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1. 2.

4.

6. 7.

1. Tålmodig väntan på bättre väder.  2. Var är flygfältet?  3. Peder provåker lyften.  4. Voffo gör di på detta viset?  5. Lovisa 
Söderberg fastspänd med fempunktsbälte av samma typ som används inom Formel 1.  6. Nöjda barn är alltid härligt!  
Foto: Björn Hedin.

FK_1406_s02-3_segelflyget_v03.indd   2 2014-11-18   09:40



2014 # 6 FÖRÄLDRAKRAFT     3

När Peder Lindbom, Segelfly gar
na i Uppsala, kom i kontakt med 
funktionsnedsättning inom 

familjen började han tänka att frihets
känslan i segelflygning borde vara möj
lig att uppleva även för personer med 
funktionsnedsättning.

Hösten 2013 tog han kontakt med 
organisationer och företag. Det ledde 
till en provflygning med Stefan Jansson, 
aktivitetskoordinator på Frösunda, som 
själv är rullstolsburen och elitidrotts
man inom rullstolsrugby. Flygningen 
föll väl ut och de bestämde sig för att 
genomföra en flygdag för personer med 
funktionsnedsättningar.

Dagen började lite skakigt – väder
prognosen höll inte vad den lovade och 
under förmiddagen låg ett envist moln
täcke över flygfältet. Tålamodet pröva
des. Men efter lunch letade solens strå
lar sig genom och det blev bråttom. Tio 
personer i stol skickades upp i luft havet 
och kom ner med nöjda leenden på 
läpparna. En och annan mamma, bror
sa och assistent provade också vingar
na. Alla som ville kom till slut i luften 
och dagen blev mycket lyckad.

Segelflygarna fick även kontakt med 
Claes Hultling och Jens Sternberg. Jens 
är rullstolsburen pilot och segelflygare 
med eget ultralätt flygplan anpassat för 
handkontroll. Claes är docenten, förelä
sare och grundare av Spinalis, som 
arbetar med rehabilitering av rygg
märgsskadade. Claes har även varit med 
och grundat Skota hem, för segling för 
personer med funktionsnedsättningar.

– Många rullstolsburna kommer från 
en aktiv livsstil. Det är mycket viktigt att 
visa att det även i den nya livssituatio
nen går att leva ett aktivt liv. Att hitta 
nya förebilder och inspirationskällor, 
säger Peder Lindbom.

Målet är att instifta en årlig flygdag 
för personer med funktionsnedsätt
ningar. I nästa steg vill man erbjuda en 
möjlighet ta pilotlicens.

– Segelflyg är en sport där utmaning
en är mental snarare än fysisk. Det finns 
inget som säger att en person med funk
tionsnedsättning skulle ha sämre förut
sättningar än andra att placera sig bra i 
tävlingssammanhang.

Jens Sternberg är klubbens förste 
rullstolsburne medlem. Målet är att han 
ska få möjlighet att delta (och vinna!) 
SegelflygSM 2016 för Uppsala!

OM SEGELFLYGARNA

Segelflygarna är en ideell 
förening som sorterar under 
Riksidrotts förbundet och 
Flygsport förbundet. 
Segelflygarna har sin bas på 
Sundbro flygfält strax norr 
om Uppsala. 

Inom segelflyg flyger man 
förutbestämda banor på tid 
med enbart solens energi 
som motor. Banorna är 
normalt 20–40 mil. Snitt
hastigheterna är ofta över 
120km/h och maxhastig
heten 280km/h . 

Normalt styrs segel  flyg
plan med händer och fötter. 
En om bygg nad med hand
kontroll gör det möjligt för 
människor utan rörlighet i 
benen att sköta alla roder. 
Genom att använda ett 
tvåsitsigt flygplan blir det 
möjligt för de flesta med 
funktionsnedsättning att 
flyga med säkerhetsförare.

Segelflyg  
för alla!

3.

8.

5.

7. Det går bra att styra själv om man vill.  
8. Det pirrar skönt när man svänger brant genom molnslöjorna.
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SÖREN OLSSON  SIDAN 8

NYTT PÅ WEBBEN!
1

              

Är det så här jag vill  
ha det? Tänkte jag en kväll  
för ett år sedan. Missa inte  
Trine Nybergs blogginlägg.

        Gå med

2
 

Svaga skolor kan vända 
snabbt och få bra resultat,  
säger Gustav Fridolin och  
Ann-Marie Begler. 

        

3 Sören och Axel tävlar  
för att vinna pengar till FUB.

        

4 Kajsa Råhlander: Vi föräld rar 
utnyttjas av samhället hela livet.

        

5 Harald Strand: Det är alltid 
chefens fel.

Personlig assistans  
efter dina förutsättningar och 
önskemål. Vi lägger särskild 
vikt vid kvalitetsutveckling samt 
välutbildad och engagerad personal.
Omtanke • Vänlighet • Service

Vill du veta mer om Förenade Care personlig assistans?
Kontakta Karolina Lindqvist, verksamhetschef, 0739-015 518 
e-post: karolinal@forenadecare.com, www.forenadecare.com

Vi erbjuder dig

Stöd till att Leva Livet 

Hur gick det till när en snubblande, nysande  
och stammande Jonas Helgesson blev 
erbjuden huvudrollen i den största svenska 
privatteatersatsningen någonsin på Sveriges 
största teaterscen? Stina Johansson har 
intervjuat Jonas Helgesson och Jonas Gardell.

Skratt, glädje och tårar  
med Jonas & Jonas

22

FK_1406_s04-5_innehall_v02.indd   5 2014-11-18   10:17



Valter Bengtsson 
chefredaktör
valter.bengtsson@ 
faktapress.se

6     FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2014

LEDARE Valter Bengtsson

En ovanligt varm dag i slutet av oktober fällde 
vi ihop våra laptops, fyllde bilen med tidning-
ar och gav oss ut på vägarna i Stockholms 

län. Färden gick till habiliteringar och sjukhus som 
ofta tar emot barn med funktionsvariationer.

Men den gick också till nyföddhetsav-
delningar där de allra minsta barnen 
slåss för sina liv tillsammans med 
omtumlade föräldrar.

Många föräldrar här på ”neo” har 
den senaste tiden levt under hög 
stress. Sedan de förstod att deras 
barn inte kommer få samma möjlighe-
ter som andra har drömmen om 
framtiden raserats, och de befinner 
sig i kris. Inom kort kommer de även 
upptäcka, parallellt med den 
energislukande sorgen, att de 
behöver kämpa mycket hårdare än 
de någonsin gjort för att deras barn 
ska få sina rättigheter tillgodosedda.

En majoritet av de intervjuade 
föräldrarna i RiFS-projektet visar stressrelaterade 
symptom och upplever oro för att den höga 
arbetsbelastningen och den emotionella stressen 

tillsammans ska leda till att de ”kör slut på sig” 
fysiskt och mentalt.

Tänk om den här tidningen skulle kunna verka 
hälsofrämjande genom att ge er föräldrar lite 

ny kraft och en känsla av sammanhang.
Det kändes som att vårdpersonalen 

hoppades det den där dagen, när de 
tog emot tidningarna och lade fram 
dem i väntrum och föräldrakök, så att 
ni skulle hitta dem. Och det känns så 
när vi möter er i andra sammanhang.

Med start från och med nummer 1, 2015 
kommer vi att satsa lite extra på 
reportage och guider kring psykisk 
hälsa och den allra första tiden med 
barnet.

För tänk om det är så att du som 
sitter och bläddrar i tidningen just nu 
faktiskt känner dig lite starkare trots 
allt.

Varsågod. Här kommer lite 
föräldrakraft. l

Här kommer lite
föräldrakraft

DET ÄR VI (OCH NÅGRA TILL) SOM GÖR FÖRÄLDRAKRAFT

VISST FINNS DET 
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Stina  
Johansson 
Skribent

Anders  
Lindström 
Skribent

Anna 
Pella  
Skribent

Tina  
Wiman 
Skribent

Linnea 
Bengtsson 
Fotograf 
Webb

Tomas  
Tirén 
Skribent

Elin Breyer 
Hedberg 
Grafisk 
formgivning

Annette 
Wallenius 
Kundtjänst

Camilla 
Elfving 
Annons

Kim 
Andlin 
Annons

Foraldrakraft is an independent magazine for parents with children with disabilities or special needs. It is also available on 
the web at www.foraldrakraft.se. Foraldrakraft is published by FaktaPress AB.   ISSN 1653-9109

Redaktionen
Valter Bengtsson 
Ansvarig utgivare, chefredaktör 
valter.bengtsson@faktapress.se
Tel: 08-4100 56 36, 0709-56 08 52

Postadress
FaktaPress AB, Målargatan 7, 
111 22  Stockholm
Tel: 08-4100 56 36

Besöksadress
Målargatan 7, hiss till plan 2B, 
Stockholm

Prenumerationer & kundtjänst
Annette Wallenius
annette.wallenius@faktapress.se 
Tel: 073-552 7314

Prenumeration inom Sverige
Ett år, 6 utgåvor, 395 kr inkl moms  
(373 kr + 22 kr moms).
Två år, 12 utgåvor, 790 kr inkl moms 
(745 kr + 45 kr moms).

Prenumerationer  
till övriga världen (alla adresser 
utanför Sverige) kostar 671 kr  
(6 utgåvor) eller 1 342 kr (12 utgåvor).

Annonser 
Kim Andlin
Tel 08-410 056 37  
Mobil 0709-56 07 80
Mejl kim@faktapress.se

Camilla Elfving 
Mejl camilla@faktapress.se

Adress för annonsmaterial
FaktaPress AB, Målargatan 7, 
111 22  Stockholm.
Mejl info@faktapress.se

Tryck
Sörmlands Grafiska, Katrineholm

MILJÖMÄRKT

341                            078

# 1 PREMIÄR!

Scanna in QR-
koden för att surfa 
till information om 
utgivningsplanen.

info@mogard.se | www.mogard.se
010-471 66 00

Mo Gårds fokus ligger på alternativa sätt att 
kommunicera och verksamheternas miljöer  
är teckenspråkiga.   

Här möts alla av respekt och utgångspunkten  
i verksamheterna är alla människors lika värde 
och en tro på individens inneboende resurser.

