................................................................................... 16
Ågrenska ..................................................................................................................55

Boka annons i nästa nr SENAST 11 SEPTEMBER.En längre version finns på FORALDRAKRAFT.SE

Vi vill ju gärna tro att vi är så bra på att ta 
hand om svaga grupper i Sverige. I viss mån 
stämmer givetvis detta, men tyvärr har 

personer med kommunikationssvårigheter ett 
svagt stöd. Det är inte en slump att Alternativ och 
kompletterande kommunikation (AKK) kunnat 
vara felöversatt i FNs konvention för personer med 
funktionsnedsättning i över sex års tid. 

Gruppen som behöver AKK är en grupp som är 
lätt att glömma och köra över – det handlar nämli
gen om de personer som har svårt att förstå och/
eller göra sig förstådda med talat språk. Dessutom 
har dessa personer nästan alltid stora svårigheter 
att läsa och skriva – och ofta också svårigheter att 
förstå. Så hur skulle de kunna upptäcka detta själ
va? 

Istället blev det jag, i min roll som universitets
lärare, som upptäckte fadäsen. Kanske ingen riktig 
slump eftersom jag har ett stort engagemang i frå
gan. Förutom att vara 
logoped och forskare 
är jag nämligen också 
föräl der till en idag 
20årig ung man med 
autism. 

Så varför har ingen 
upptäckt felet? Jo, just precis därför att gruppen är 
så svag och har så dåligt omhändertagande och 
skydd i vårt land. En del kommunikativa funktions
nedsättningar är dessutom ärftliga, vilket innebär 
att många föräldrar har svårt att föra sina barns 
talan. 

Vi i Sverige är sämre än i många andra europeis
ka länder, Nordamerika och Australien. Närmast 
har vi Norge att jämföra med. Här har nu barn i be
hov av AKK samma rättigheter som barn i behov av 
punktskrift eller teckenspråk. 

Till exempel har föräldrarna rätt att få stöd och 
utbildning för att lära sig barnens kommunika
tionssätt och barnen har rätt att få undervisning 
utifrån sitt AKKsätt. 

Vi vet idag att kommunikationsförmågan är den 
faktor som är viktigast för att uppnå delaktighet 
och god livskvalitet hos personer med funktions
nedsättning – så hur har felöversättningen av AKK 

kunnat betraktas som en bagatell 
och varför satsas det så lite resur
ser på att rehabilitera och stödja 
kommunikationsförmågan som 
är den viktigaste av alla för oss 
som människor? l

TEXT Gunilla  
Thunberg

DE SVAGASTE  
HAR FÅTT EN RÖST

Vi i Sverige har sämre 
rättighet inom AKK ÄN 

MÅNGA ANDRA LÄNDER

@ Alltid uppdaterat på FORALDRAKRAFT.SE/EVENTS
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ANNONSTORG

”Värdefull 
Föräldrakraft är tidningen 
för Dig som är förälder eller 
anhörig till barn med 
funktions nedsättning och 
särskilda behov. Varje 
nummer innehåller massor 
med tips och praktisk 
vägledning, intervjuer, 
teman och reportage. 

Beställ en helårsprenume-
ration (6 nr) för 395 kr 
 genom att fylla i kupongen 
här intill. Eller ta två år direkt 
(12  nr) för endast 790 
kronor så missar du 
ingenting!

LÄSNING FÖR DIG SOM  
FÖRÄLDER OCH PROFESSIONELL!”

OM BARN, UNGA & VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD!

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postnr och ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-post:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Övrigt meddelande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja tack, jag beställer:
6 nummer för 395 kronor inkl moms
12 nummer för 790 kronor inkl moms
Information om annonsering

Välj ett   
alter nativ!

Klipp ut & posta kupongen 
i ett kuvert till FaktaPress, 
Målargatan 7, 111 22  Stockholm.  
Eller mejla till:
pren@faktapress.se

Ljud- &  
iPad-tidning  

UTAN EXTRA 
KOSTNAD!

SÖREN OLSSON: JAG PRATAR INTE TYSKA

OM BARN, UNGA OCH VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

74 kr
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Öppnarandras ögon
Glädjebesked 

OM JOB
BEN

Sida
n 12

Anna  
Bergholtz

Hemmasittare NÄR SKOLAN  INTE FUNGERAR

Idrott
BUDO I BODEN– KAMPKONSTPÅ JAPANSKA

Rekryteringsguide

Personlig assistans •  SÅ BLIR DU EN  BÄTTRE ASSISTENT•  NÄR GÄSTERNA ALDRIG GÅR HEM
• MÖT ELAINE JOHANSSON

20 
BOK
TIPS! 
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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
TUMLE

SÖNDAG 29 JUNI
 10.00–18.00  Narkolepsi efter 
svininfluensavaccinationen, 
samhällets ansvar? Mötesplats 
som anordnas varje dag under 
veckan. Cramérgatan, H322. 