Mo Gård är en icke vinstdrivande organisation, 
här hittar du boende och daglig verksamhet 
enligt LSS, HVB för ungdomar och vuxna samt 
gymnasiesärskola. Hör av dig till oss så berättar 
vi mer om vilka möjligheter som finns!
 

          

Vi vet att alla kan  
utvecklas och må bra!

Vi vill ge er  
föräldrar lite ny 

kraft och en 
känsla av  

sammanhang.

n Nio av tio svenska 
skolor har allvarliga 
brister. Men i det här 
numret kan du läsa om 
de goda exemplen. Hur 
föräldrar och skola kan 
samarbeta för barnets 
bästa. Hur alla elever 
kan få kompisar. Hur 
skolan kan bli läxfri. 
Och hur man hittar bra 
utbildningar efter 
grundskola och 
gymnasium. 

Både i skoltemat och 
på övriga sidor hoppas 
jag att du kan hitta 
många bra tips inför 
det nya året. God jul 
och gott nytt år!

Anna Pella 
skribent,  info@faktapress.se

Ofta 
handlar 
det om 
att 
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Mo Gårds fokus ligger på alternativa sätt att 
kommunicera och verksamheternas miljöer  
är teckenspråkiga.   

Här möts alla av respekt och utgångspunkten  
i verksamheterna är alla människors lika värde 
och en tro på individens inneboende resurser.

Mo Gård är en icke vinstdrivande organisation, 
här hittar du boende och daglig verksamhet 
enligt LSS, HVB för ungdomar och vuxna samt 
gymnasiesärskola. Hör av dig till oss så berättar 
vi mer om vilka möjligheter som finns!
 

          

Vi vet att alla kan  
utvecklas och må bra!

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.

VI ÄR SKAPADE 

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

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

madeformovement.com 
     facebook.com/madeformovementgroup
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KRÖNIKA Sören Olsson

Alla kan inte göra allt, men alla kan göra nå-
gonting. 

Ibland får jag påminna mig själv om att 
alla stora förändringar föds genom betydligt min-
dre förändringar.

Man måste helt enkelt börja någonstans för att 
det slutligen ska leda till något större.

Inkludering i vårt samhälle är en viktig sak att 
kämpa för, anser jag. Ibland måste jag ställa frågan 
till mig själv vad jag gör för att skapa mer inklude-
ring och öppenhet för det annorlunda. 

För en tid sedan fick jag frågan om att vara med i 
TV-programmet ”Postkodmiljonären” i den så  
kallade ”kändisveckan”. Jag skulle, tillsammans 
med en person till, tävla för att vinna pengar till 
någon av de organisationer som Postkodlotteriet 
regelbundet skänker pengar till.

Jag ställer sällan upp på sådana program, men 
den här gången kändes det annorlunda. Tanken 
var att jag skulle tävla för att vinna pengar till FUB, 
(föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar 
och vuxna).

Det kändes genast som en god sak att eventuellt 
ställa upp på. Jag såg nämligen en möjlighet att 
kunna lyfta fram en individ med en utvecklings-
störning, eller intellektuell funktionsnedsättning, 

om man föredrar det uttrycket. 
Tanken på att kunna inkludera 

en människa med speciella behov 
på bästa sändningstid i TV, tillsam-
mans med mig i ”heta soffan”,  kän-
des mycket lockande! 

FUB har i samarbete med 
Erikshjälpen skapat projektet 

”Come together”, där fyra stycken personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar ska resa till 
Tanzania och berätta om hur viktigt det är för 
unga utvecklingsstörda att få gå i skolan och lära 
sig saker. 

En av dessa fyra ungdomarna skulle vara med 
mig i ”Postkodmiljonären” och svara på frågor som 
han hade lärt sig under sin egen skolgång. 

Ett ypperligt tillfälle att visa värdet av utbild-
ning för alla människor, med eller utan funktions-
hinder!

Därför kändes det inte alls svårt att i detta läge 
acceptera frågan från TV och försöka göra det till 
ett underhållande och kul program.

Axel Isaksson hette killen som svarade på alla 
frågorna, och jag var med som stöd för honom. Jag 
behövde inte ens svara på nån fråga, då Axel kun-
de svara på det mesta. 

Vi lyckades till slut vinna 150 tusen kronor till 
FUB. Men den största vinsten var mycket större än 
så! Vi fick en möjlighet att visa upp det annorlunda 
som en naturlig del i det offentliga rummet. Vi fick 
på bästa sändningstid visa att människor med 
funktionshinder bör vara en självklar del i media. 
Axel gjorde utan tvekan en god insats för en bra 
sak. Den vinsten är ovärderlig, anser jag. 

Jag är glad att jag valde att tacka ja till att medver-
ka i ”Postkodmiljonären” och samtidigt vara med 
och skapa TV-historia. Aldrig tidigare har en per-
son med intellektuell funktionsnedsättning varit 
med och svarat på frågor i den här typen av pro-
gram.

Det är samtidigt en skrämmande sanning att 
inse att vi inte har kommit längre med inklude-
ring i samhället. Jag kan tycka att vi  år 2014 borde 
ha kommit längre. 

Men återigen så är det de små stegen som kan 
leda till en större förändring. Jag hoppas verkli-
gen att funktionsnedsatta medmänniskor i större 
omfattning ska finnas med i framtidens mediaut-
bud som ett naturligt inslag och inte som en spän-
nande och udda detalj. Vi behöver mångfald i alla 
delar av vårt framtida samhälle. Vi kan alla skapa 
förändringen genom att göra mindre förändring-
ar i vår egen närmiljö. Möjligheten till förändring 
finns mitt framför oss. Framtiden föds just nu och 
det är just nu som vi kan börja skapa den framtid 
som vi önskar för våra efterkommande medmän-
niskor. l

TEXT Sören Olsson

”Vinsten var mycket 
större. VI FICK VISA UPP  
DET ANNORLUNDA  
SOM EN NATURLIG DEL.”

Förändring sker i
små steg
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CODE OF   
ORANGE.

      VI ÄR PRESTIGELÖSA
       VI ÄR NÄRVARANDE
         VI RESPEKTERAR  
            VARANDRA
            VI GER OCH TAR  
             FEEDBACK-DIREKT
           VI UPPMUNTRAR MÅNGFALD
       VI UPPMUNTRAR TILL DELAKTIGHET
      VI HAR ÖPPET SINNE VI GER DET   
    LILLA EXTRA VI UTFÖR VÅRT UPPDRAG 
   MED VÄRME, ENGAGEMANG  OCH PASSION
  VARJE KUND OCH MEDARBETARE 
  ÄR LIKA VIKTIG VI ÄR ÖDMJUKA, 
    RÄTTVISA OCH ÄRLIGA
      VI FÖRMEDLAR TRYGGHET OCH 
        KOMPETENS VI ÄR VARANDRAS  
              ARBETSMILJÖ OCH 
                  ANSVARAR  
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får även tillgång till personlig träning, ett bra utbud av aktiviteter och juridiskt stöd. Vi finns från Gällivare i 
norr till Malmö i söder. Välkommen till vår familj. nordstromassistans.se
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kostnadseffektiva, även om 
det i budgeten inte framgår 
hur det ska ske. 

JOBBSATSNINGAR för perso-
ner med funktionsnedsätt-
ningar dröjer. Budgeten utlo-
var vare sig ”flexjobb” eller 
höjda lönebidrag. Budgeten 
säger bara att regeringen ska 
se över förutsättningarna för 
att förbättra jobbmöjligheter-
na utifrån FunkA-utrednin-
gens förslag och den danska 
modellen ”flexjobb”.

STATSBIDRAG TILL FUNK
TIONSHINDERORGANISA
TIONERNA höjs inte heller i 
år, till organisationerna stora 
besvikelse. Eftersom beloppet 
ligger kvar på 182 miljoner 
kronor (och har gjort så i flera 
år) drabbas organisationerna i 
praktiken av årliga sänkning-
ar i reala värden. Regeringen 
säger att stödet till organisa-
tionerna är viktigt för att för-
verkliga FN-konventionen om 
rättigheter för personer med 

funktionsnedsättningar – 
men samtidigt fortsätter man 
alltså att spara på detta områ-
de. Det totala beloppet har 
dessutom legat stilla trots att 
antalet organisationer blivit 
fler, vilket har lett till ännu 
större besparingar för många 
organisationer.

AKTIVITETSERSÄTTNING och 
sjukersättning blir något för-
bättrade under 2015. 
Regeringen säger att det är 
angeläget att förbättra ekono-
min för personer med aktivi-
tets- och sjukersättning och 
höjer därför budgeten med 
cirka 300 miljoner kronor. 
Den maximala höjningen blir 
dock bara cirka 200 kronor 
per månad. 

BOSTADSTILLÄGGET blir 
något bättre för personer som 
har mycket små besparingar. 
Cirka 12 000 personer med 
sjuk- eller aktivitetsersättning 
bedöms få lite bättre bostads-
tillägg genom att förmögen-

hetsgränsen för att beviljas 
bostadstillägg höjs något.

HANDIKAPPERSÄTTNING 
OCH VÅRDBIDRAG är  
oförändrade i budgeten, men 
regeringen säger att en arbets-
grupp ska komma med en  
rapport om dessa stöd senast  
i juni.

RECEPTBELAGDA LÄKE
MEDEL kommer att bli gratis 
för barn och ungdomar under 
18 år från 1 juli. Syftet är att 
garantera att alla barn får till-
gång till de läkemedel som 
krävs för att upprätthålla en 
god hälsa, oavsett föräldrar-
nas ekonomiska status, säger 
regeringen. 

SJUKFÖRSÄKRINGENS  
bortre tidsgräns tas bort. 
Regeringen anser att tidsgrän-
sen inte har fungerat bra för 
att få fler människor i arbete 
samtidigt som den har haft 
stora negativa konsekvenser 
för enskilda individer. 

Med fokus  
på livskvalitet
I en vardag med komplexa regel-
verk och begränsad tillgång till 
subventionerade hjälpmedel är  
det viktigare än någonsin att  
arbeta för ett samhälle som är 
tillgängligt för alla. 
   Vi har haft som mission under nio 
decennier att hjälpa människor att 
återställa och förbättra sin rörlighet 
och självständighet.
   Vårt noggranna kvalitetsarbete, 
avancerad teknik och våra nära 
samarbeten med patienter, sjukvård 
och branschorganisationer har varit
en utgångspunkt i detta. Vi vill  
arbeta för ett samhälle med fokus 
på livskvalitet. För alla.

Otto Bock Scandinavia AB  •  Tel. 011-280600 • www.ottobock.se

   Låg höjning av assistansersättning
   Bilstödet sänks kraftigt
Regeringen skyndar lång
samt med att förverkliga 
vallöftena. Jobbsatsningar 
dröjer. Assistans ersätt
ningen höjs mindre än 
kostnaderna. Bilstödet 
minskas kraftigt. Det fram
går av budgetpropositio
nen för 2015. 

ASSISTANSERSÄTTNINGEN 
höjs med 4 kronor per tim-
me, till 284 kr. Höjningen 
sägs kompensera för ökade 
kostnader – men ger ingen 
kompensation för att staten 
samtidigt höjer arbetsgivar-
avgifterna för både ungdo-
mar och äldre. 

BILSTÖDET sänks mycket 
kraftigt, staten vill spara in 
cirka 100 miljoner nästa år så 
att statens utgifter stannar på 
267 mkr år 2015 istället för 
367 mkr som är anslaget för i 
år. Förhoppningen är bland 
annat att bilanpassningarna i 
framtiden ska bli mycket mer 

BUDGETPROPOSITIONEN I KORTHET:
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EN NY DISKRIMINERINGS
LAG mot bristande tillgänglig-
het börjar gälla 1 januari 2015, 
men regeringen har redan 
lovat att lagen ska skärpas yt-
terligare. Budgeten innehåller 
inga konkreta förslag om det-
ta, men nämner att man tän-
ker se över hur skyddet mot 
bristande tillgänglighet kan 
stärkas ytterligare.

HJÄLPMEDEL ska ses över. Nu 
påbörjas ett arbete med att ta 
fram ett nationellt regelverk 
och ett samlat huvudmanna-
skap för hjälpmedel. Social-
styrelsen ska få i uppdrag att 
kartlägga tillgången till hjälp-
medel och de regler och avgif-
ter som förekommer.

FRITT VAL av hjälpmedel var 
en storsatsning från alliansens 
sida, men denna satsning 
bromsas nu. Regeringen stop-
par bland annat planerna på 
fritt val av hjälpmedel med 

eget ägande, i väntan på en 
mer grundlig analys av konse-
kvenserna. Samtidigt anser 
även den nya regeringen att 
valfrihet är positivt men man 
vill ha en mer noggrann utvär-
dering av konsekvenserna, 
inte minst för den enskilde 
användaren.

FOLKHÖGSKOLOR får en  
rejäl satsning från den nya 
regeringen. För många elever 
med funktionsnedsättningar 
är folkhögskolor ett bra utbild-
ningsalternativ eftersom det 
här ofta finns bättre möjlighe-
ter till anpassningar.

TIDIGA INSATSER FÖR  
ELEVER som behöver stöd är 
en av regeringens mest omta-
lade satsningar. Insatser ska 
sättas in redan i förskolekla-
sen. En ny lagstiftning om lä-
sa-skriva-räkna-garanti ska 
kunna vara klar under 2017, 
bedömer regeringen som först 

ska tillsätta en utredning.

ELEVHÄLSAN ska också för-
stärkas. Regeringen plussar på 
de satsningar som redan är 
aktuella vad gäller bland an-
nat psykisk ohälsa med 100 
miljoner kronor 2015 och där-
efter 200 miljoner årligen.

MILJÖN I SKOLORNA ska få 

ett lyft genom renoveringar 
som totalt får kosta 1 miljard 
kronor under 2015–2018. 
Lokalerna ska utformas så att 
de är bullerdämpande, har 
bra ventilation och är tillgäng-
liga och energieffektiva, skri-
ver regeringen i budgeten.

KOOPERATIV, STIFTELSER 
OCH ICKE VINSTDRIVANDE 
verksamheter får bättre tider 
inom svensk välfärd, hoppas 
regeringen. Regeringen har 
tillsatt utredningar om hur 
vinster ska kunna begränsas 
hos privata utförare, men re-
dan nu bedömer regeringen 
att mycket kan göras för att 
stimulera ”icke-kommersiella 
aktörer”. Regeringen vill där-
för att kommuner och andra 
myndigheter använder lagar 
som LOU (om upphandling) 
och LOV (om valfrihetssystem) 
för att premiera kvalitet. l

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se
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Med fokus  
på livskvalitet
I en vardag med komplexa regel-
verk och begränsad tillgång till 
subventionerade hjälpmedel är  
det viktigare än någonsin att  
arbeta för ett samhälle som är 
tillgängligt för alla. 
   Vi har haft som mission under nio 
decennier att hjälpa människor att 
återställa och förbättra sin rörlighet 
och självständighet.
   Vårt noggranna kvalitetsarbete, 
avancerad teknik och våra nära 
samarbeten med patienter, sjukvård 
och branschorganisationer har varit
en utgångspunkt i detta. Vi vill  
arbeta för ett samhälle med fokus 
på livskvalitet. För alla.

Otto Bock Scandinavia AB  •  Tel. 011-280600 • www.ottobock.se

Assistansanordnare får ingen 
kompensation för höjda arbets
givaravgifter, utan får nöja sig 
med en uppräkning på blygsam
ma 4 kronor per timme. Det var 
finansminister Magdalena 
Anderssons besked. 

© LINNEA BENGTSSON
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Fulla positioneringsmöjligheter.
Även i bilen.

anatomicsitt.com | youtube.com/anatomicsitt

Nya arbetstidsregler hotar 
att slå sönder tryggheten 
för familjer som har barn 
med stora assistansbehov.

n ”Våra assistenter kommer 
att vara på jobbet 160 timmar 
men bara få betalt för 124 tim-
mar och ingen möjlighet att 
arbeta mer”, säger föräldern 
Evalena Helin.

Hon ifrågasätter varför ”vi 
som är egna arbetsgivare för 
assistenterna bara får låta ass-
sistenter arbeta 40 timmar 
per vecka, sovande jour inräk-
nat? Om jag köper assistansen 
kan assistenterna arbeta 48 
timmar.”

”Detta skapar otrygghet 
och få assistenter kommer att 
vilja arbeta hos oss små egna 
arbetsgivare”, skriver Evalena.

Försäkringskassan försva-
rar reglerna med att man är 
bunden till den mycket gamla 
”lagen om arbetstid med mera 
i husligt arbete”.

Therese Karlberg, verksam-
hetsområdeschef inom 
Försäkringskassan, förklarar 
det så här:

– Lagen om husligt arbete 
gäller när man anställer egna 
assistenter i sitt hem. Försäk-
ringskassan är enligt social-
försäkringsbalken förhindrad 

att betala ut assistansersätt-
ning för tid som överstiger den 
arbetstid som regleras i lagen 
om husligt arbete.

Enligt Försäkringskassans 
bedömning får den ordinarie 
arbetstiden uppgå till högst 
40 timmar i veckan för en tid 
av högst fyra veckor. När det 
finns särskilda skäl får övertid 
tas ut med högst 48 timmar 
under en tid av fyra veckor, 
men högst 300 timmar under 
ett kalenderår. Under vissa 
förutsättningar får förläng-
ning av arbetstiden ske med 
högst 12 timmar i veckan i ge-
nomsnitt för en tid av högst 
fyra veckor.

– Lagstiftningen är inte lätt 
att tillämpa då den tillkom 
under en helt annan tid, då 
hembiträden fanns, men den 
gäller fortfarande, säger 
Therese Karlberg.

Hon säger vidare att 
Försäkringskassan kommer 
att förtydliga vad som kan ut-
göra undantag från lagens hu-
vudregel om maximalt 40 tim-
mar per vecka.

”ÄNTLIGEN HAR VI FÅTT LUGN”
– då slår arbetstidsregler sönder tryggheten

 Therese Karlberg, 
Försäkringskassan.

Lagstiftningen är inte lätt att tillämpa då den tillkom under 
en helt annan tid, då hembiträden fanns
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Har ni eller kommer ni att 
föreslå förändringar av  
lagen och reglerna?

– Vi utreder den frågan 
just nu. Vi ser över tillämp-
ningen med högsta prioritet 
så att inga enskilda ska drab-
bas. Vi har ännu inte föresla-
git en regeländring. Det kan 
dock bli en konsekvens av 
den utredning vi just nu gör. 
Det beror på vilka undantag 
vi bedömer att vi kan göra 
inom ramen för rådande 
lagstiftning. 

– Det är en knepig lagstift-
ning som får konsekvenser 
för enskilda, vi jobbar verk-
ligen på i hög takt för att 

lösa detta, säger Therese 
Karlberg.

Bakgrunden till att det 
har blivit stora problem med 
arbetstiderna just nu är att 
det den 1 juli 2013 infördes 
en bestämmelse i socialför-
säkringsbalken att Försäk-
rings kassan inte får betala 
ut assistansersättning om en 
assistent arbetar mer än vad 
som anges i den gamla lagen 
om arbetstid vid husligt ar-
bete, i arbetstidslagen eller i 
kollektivavtal som uppfyller 
villkoren i 3 § arbetstidsla-
gen. l

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se

Lagstiftningen är inte lätt att tillämpa 
då den tillkom under en HELT ANNAN TID, 
DÅ HEMBITRÄDEN FANNS.
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folkhögskola.furuboda.org

Det handlar om dig!  
Beställ vår kurskatalog för läsåret 

2015/2016 

Boka ett personligt studiebesök 
Ring  044 781 46 50 

 

Läs mer om våra kurser på  

Gilla oss  
    på facebook

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

heldagsskolan rullen fk1105.indd   4 2011-09-27   14.21

Unik resa för familjer som har
ett barn med funktionshinder! 

Antero har under många år arrangerat resor för personer som har särskilda behov 
och sammarbetar med �era anläggningar som är både trevliga och fungerar bra.  
Våra resor är mycket uppskattade av våra gäster och rekommenderas av både  
organisationer och assistansbolag.

Spanien 15-24 juni 2015
Från 8 750 kronor/person för 
boende i anpassad lägenhet inkl 
transfer, vissa måltider. På plats 
�nns fritidsledare. Pris för 
�ygresa tillkommer.