 12.00–12.25  Hur vill Social
demo kraterna stärka rätten till 
försörjning för personer med 
funktionsnedsättning?  
Handi kappförbundens tält, 
Skeppsbron. 

 12.30–13.30  Varför dröjer 

FunkAutredningens förslag 
som ger fler personer med 
funktionsnedsättning jobb? 
FunkA föreslog höjda löne
bidrag och enklare regler. 
Handikappförbundens tält, 
Skeppsbron. 

 17.30–18.00  Folk är folk! 
Medlemmar i Föreningen JAG 
har de allra största funktions
nedsättningarna. För några 
decennier sedan ville samhäl
let gömma undan oss. Nu har 
attityderna ändrats, eller hur? 
JAGtältet, Hamnplan.

 19.00  Stefan Löfven talar på 
Socialdemokraternas dag.

MÅNDAG 30 JUNI 

 08.00–08.45  Kan en dörr in 
öppna många dörrar ut mot 
arbete eller studier? 
Gruppen unga som varken 
studerar eller arbetar växer. 
De behöver rätt stöd snabbt. 
Finsam.  
Joda Bar, Skeppsbron 24.

SLUT - 44 VAR SISTA 
SIDA

VAR MED FRÅN BÖRJAN!  
Beställ den nya tidningen Dagens  
Omsorg nu så får du höstens tre  
utgåvor för bara 99 kr inkl moms.

hela hösten 
LÄS DAGENS OMSORG

för endast 99:-

Mejla din beställning till 
pren@faktapress.se

Ange namn, adress och att 
du vill ha Dagens Omsorg 
2014 för 99 kronor.

Mer information på  
www.foraldrakraft.se/
content/dagens-omsorg

OROVÄCKANDE 

Ny prognos visar 
fort satt ökning av 
antalet unga med 
aktivitets ersättning.  
SIDAN 8

Fortsatt ökning  
av unga med  
aktivitetsersättning

Lars Lööw, entreprenör

Henriks mamma 
kämpar förgäves
Karin, 82, förlorade i  

domstolen när hon  

kämpade för att sonen  

skulle få rätt till kontakt-

person.  
SIDAN 24–25

Flyttfest på gång
Allt det gamla är glömt, 

säger Magnus Enell,  

efter åtta års kamp för en 

gruppbostad för dottern.

SIDAN 32–35

Sverige ställs  
till svars 
ANALYS Tvångsvård 

är en av de brister 
som FN kritiserar. 

Män är mer nöjda  
än kvinnor 
ANHÖRIGPULSEN En unik 

enkät i 58 kommuner visar hur 

nöjda män och kvinnor är med 

stödet till anhöriga. SIDAN 2

– nyheter om ett samhälle för alla 

JULI 2014
#1 

Yrke: Anhörigkonsulent
Mikael har framtidsjobbet. SIDAN 42

Pia startar ny funkisförmedling

Vill fixa jobb runt hela Sverige. SIDAN 36

GUIDE RÄTT KOMPETENS FÖR ASSISTENTER
Vad innebär Socialstyrelsens nya allmänna råd om kompetens inom LSS och socialtjänst?  

Frågorna är många, inte minst kring assistans. Vi reder ut begreppen.   SIDORNA 40–41

”VI TRODDE LAGEN VAR TILL FÖR INDIVIDEN!” 
{Debattartikel av Harald Strand och Emanuel Mörk – sidan 7}

DAGENSOMSORG

Ingen etikett kan 
beskriva Sahar 
Mosleh. Hon är den 
obekväma typen  
som alltid säger  
vad hon tycker.  
Nu vill hon ha  
hälsa och  
livskvalitet på 
agendan.  
SIDAN 26    

Flata, muslim, funkis,

NY
tidning! ”Vi är alla  

beroende av  
varandra”
KRÖNIKA Fram  
till 1989 var det  
möjligt att ta ifrån  
människor rätten  
att rösta för att de  
hade en funktions- 
nedsättning. 
SIDAN 43

aktivist och mamma

PRENUMERERA
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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
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