Läs mer på www.anteroab.se  
eller ring 070-788 15 46

Lagstiftningen är inte lätt att tillämpa då den tillkom under 
en helt annan tid, då hembiträden fanns
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n Kommunen stämdes till 
Lunds tingsrätt av Joakims 
ombud jur. kand. Rainer 
Jussila-Långström med krav 
om ersättning för att Joakim 
blivit felaktigt placerad i 

särskola. I slutet av oktober, 
var sista dagen för kommunen 
att svara och så skedde också.

I sitt svar skriver kommunens 
barn- och familjenämnd 

genom kommunjuristen 
Teresa Andersson bland annat 
att det var landstinget, och 
inte kommunen, som 1992 
beslutade om att placera 
Joakim i särskola. Det var först 
1995 som kommunen övertog 
ansvaret för särskoleverksam-
heten.

Dessutom har det, menar 
kommunen, gått så lång tid att 
hela ärendet är preskriberat. 
Kommunen vill därför att 
rätten meddelar en så kallad 
mellandom och därmed avgör 
att målet inte skall behandlas 
vidare.

– Det är en typisk förhal-

Stugan har två lägenheter 
på 75 kvm med sovplats för 
6-7 pers. Ena lägenheten 
är helt handikappanpassad 
med liftar och stor toalett. 
Bägge lägenheter har breda 
dörrar och fasta ramper vid 
sina ingångar.

Handikappanpassat hus i Sälen
•  2,5 km till Lindvallen.
• 400 m till längdåkningsspår  
 och skoterled. 
•  Funktionell skidåkning s.k.  
 skicart fi nns i Hundfjället. 
•  Sälen erbjuder mängder av  
 aktiviteter bl.a äventyrsbad,  
 skoteruthyrning och bio. 

HYR
1 VECKA 

3000 krFRÅN 

0281-59 51 60 | www.kompisassistans.se

Joakim Wallin  
får inget stöd  
av kommunen 
efter alla år  
i särskolan. 
Kommunen 
skyller dels på 
landstinget, dels 
på preskribe
ringstiden. 

Om kampen för upprättelse efter felplacering i särskola...
ningsteknik, kommenterar 
Rainer Jussila-Långström.

Han säger sig inte vara 
intresserad av att driva två 
processer samtidigt: skulle 
kommunen vinna i frågan om 
preskription så skulle han 
överklaga, och under tiden 
skulle Joakim få vänta ännu 
längre på ett utslag.

Men är det som hände på 90- 
talet verkligen inte preskri-
berat?

– Nej, jag tänker hävda att 
det här är vad som kallas 
per durerande eftersom 
skadan som vållats är 
varaktig och finns där ännu, 
säger Jussila-Långström.

Vad gäller kommunens an-
svar kontra landstingets så 
menar han att kommunen än-
då hade ett ansvar när de tog 
över särskolan. Det finns hel-
ler ingen riktig utredning som 
motivering för att Joakim 
skulle fortsätta att vara place-
rad i särskolan, som han var 
fram till december 1998.

Jussila-Långström menar att 
sådana här fall ofta hand lar 
om dyslexi, som felaktigt 
tolkats som utvecklingsstör-
ning.

– De drabbade har ofta ing-
en ekonomi för att slåss för 
sin upprättelse, de har blivit 
marginaliserade och det är 
också få som har energin att 

ESLÖVS KOMMUN ANKLAGAS 
NU FÖR FÖRHALNINGSTAKTIK
Eslövs kommun vill inte gå med på att ersätta Joakim Wallin i 
Helsingborg för att han har blivit felaktigt placerad i särskola. 
Två argument är att det var landstinget som placerade honom 
där och att hela ärendet är så gammalt att det är preskriberat. 
Men Joakims juridiska ombud har motargument.

NEJ
Han får

© ANDERS LINDSTRÖM
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n Det var fel att placera tvil-
lingarna Rasmus och Robin 
Sjöholm i särskola, det har 
domstolarna slagit fast för två 
år sedan. Nu är det också klart 
att de får ersättning av Vellinge 
och Trelleborgs kommuner. 

En rättegång om skade-
stånd skulle ha inletts i Ystad 
på tisdagen, men den behöv-
de inte hållas.

I sista stund, i fredags, kom 
familjen och kommunerna 
fram till en förlikning 
– pojkarna får sin 
ersättning, berät-
tar tidningen 
Sydsvenskan. 
Vilka summor 
det handlar om 
har dock inte of-
fentliggjorts.

Det var år 2000, när 
de idag 26-åriga männen 
skulle börja i fjärde klass i den 
dåvarande hemkommunen 
Vellinge, som kommunen be-
slutade att de skulle skrivas in 
i särskolan. När de flyttade 
med familjen till Trelleborg 
året därpå fortsatte de i sär-
skola, och det var först 2005 
som en utredning visade att 
ingen av dem hade någon ut-
vecklingsstörning och att det 
inte fanns underlag för att pla-
cera dem i särskola.

Att de hade svårt att hänga 
med i skolan hade sin förkla-
ring i den dyslexi som båda 
har, och Robin har dessutom 
ett synfel som gör det svårare 
att läsa. Men när de flyttades 
till Trelleborg gjordes ingen 

ny utredning, och det var 
först när Robin flera år senare 
ville söka en gymnasieutbild-
ning som en psykolog tog ini-
tiativ till en ny utredning av 
tvillingarnas påstådda utveck-
lingsstörning. Den visade att 
de båda var normalbegåvade.

Rasmus Sjöholm arbetar i 
dag som bagare, medan Robin 
läser matte C med målsätt-
ningen att plugga vidare till 

geolog.
Deras mor, 

Christina Sjö holm, 
har drivit frågan 
om felplaceringen 
i tio år, rättsligt 
sedan sju år tillba-

ka. För tre år se-
dan slog tingsrätten 

fast att Vellinge kom-
mun hade gjort fel och att 

pojkarna hade rätt till skade-
stånd. Kom munen överklaga-
de, men fick avslag av hovrät-
ten ett år senare. Domen fast-
ställdes av hovrätten, och när 
Högsta domstolen i juni 2012 
inte beviljade prövning så var 
frågan rättsligt avgjord.

”Skönt att kunna öppna 
dörrar för andra i samma situ-
ation”, säger Rasmus Sjöholm 
till Sydsvenskan och hans mor 
understryker att även om 
pengarna är plåster på såren 
så handlar det främst om att 
hennes söner har ett erkän-
nande, att de har fått upprät-
telse. l
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Eftersom vi är lika lyckliga som Mattias på bilden, erbjuder vi privatkunder 5.000 kr i rabatt på 
10 st ”Glädje-Zoomar”. Beställ i år för 79.900 kr eller betala 1.250 kr/mån (kreditprövning, 84 
mån, 8,23%

 effektiv ränta). Priserna är exkl. frakt. Skriv till: info@
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Mam

m
a köper Zoom till sin son som vill bli linjedomare i fotboll. 

Pappa köper Zoom till dottern, som nu kan leka i löven och följa med i skogen med hunden.
Stockholm

sfam
ilj köper Zoom till sin son och blir en av få som får bidrag via ”fritt” val. 

Maria köper en till Mattias med Duchennes, som utbrister: ”I’m the luckiest boy in the world”.
Föräldrar köper Zoom till sin 4-årige son som blir världens yngste zoomare någonsin.
Släkten samlar ihop till en Zoom som en pojke önskar sig i 12-årspresent. 

Annons Luckiest Boy 297*100.indd   1 11/5/14   1:53 PM

Om kampen för upprättelse efter felplacering i särskola...

TVILLINGAR FÅR ”PLÅSTER PÅ 
SÅREN” FÖR FELPLACERING
Rasmus och Robin Sjöholm har, efter tio års hård kamp, äntli
gen lyckats få viss ekonomisk ersättning från kommunerna.

text: ANDERS LINDSTRÖM, info@faktapress.se

text: ANDERS LINDSTRÖM, info@faktapress.se

JA
De fick

kämpa för sin sak. Mörker-
talet är enormt!  Det är inte en 
resursfråga, det är ganska få 
individer som det handlar om, 
och jag tycker staten borde gå 

in med en fond för de här 
människorna, säger Rainer 
Jussila-Långström. l
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SOCIALSTYRELSEN VILL MINSKA  
PSYKOFARMAKA TILL PLACERADE BARN OCH UNGA

www.jag.se

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

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

Barn och ungdomar som är 
placerade i samhällsvård 
får många gånger mer psy
kofarmaka än jämnåriga i 
övriga befolkningen. Nu vill 
Socialstyrelsen ha riktade 
inspektioner för att garan
tera att dessa unga får kva
lificerad vård.

n När det gäller antipsykotis-
ka läkemedel så ges det upp 
till 30 gånger mer, en skillnad 
som bara delvis motiveras av 
gruppens psykiatriska pro-
blem, menar Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen har gran-
skat hur psykofarmaka skrivs 
ut till ungdomar som har varit 
omhändertagna på SiS särskil-
da ungdomshem, i familjehem 
och på hem för vård och boen-
de, HVB. Resultatet har jäm-
förts med jämnåriga i övriga 
befolkningen.

Det visar sig att användning-
en av psykofarmaka är 
mångdubbelt större, och 
dessutom är doserna högre. 
Adhd-läkemedel och antipsy-
kotiska läkemedel kombineras 
också oftare för den här 
gruppen av unga.

Den stora skillnaden moti-
veras delvis med att gruppen 

placerade barn och ungdomar 
har en stor psykiatrisk proble-
matik, men en annan förkla-
ring är att det oftare är flera 
vårdgivare som har skrivit ut 
medicinen. Bland de som var 
placerade på särskilda ung-
domshem var det mindre än 
var tredje som fick all medicin 
utskriven av samma vårdgiva-
re, medan 15 procent av dem 
fick medicin från fyra eller 
fler olika vårdgivare.

När fler vårdgivare skriver ut 
medicin blir kontinuiteten i 
vården sämre och totalansva-
ret otydligt, skriver Social-
styrelsen. Andra oroande 
faktorer är att de placerade 
barnen och ungdomarna har 
sämre tillgång till specialist-
vård, och att det är få psyko-
farmaka som har testats och 
studerats på barn.

Det visar sig också att anti-
psykotiska läkemedel skrivs ut 
under en lång tid, även i fall 
där det inte finns någon diag-
nos för schizofreni eller lik-
nande sjukdomar.

– Mycket tyder på att medi-
cinerna ges i stämningsstabili-
serade och lugnande syfte. På 
HVB ges också högre doser av 
psykofarmaka och preparaten 

kombineras oftare. Detta mås-
te ses över, säger Peter Salmi, 
projektledare för utredningen.

Socialstyrelsen föreslår nu 
att Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, gör en riktad in-
spektion för att säkerställa att 
barn och unga på hem för 
vård och boende får en kvali-
ficerad hälso- och sjuk vård vid 
behandling med psykofarmaka.

Dessutom understryker 
Socialstyrelsen vårdgivarnas 
skyldighet att rapportera in 
psykiatriska diagnoser till pa-
tientregistret, något som bris-
ter idag.

Även andra insatser, som 
psykologiska och pedagogis-
ka, bör vara väsentliga inslag  
i behandlingen, framhåller 
Socialstyrelsen. Även om 
medicineringen på så sätt  
inte helt kan undvikas så kan 
den åtminstone hållas nere i 
omfattning eller begränsas  
i tid.

I intervjuer med de berörda 
ungdomarna kom det fram att 
de flesta kände att de blev 
hjälpta av psykofarmaka, men 
också att uppemot hälften av 
dem upplevde biverkningar. l

n RaceRunning var ett av drag-
plåstren på Fokus Hjälpmedel i 
Västerås i oktober. 

– Racerunning passar en 
stor målgrupp, alltifrån personer 
som har mindre rörelsehinder 
till de som inte klarar av att sitta 
själva. Man får vara som man är 
när man utövar racerunning,  
berättar Nina Lundberg som 
arbetar med att sprida informa-
tion om sporten. Hon har själv 
en cp-skada. l

Racerunning lockar allt fler

text: ANDERS LINDSTRÖM, info@faktapress.se
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Besök www.etac.se 
för mer information!

Sitt bättre – i Kudu 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 om vår 
senaste nyhet för barn, 
en komfortrullstol 
med mycket flexibla 
inställningsmöjligeter på 
www.etac.se

En ny flexibel komfortrullstol 
från R82– en rullstol att växa i 

n Kunskapsstödet handlar om 
behandling, läkemedel, läke-
medelssubventioner samt in-
formations- och utbildnings-
material om adhd.

Tanken är att förskola, sko-
la, socialtjänst och primär vård 
nu ska ha bättre redskap för 
att hjälpa barn som har adhd.

Kunskapen ska användas 
för att tidigt upptäcka och sät-
ta in pedagogiska och psyko-
sociala insatser som är lämpli-
ga att pröva innan man erbju-
der läkemedelsbehandling, 
enligt Socialstyrelsen.

– Med stödinsatser som till 
exempel föräldrautbildning 
och en anpassning av miljön 
för ett barn kan man förhin-
dra att tillkommande problem 
som stress och humörsväng-
ningar växer sig stora. Det kan 
vara av stor betydelse för hur 
det går i livet, säger Annika 
Remaeus, utredare Social-
styrelsen.

För elevhälsan i landets 
skolor blir det en extra 
infor mationssatsning. Om 
stöd och anpassning av miljön 
inte räcker bör en läkare med 
barnmedicinsk eller barnpsy-
kiatrisk respektive vuxenpsy-
kiatrisk kompetens tillsam-

mans med en psykolog med 
rätt kompetens göra en 
utredning om adhd, anser 
Socialstyrelsen.

– Vi har gjort en bedöm-
ning av vad utredningarna om 
adhd bör innehålla. Vi säger 
också att en diagnos bör vara 
fastställd innan läkemedels-
behandling erbjuds, säger 
Astrid Lindstrand, utredare 
vid Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har också 
tagit fram ett nytt beslutsstöd 
för läkemedelsbehandling vid 
adhd och samtidig depressi-
on, ångest, bipolaritet, autism 
eller missbruk. Bakgrunden 
är att många med adhd har 
flera psykiatriska tillstånd 
eller syndrom.

– Det är viktigt att noga 
överväga om det finns andra 
orsaker än adhd som påver-
kar. Här vill vi bidra till att 
skapa en mer enhetlig praxis 
och därmed en jämlik vård, 
säger Sofia von Malortie, utre-
dare vid Socialstyrelsen.

Bakgrunden till det nya 
kunskapsstödet är ett upp-
drag om samordning inom 
psykisk ohälsa. Förutom 
Socialstyrelsen ingår 
Läkemedelsverket, Tand-
vårds- och läkemedelsförmån-
sverket och SBU.

– Vi gör en gemensam an-
strängning för att sprida aktu-
ell kunskap så att fler barn 
och vuxna med adhd ska få 
stödinsatser och behandling 
som gör att deras vardag fung-
erar bättre, säger Socialstyrel-
sens generaldirektör Lars-Erik 
Holm. l

”INGA ADHD-LÄKEMEDEL 
UTAN ATT DIAGNOS FÖRST 
HAR FASTSTÄLLTS”
Ett nytt samlat kunskapsstöd om adhd lanseras av 
Socialstyrelsen och fyra andra myndigheter. Ett syfte är 
att tidigt göra pedagogiska och psykosociala insatser 
innan man erbjuder läkemedelsbehandling.

Socialstyrelsens general 
 direktör LarsErik Holm.

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se
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lanseras i förhållande 
till en ökad kostnads-
utveckling, säger 
Helena Höög, projekt-
ledare, enligt ett press-
meddelande från ISF.

Stil har en helt annan 
syn än Inspektionen:

– Kommunerna ska 
fånga upp de som förlo-
rar rätten till statlig as-
sistansersättning, men syste-
met fungerar inte. I slutändan 
avgörs människovärdet i den 
kommunala budgeten. Vi ser 
en tillbakagång till det som 
reformen var tänkt att föränd-
ra – institutionalisering, van-
makt, förlust av kontroll och 
mening i sitt eget liv, säger 
Jonas Franksson, talesperson 
för Stil.

Stil och flera andra organi-
sationer kräver nu än en gång 
att LSS, lagen om stöd och 
service för vissa funktions-

hindrade, förtydligas för att 
återställa lagens ursprungliga 
intention. Stil vill att grund-
läggande behov ska beaktas 
till sin helhet, oavsett karak-
tär och omfattning. lLaVita Assistans 
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Utbildningsminister Gustav 
Fridolin tar snart ställning 
till vilket stöd som kan ges 
till ungdomar som blivit fel
placerade i särskolan.

n ”Jag förstår hur oerhört ned-
slående det måste vara för elev-
erna och deras anhöriga och att 
det påverkar livet på ett så oer-
hört ingripande sätt”, säger 
Gustav Fridolin till Föräldrakraft.

Ann-Marie Begler, generaldi-
rektör för Skolinspektionen, har 
föreslagit att tidigare felplacera-
de elever ska få gymnasial 
vuxenutbildning för att ta igen 
det som de förlorat.

– Vi måste nu titta på vad kan 
vi göra, vad som behöver införas, 
men där har vi inga besked att ge 
än så länge. Men Ann-Marie 
Beglers förslag ger en god 
grund, säger Gustav Fridolin.

– Det är en viktig fråga, 
framförallt för de elever som blivit 
felplacerade. l

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se

”Stöd till felplacerade viktig fråga”

n Hur allvarligt är det att 
många personer får sin per-
sonliga assistans indragen? 

Nästan 300 personer drab-
bas av indragningar varje år. 
Men det tycks inte bekymra 
ISF, Inspek tionen för social-
försäkringen, som i en ny rap-
port betonar att de flesta får 
andra stöd istället.

Samtidigt har organisatio-
nen Stil, Stiftarna av Inde-
pendent Living i Sverige, 
släppt en egen rapport som 
visar att ”förlorad assistans är 
förödande för individen”.

I ett annat uttalande säger 
Handikappförbundens ordfö-
rande Ingrid Burman att ”rätt-

säkerheten är hotad”.
ISF:s rapport beställdes av 

den förra regeringen, för att få 
en bild av hur de skärpta be-
dömningarna av assistansbe-
hov har slagit.

I ISF rapport framgår dock 
bara att ”de flesta som får sin 
assistansersättning indragen 
beviljas andra stöd från kom-
munen, främst enligt LSS”.

ISF oroar sig alltså inte så 
mycket för hur det har gått för 
enskilda individer som blivit 
av med assistans. 

Istället uttrycker ISF oro för 
kostnaderna:

– Det bör utredas hur ambi-
tionen om delaktighet ska ba-

Två rapporter:  
ISF tonar ned problemen  
för personer som får assistansen 
indragen medan Stil anser att 
effekterna är förödande.

Lovar att studera förslagen till 
nytt stöd för tidigare felplacera
de elever. 

INSPEKTIONEN FÖR 

SOCIALFÖRSÄKRINGEN

isf
Rapport 2014:19

Assistansersättning och

kommunala stöd till personer

med funktionsnedsättning

isfINNAN LEVDE JAG, NUEXISTERAR JAG
Effekter av bristande personlig

assistans på livsföring och
medborgarskap

NYTT KRIG OM ASSISTANS
två rapporter – med motsatta budskap

© LINNEA BENGTSSON
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Vi vågar påstå att vi är Sveriges 
ärligaste  assistanssamordnare. 
– Syna oss gärna i sömmarna! Vivida Assistans – Med högre kvalitet. www.vivida.se/arlighet
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Omkring 4 500 barn och 
ungdomar placeras varje år 
i hem för vård eller boende 
(HVBhem). Nu efterlyses 
hårdare kontroll av dessa 
boenden, som till 80 pro
cent drivs i privat regi.

n Det är i en rapport till 
Expertgruppen för studier i 
offentlig ekonomi (ESO) som 
Erik Lindqvist, ekonomie dok-
tor vid Handelshögskolan i 
Stockholm, argumenterar för 
ökad kontroll.

Han vill bland annat sam-
köra de två olika HVB-register 
som finns hos Socialstyrelsen 
respektive hos IVO, Inspek-
tionen för vård och omsorg.

Vidare vill han att den sam-
lade informationen ska kom-
pletteras med uppgifter från 
kommunernas socialtjänster, 
som har detaljerad informa-
tion om varje placering.

– Den samlade informatio-
nen skulle kunna användas på 
flera olika sätt för att öka kun-
skapen om institutionsvården 
och förbättra dess kvalitet. 

Registret kan användas till att 
sammanställa kvalitets- och 
resultatmått för varje HVB. 
Dessa mått på kvalitet kan se-
dan användas som underlag 
för kommunerna vid upp-
handling eller förlängning av 
ramavtal, skrivder Erik 
Lindqvist i en debattartikel på 
Dagens Samhälles webb.

Han vill också utnyttja det 
samlade registret för bättre 
uppföljning nationellt.

– I dag är det till exempel 
inte möjligt att kartlägga vilka 
typer av barn och ungdomar 
som placeras i vård, och hur 
detta förändras över tiden, 
skriver Erik Lindqvist som 
också vill använda registret 
för forskning.

– Ett nationellt register 
skulle göra det möjligt att sva-
ra på frågor om institutions-
vården som annars lämnas 
obesvarade. I förlängningen 
kan resultatet från sådan 
forskning användas till att för-
bättra vårdens kvalitet. l

RAPPORT EFTERLYSER:

MER KONTROLL AV HVB-HEM

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se

Dagens register över 
HVBhem är så bristfälliga 
att man inte kan kartlägga 

vilka typer av barn och 
ungdomar som placeras där. 

© iSTOCK

n I rapporten ifrågasatte ISF 
hur ”delaktighet ska balanse-
ras till kostnadsutvecklingen”.

Vilhelm Ekensteen, ordfö-
rande för Ifa, Intressegruppen 
för assistansberättigade, är en 
av de som nu kritiserar ISF.

– Vilken delaktighet är för 
dyr? Vad ska vi utestängas 
från? Jag hoppas verkligen in-
te det är dessa frågeställning-
ar som regering och riksdag 
tänker befatta sig med. 
Assistansberättigade behöver 
mer delaktighet, inte mindre, 
säger Vilhelm Ekensteen.

Ifrågasättandet av rätten till 
delaktighet är det mest 
upp seendeväckande med ISF:s 
rapport, anser Ekensteen.

– Delaktighet är ett huvud-
syfte med rätten till personlig 
assistans, påpekar han.

– Detta handlar inte om 
grundläggande behov utan 
om andra mer odefinierade 
personliga behov. Det handlar 
om att allt möjligt, från att 
kunna vara aktiv som föräld-
er, förtroendevald, kulturkon-
sument, till att vara delaktig i 
principiellt vad som helst som 
utgör den enskildes livssam-
manhang. 

– Det ligger i assistansrefor-
mens dynamik och framgång 
att personer med funktions-
nedsättningar blivit alltmer 
delaktiga. 

– Assistans reformen har 
dock fortfarande en bra bit att 
gå på den här vägen, men det 
har ISF tydligen inte upp-
märksammat, säger Vilhelm 
Ekensteen.

Han anser att ISF:s rapport 
till Riksdagens socialutskott i 
övrigt inte innehåller några 
överraskningar.

– ISF konstaterar att de 
som har stora funktionsned-
sättningar får behålla sin as-
sistans, vilket är bra. För an-
dra som inte får eller mister 
sin (statliga) assistansersätt-
ning uppstår problemen. 

– Vi inom IfA anser att det 
är just rätten till personlig as-
sistans med kommunal finan-
siering för personer med mer 
begränsade grundläggande 
behov som måste fokuseras 
och förstärkas. För detta läm-
nar ISF inga distinkta anvis-
ningar, säger Ekensteen. l

Delaktighet är ett huvudsyfte 
med rätten till personlig assis
tans. Vilken delaktighet är för 

dyr? frågar Vilhelm Ekensteen.

Vilken delaktighet är för dyr, ISF?
Assistansberättigade rasar mot ISF, Inspektionen för 
socialförsäkringen, för inspektionens rapport.  
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NYHETER

För varje barns  
magiska känsla av frihet

På Akka Smart ställer du barnets rullstol. Enkelt för dig. Men hos 

barnet  i rull stolen öppnar det för magiska känslor av att bestämma 

själv.  Initiativförmåga, oberoende, självkänsla, variation, kognitiva 

förmågor, leka och lära själv – allt finns gömt i Akka Smart. 

Akka Smart kan programmeras eller styras med en/två 
knappar/joystick efter en slinga tejpad på golvet eller 
helt fritt. Bara viljan och förmågan sätter gränserna.

LÄS MER PÅ
www.jcmelektronik.se

För p
riv

at bruk, skolor,  

dagis och barnhabilit
erin

g
SVENSK  

TEKNOLO
GI

Britt Hansson ställde kritiska frågor när SBU presenterade sin dyslexirapport på Dyslexidagarna.

” DYSLEXIRAPPORT SÄTTER  
KROKBEN FÖR ELEVERNA”
Föräldrar och lärare upprörda över att  
SBU:s rapport kan leda till stoppade hjälpmedel

En forskningsrapport från 
statliga SBU hotar stödet 
till elever som har dyslexi. 

n Dyslexiförbundet FMLS har 
fått oroande rapporter från 
föräldrar om att skolor stop-
par stöd och hjälpmedel för 
att det ”saknas vetenskaplig 
grund”. 

På Dyslexidagarna i Malmö 
i oktober träffade Föräldra-
kraft fyra bekymrade lärare.

Blir det svårare att få till - 
gång till hjälpmedel om man 
har dyslexi?
Britt Hansson: Ja, det finns 
risk för att elever inte får de 
digitala verktyg de behöver.
Lotta Skiöld: Det finns skolor 
som möter större motstånd, 
framförallt från ledningshåll, 
när man ska prioritera var 
man ska lägga pengarna. Det 
kan vara en kommun som tit-
tar på rapporten och säger att 
det kanske inte är säkert att vi 
ska fortsätta satsa på skolda-
tatek för ”det ni jobbar med 
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Ständigt uppdaterad! 
  WWW.FORALDRAKRAFT.SE

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

vilar inte på vetenskaplig 
grund”. Vi ska inte behöva 
kämpa för något som är så 
självklart och väletablerat.

Vad tycker ni om att SBU inte 
är så tydliga i rapporten, och 
därför kan feltolkas?
Britt: Det framgår att det ska 
vara strukturerad träning av 
kopplingen mellan bokstavs-
ljud (fonem) och bokstav (gra-
fem) för att få upp en fonolo-
gisk medvetenhet. Men på vil-
ket sätt, ger man ingen vägled-
ning om, förutom att man 
pratar om bokstavskort. 
Samtidigt säger man att alter-
nativa verktyg, vilket kan tol-
kas som alla digitala verktyg, 
det vet man inte om det funge-
rar. Men vi vet att det finns 
massor av digitala verktyg 
som tränar just kopplingen 
fonem-grafem. Vad kan vara 
tydligare än att man trycker 
ned en bokstav och man hör 
ljudet?
Hasse Burefjord: Man glider 
över till mer träning, istället 
för kompensation. Men om 
man går i sjuan och har kemi-
prov, då har man inte tid att 
träna, då måste man få kom-
pensation för att nå kunskaps-
målen. Annars lägger man 
krokben för eleverna.
Britt: Handlar det om att av-
hjälpa dyslexin, eller handlar 
det om att eleven ska klara 
skolan? Om man kan träna ge-

nom att skriva texter, att lyss-
na medan man skriver och 
därigenom kommer till läs-
ning och till skrivning och en 
fungerande skolgång, då är 
väl det super! 
Hasse: Risken finns att vi går 
tillbaka till gamla, omoderna 
metoder. Att träna med bok-
stavskort är en ohyggligt tids-
krävande process, som dessa 
barn inte har tid med. 
 
Vad leder detta till just nu?
Lotta: Man kanske inte kan se 
exakt vad det betyder för elev-
erna ännu, men just nu tving-
as skoldatatek runt om i 
Sverige ta strid i frågan, istäl-
let för att sprida kunskap om 
det vi vet fungerar. 
Helen Palmén: Jag tycker 
också att det är allvarligt att 
man betonar träningen så 
mycket och glömmer bort de 
hjälpmedel som finns och som 
fungerar för många elever.
Britt: Träningen handlar om 
att bli av med dyslexi. Men det 
viktigaste är att klara skolan. 
Man får inte stoppa alternati-
va verktyg bara för att, som 
SBU skriver, alternativa verk-
tyg ”är att gå runt problemati-
ken”. 
Hasse: SBU:s rapport säger att 
man inte har hittat studier om 
livskvalitetshöjning. Men så-
dant kan vi ju vittna om, vi vet 
vilken skillnad det blir för 
ungdomarna.

Helen: I Västervik har vi dra-
git igång ett litet skolprojekt 
om ”att skriva sig till läsning”. 
Det har vi delvis gjort med 
den här rapporten som grund, 
för vi jobbar med fonem gra-
fem, alltså ljud och bokstav. 
Men samma rapport, som vi 
stödjer oss på, vänder sig mot 
vårt arbete, när man säger att 
det inte finns någon veten-
skaplig grund för att göra det 
här med alternativa verktyg. 
Men det är ju det vi gör!

Och ni har praktisk erfaren-
het av att det fungerar?
Helen: Ja, men när vi nu vill 
gå vidare finns en fara att de 
politiker som ska tillskjuta 
medel får se SBU:s rapport.

Vad borde SBU göra nu, för 
att rätta till de negativa följ-
derna av rapporten?
Britt: Jag tycker inte SBU be-
höver göra någonting. Jag hop-
pas att SPSM, Special pedago-
giska skolmyndigheten, talar 
om hur viktigt det är att elever 
med dyslexi får verktyg att 
klara skolan.

Har inte SPSM gjort detta?
Britt: Jo, det har SPSM gjort i 
många år inte minst i och med 
den stora satsningen på 
Skoldatatek. Men i och med 
SBU-rapporten har det skapats 
en osäkerhet om nyttan med 
alternativa verktyg. Det enda 
som nämns i SBU:s faktablad 
är att ”det är vanligt att använ-
da sig av bokstavskort”.

Och ni vill inte ha bokstavs-
kort utan moderna, digitala 
verktyg?
Britt: Ja! Det eleverna behö ver 
är ett tangentbord, då skriver 
de snabbare. De behöver tal-
syntes, för att få saker uppläs-
ta, och framförallt för att få 
uppläst den text de själva skri-
ver, så att de lättare kan redi-
gera. De behöver stavnings-
hjälp och det finns i Word, i 
appar etcetera. De behöver få 
texter fotograferade, kopiera-
de, OCR-ade och de behöver 
inlästa böcker. Det behövs ett 
klarläggande att man kan an-
vända digitala verktyg. l

Britt Hansson, specialpedagog  
på skoldatateket i Boden.
Lotta Skiöld, itpedagog  
på skoldatateket i Västervik.
Hasse Burefjord, specialpedagog 
på skoldatateket i Sundsvall.
Helen Palmén, itpedagog  
på skoldatateket i Västervik.

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se

@ Läs mer om debatten kring SBU:s dyslexirapport på  FORALDRAKRAFT.SE/DYSLEXI
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INTERVJUN Helgesson & Gardell

Glädje, skratt och tårar. När 
Jonas Helgesson och Jonas 
Gardell ser tillbaka på casting, 
manusläsning och repetitioner 
finns många gemensamma 
referenspunkter.
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De bär båda på ett utanförskap, har växt upp i frikyrkliga familjer och tycker 
om att leva för stunden. Jonas Helgesson och Jonas Gardell är aktuella med 
musikalen Livet är en schlager, den största svenska privatteatersatsningen 
någonsin, som spelas på Sveriges största teaterscen. Föräldrakraft har träffat 
dem för ett samtal om livet, kärleken och framtida drömmar.

varandra”
”Vi lär oss av 

Förmiddagssol i Södermalms utkanter. 
Höst. Kaffedoft. Precis i ett backkrön 
ganska nära Bondegatan i Stockholm 
står en gammal trädörr på glänt. Kan 
det vara här? Jo mycket riktigt, efter att 

ha stegat uppför stentrappan och passerat den lilla 
hallen till höger om cafédisken så ser vi dem. Jonas 
Gardell och Jonas Helgesson. Randig kofta och 
jeans mitt emot blå skjorta och chinos. De verkar 
hemmastadda på något vis, och inbegripna i ett 
samtal om den senaste föreställningen av musika-
len Livet är en schlager.  

– Det var häftigt, och jag tror att det var bra för 
hela ensemblen att få syn på vad föreställningen 
handlar om, säger Jonas Gardell.

Jonas Helgesson replikerar: 
– Ja, alla tyckte att den fick en lite extra laddning. 
Fotografen börjar plåta. Klick. Klick. Klick. 

Tiden är knapp och effektivitet ledordet för dagens 
möte där plötsligt ett filmteam från SVT också 
ansluter och börjar rigga kamera och ljus bland 
caféborden. Om 45 minuter, exakt, ska de börja 
spela in material till en dokumentär om nyss 
nämnda musikal. 

Men innan dess kommer vi ha hunnit prata om 
casting, allas lika värde, gemenskap, trasighet, 
lycka och längtan efter kärlek. Och blivit bjuden på 
en Gardellsk åthutning. 

Tillbaka till början. Parketten på Cirkus hade 
onsdagen före plockats bort för att det, för första 
gången någonsin, skulle få plats så många rullsto-
lar som möjligt inför den tionde föreställningen av 
musikalen Livet är en schlager. 

Regissör: Jonas Gardell. 
Huvudrollsinnehavare: Jonas Helgesson. 
En av hans repliker i slutet av föreställningen 

lyder: ”Folk säger att jag är cp men cp är ingenting 
man är utan cp är någonting man har”, vilken river 
ner omåttliga ovationer och Helgesson beskriver 
upplevelsen som rockstjärneikonisk.

– Jag spelade verkligen på hemma plan, flera ur 
publiken har jag träffat vid mina föreläsningstillfäl-
len. En annan kul grej är att jag upptäckte att jag 
känner mig hemma när det är lite ljud i publiken, 
lite så här, AAAAGGGHH. Jag märkte att en del 
andra tappade koncentrationen, säger Helgesson 
leende.

Gardell fortsätter:
– Det är en sådan stor 

föreställning, som en 
gigantisk finlandsbåt 
som är ute och åker  i en 
insjö, och då är det lätt 
bland all dans och allt 
glitter att tappa fokus på 
vad föreställningen 

Det är en sådan stor  
föreställning, som en  
gigantisk finlandsbåt SOM ÄR 
UTE OCH ÅKER I EN INSJÖ

2 x Jonas

FK_1406_s22-29_HelgessonGardell_v05.indd   23 2014-11-18   09:36



24     FÖRÄLDRAKRAFT # 6 2014

INTERVJUN Helgesson & Gardell

faktiskt handlar om. Och när du plötsligt har 
hundra rullstolar i publiken blir det tydligt igen när  
du sjunger ’Mitt liv är ett liv värt att leva’ eller ’En  
för alla, alla för en, ingen lämnas utanför’. Det där 
är lätt att tappa i vardagen.

Initiativet har dock inte fått odelat positiva 
reaktioner. Jonas Gardell skakar på huvudet.

– Det är två olika förbund som är i luven på 
varandra. Innan vi gjorde kvällen kontaktade vi ett 
flertal organisationer som håller på med funkisfrå-
gor och vi fick klartecken från alla. Sedan ändrade 
sig en av dem efter att vi hade gått ut offentligt med 
det. Och sedan bad de mig offentligt om ursäkt för 
att de hade klantat till det. Vi gjorde ju den där 
kvällen för att uppmärksamma funkisfrågor och vi 
tyckte att det var ett bra sätt, punkt och slut. Sedan 
kan man alltid ha den här diskussionen ska du 
kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser, ska du 
särbehandla människor? Jag är homosexuell och 
hela mitt liv är en särbehandling, jag blir oavbrutet 
särbehandlad i det här samhället, jag är osynlig-
gjord i snart sagt varenda film, varenda låt som 
spelas på radio och så vidare, jag är van vid att så 
fort jag gör en kärlekshistoria 
om två män så säger man att 
nu kommer en homosexuell 
kärlekshistoria, det vill säga 
det finns en särbehandling 
redan där. Och om jag inte 
fick bli särbehandlad, om jag 
inte fick en liten homoklubb 
att gå på så skulle jag inte 
träffa någon. Jag är därför ett 
stort fan av det, hela livet är 
ju en särbehandling och jag 
behandlar inte Mark som jag behandlar alla andra.  

Helgesson inflikar:
– Man ska uppmärksamma det som görs, även 

om man inte kan göra allt så var kvällen unik, att ta 
ut säten på Cirkus, det har typ aldrig hänt innan. Vi 
ville markera det politiska innehållet i showen.

Jonas Gardell tar en klunk av kaffet, slänger 
koftan över ryggstödet och lutar sig tillbaka i 
soffan. Han värjer sig mot ett överdrivet välmenan-
de bemötande av personer med en funktionsned-
sättning. 

– Det finns ett oändligt pluttinuttande med 
människor som har funktionsnedsättningar, vilket 
är förskräckligt. Vi har till exempel två andra killar 
med också som har betydligt grövre funktionsned-
sättningar än vad Jonas har och så fort de kom in 
på scenen och skulle repetera så började alla andra 
skådespelare att förhålla sig till dem. Istället för att 
spela utåt så började de sitta så här nära. Och till 
slut sa jag att ’men ni är i vägen, låt Karl agera mot 
publiken, sluta!’ Karl vill också möta publiken, inte 
en välmenande kollega. 

Temat är alltså att alla har samma värde?
– Föreställningen handlar dels om att välja sitt 

liv just så som det är, du kan inte välja bort en 
cp-skada eller att vara trans och just därför måste 
just det vara det som gör dig till dig. Å andra sidan 
så ger inte det andra människor rätten att förutsät-
ta att du ska vara på ett visst sätt. En kille som får 
höra att han bara duger till att måla prickar på 
dominobrickor, kan visa sig vara ett underbarn på 
att göra musik, en transperson kan visa sig vara en 
jäkel på att meka med bilar. Vi är alla mycket mer 
än det som ögat ser, säger Jonas Gardell.

Hur träffade ni varandra?
– När jag bestämde mig för att göra en scenver-

sion av Livet är en schlager visste jag att jag måste 
vara sann även i min uppsättning och när jag skrev 
filmmanuset gjordes det för komikern Jesper 
Odelberg men Susanne Bier [som regisserade 
filmen Livet är en schlager] vågade inte köra på 
honom så istället blev det Jonas Karlsson som fick 
rollen. Vilket var ett utmärkt skådespeleri, men jag 
tycker att det säger emot hela berättelsens bud-

skap. Jag har inte med cp för 
att vara snäll eller för att 
vara pluttinuttig. Jag sökte 
på internet och hittade Jonas 
på en liten reklamfilm som 
han hade gjort för sin bok Ha 
ett cp-bra liv. När han sprack 
upp i ett leende tänkte jag att 
det här är killen, det här är 
the shit! Så jag bjöd hem 
honom utan att han någon-
sin hade träffat mig. 

– Jag snubblade upp för trapporna och sedan 
hade Gardell två katter som jag är allergisk mot!

– Det har jag glömt! Jonas var alltså snubben som 
snubblade, nös och stammade och blev erbjuden 
huvudrollen i den största svenska privatteatersats-
ningen någonsin på Sveriges största teaterscen, 
haha!

– Jag var helt övertygad om att Gardell tyckte att 
jag inte var killen för honom och jag blev väldigt 
överraskad. Det sa bara klick, Gardell har alltid 
trott på mig och det betyder jättemycket. Inte ens 
producenterna trodde på mig. Gardell har fightats 
för mig.

– Det här är en extremt dyr produktion och 
musikaler är det mest riskabla man kan göra, det 
finns i princip ingen svensk musikal som inte har 
gått i konkurs. Producenterna riskerar allt och då 
ska jag ha killen som snubblade, på scenen. 

– Och när vi provläste manuset hemma hos dig 
för två år sedan gick det inte så bra. 

– Nej, Jonas vågade inte säga då att han har 
problem med vissa ljud och vissa stavelser, så han 
gjorde en katastrofläsning. Man kunde känna hur 
alla, inklusive producenten bara vad är det här. 

 Det finns ett oändligt 
pluttinuttande med 
människor som har 

FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR, 
VILKET ÄR FÖRSKRÄCKLIGT.

Intensivt och lärorikt. 
Jonas och Jonas delar 
frikostigt med sig av 
sina erfarenheter.

Kooperativet Hand i Hand värnar om 
barns bästa och kämpar för att barnen 
ska få sin röst hörd. Vi arbetar och  
fokuserar på att barn och vuxna ska  
känna sig trygga med sin assistans  
och få frihetskänsla att kunna leva ett 
innehållsrikt liv.

Skolgången är otroligt viktig för ett 
barns utveckling och vi har därför gjort 
en satsning på att kunna erbjuda råd
givning till föräldrar. Hur fungerar assis
tansen? Vilka möjligheter finns det? 
Vilken hjälp kan fås och vad ska man 
tänka på?

Vill du se Oskar, 4 år, 
berätta för sina 

assistenter hur han 
gör för att spela 
fotboll? Gå in på 

www.handihand.se 
och se filmen.

Maria är lärare 
och rektor med 
fördjupning inom 
specialpedagogik 
och hjälper våra 
medlemmar med 
frågor inom 
skolvärlden.

Oskar är en 
nyfiken kille 
som vill prova 
på det mesta. 
Det får han 
möjlighet till 
med hjälp av 
sina assis
tenter.

Elin är utbildad 
socionom och är 
barnansvarig på 
kooperativet. Hon 
hjälper er med 
assistansen och 
lägger hjärta i det 
hon gör.

www.handihand.se
info@handihand.se

0430210 32

2015 firar vi  
20-årsjubileum!

Vill du vara med oss då?

Alla barn måste
få vara barn!
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Kooperativet Hand i Hand värnar om 
barns bästa och kämpar för att barnen 
ska få sin röst hörd. Vi arbetar och  
fokuserar på att barn och vuxna ska  
känna sig trygga med sin assistans  
och få frihetskänsla att kunna leva ett 
innehållsrikt liv.

Skolgången är otroligt viktig för ett 
barns utveckling och vi har därför gjort 
en satsning på att kunna erbjuda råd
givning till föräldrar. Hur fungerar assis
tansen? Vilka möjligheter finns det? 
Vilken hjälp kan fås och vad ska man 
tänka på?

Vill du se Oskar, 4 år, 
berätta för sina 

assistenter hur han 
gör för att spela 
fotboll? Gå in på 

www.handihand.se 
och se filmen.

Maria är lärare 
och rektor med 
fördjupning inom 
specialpedagogik 
och hjälper våra 
medlemmar med 
frågor inom 
skolvärlden.

Oskar är en 
nyfiken kille 
som vill prova 
på det mesta. 
Det får han 
möjlighet till 
med hjälp av 
sina assis
tenter.

Elin är utbildad 
socionom och är 
barnansvarig på 
kooperativet. Hon 
hjälper er med 
assistansen och 
lägger hjärta i det 
hon gör.

www.handihand.se
info@handihand.se

0430210 32

2015 firar vi  
20-årsjubileum!

Vill du vara med oss då?

Alla barn måste
få vara barn!
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Direkt efter läsningen stannade producenterna 
kvar och sa att det här kommer aldrig att gå, man 
hör ju inte vad han säger. Men jag sa jodå, det 
kommer visst att gå. Alla medverkande i den här 
uppsättningen har utmaningar att möta. Johan 
Glans ska sjunga, Peter Jöback ska göra en av sina 
största talroller någonsin. Alla måste göra något 
som är långt utöver vad de tidigare kunnat och jag 
kommer att kunna arbeta med Jonas så att Jonas 
fungerar fantastiskt. Jag ringde dig samma dag och 
sa att du inte skulle vara orolig, vi går igenom varje 
replik och rättar varje replik så att de bara innehål-
ler ljud och stavelser som du kan uttala. 

– Och jag visste inte riktigt vad det innebar, jag 
fick sätta mig och analysera det vilket var ett arbete 
i sig. Jag ska säga att alla andra skådespelare fick 
göra samma sak, för alla har stavelser och ljud som 
man inte kan uttala, men det ser bara lite olika ut 
för varje individ. 

Hur har repetitionerna gått?
– Det har varit ett härligt gäng, det kände jag 

redan första dagen att här kommer jag att trivas, 
det fanns en inkludering, det som är temat i 
föreställningen, att alla är viktiga, säger Jonas 
Helgesson

– För mig är Jonas föreställningens hjärta. Jag 
har ju regisserat Ernst-Hugo Järegård, Lena 
Nyman, Börje Ahlstedt, Marie Göransson det vill 
säga flera av de stora skådespelarna och jag har 
sällan träffat en så intelligent skådespelare som 
Jonas. Han gör en knivskarp analys utan att 
egentligen ha förkunskaper, jag borde anställa 
Jonas som dramaturg!

– Jag älskar att lära mig nya grejer, att finslipa 
och bli bättre hela tiden. Just nu när vi börjar göra 
föreställningen måste jag för min egen motivation 
hela tiden fixa lite mer, göra saker lite bättre. 

– I början spelar man på ren energi, men du 
kommer att spela över 100 föreställningar och då 
måste du hitta ett sätt att varje kväll göra föreställ-
ningen som om den vore den första, utan att gå 
sönder. Det finns vissa scener i showen som är 
väldigt sårbara och väldigt blottande och det går 

JONAS HELGESSON

Bakgrund: 
Föreläsare, ståuppa
re, skribent och 
författare.

Aktuell med: 
Huvudrolls inne
havare i musikalen 
Livet är en schlager.

Född: 4 mars 1978 i 
Göteborg.

Familj: Gift med 
Hanna, dottern 
Esther, 1 år.

Jonas Helgessons första manusläsning var en katastrof och ingen utom Jonas Gardell trodde på att han skulle klara av utmaningen.
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man sönder av. Man måste hitta ett sätt att göra dem 
med samma äkthet men utan att trasas sönder själv. 

– Hela min familj och mina vänner är helt höga, 
de ser föreställningen tre gånger under hösten bara 
för att de vill vara delaktiga i min lycka. Jag lever 
mina bästa dagar just nu. Det här är det största jag 
har varit med om och jag vill krama ut lyckan ur 
varje dag!

När Jonas Helgesson var liten fick han höra att han 
aldrig skulle kunna tala eller resa sig upp ur 
rullstolen. Idag är han gående, populär föreläsare, 
gift, pappa till en bebis på tio månader, och 
huvudrollsinnehavare i en kritikerrosad musikal 
som går för utsålda hus. Den utvecklingen verkar 
svårslagen och tankarna vandrar till vad som ska 
komma härnäst? Vad finns det för planer? Och det 
är här den så kallade Gardellska åthutningen 
inträffar. 

– Det är något konstigt med journalister, vi 
pratar alltid om att vi ska vara här och nu och vara i 
ett ögonblick och sedan frågar journalisterna alltid 
när man är mitt uppe i sitt livs största ögonblick 

’vad blir nästa grej’, det är ju 
ren dumhet.

Orden fortsätter teatraliskt 
att smattra fram, eskalerar i 
styrka och når styv kuling på 
bara ett ögonblick.

– Det är ju ett feltänk i 
hjärnan att hela tiden fråga ’och 
vad blir nästa grej’, att aldrig 
vara nöjd, att aldrig vara glad och aldrig leva i 
ögonblicket, och säga ’vad blir nästa grej’. Skärp 
dig! 

Sedan blir tonen mjukare.
– Det här är väldigt mycket jag, jag är en sträng 

herre, det är därför folk är rädda för mig, men jag 
är sann. 

Jonas Helgesson å sin sida vet utan tvivel vad nästa 
projekt blir efter föreställningarna; nämligen att 
vara pappaledig. Han veckopendlar till repetitio-
nerna i Stockholm och åker hem till familjen över 
helgerna. 

– Min dotter är bara tio månader och det är 

Det är ju ett feltänk  
i hjärnan att hela tiden 
fråga ’och vad blir nästa 
grej’, ATT ALDRIG VARA NÖJD.

Telefon: 0761-75 99 00
E-post: info@assistanskompaniet.se

En funktionell 
personlig assistans för 
ett tryggt och bra liv

”Den personliga kontakten med 
Assistanskompaniet är viktigast och bäst”

Joanna, Huddinge

ak_foraldrakraft_87x132.indd   1 2012-11-16   10:56

Telefon: 076-175 99 08
E-post: jessica.johansson
@assistanskompaniet.se
www.assistanskompaniet.se

assistanskompaniet fk 1405.indd   4 2014-09-16   13:47

       För ditt 

oberoende.

Turny Evo tar dig smidigt in i och ut ur 
bilen utan att  äventyra säkerheten.

www.autoadapt.se    Tel. 0302 254 00    info@autoadapt.se 
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tråkigt att vara ifrån henne men det är ett jobb och 
en tid i livet och det får man acceptera. Jag längtar 
efter att få vara ledig och ta hand om henne. 

– Ja, du är dum i huvudet om du inte är pappale-
dig! inflikar Jonas Gardell.

– Sedan har jag fått mersmak för skådespeleri, 
jag älskar kommunikation 
och när människor förstår 
vad jag vill säga. Teatern är 
en helt ny värld med otroliga 
kommunikationsmöjligheter. 
Man talar genom karaktären, 
genom blickar och känslout-
tryck. Jag gillar dramaturgi 
och ett galet mål är att i 
framtiden försöka regissera något, teater eller 
tv-drama. 

Hur har era liv förändrats i och med samarbetet 
med musikalen?

– Jag har lärt mig jättemycket, det är nog det 
största, och jag kan förmedla saker på ett annat sätt 

nu. Jag önskar att Jonas Gardell satt med mig hela 
dagarna, jag lär mig så mycket om mitt liv och om 
teater. Vi är ganska lika varandra, vi har levt i ett 
slags utanförskap och att träffa någon som levt med 
det länge är lärorikt.

– Förutom att jag är mycket äldre än dig.
– Ja kanske lite, haha. Jag har också blivit lite 

tryggare som människa av att träffa andra som 
verkar trygga i sin identitet. Och sedan att träffa 
Glans som har en sådan tajming, jag har aldrig sett 
något liknande. Det är fantastiskt. Jag har lärt mig 
av alla och det tycker jag är jättekul.

– Det där är ju naturligtvis väldigt ömsesidigt 
och jag tror att om du frågar samtliga i kärntrup-
pen av skådespelare så kommer de alla att säga att 
de har lärt sig enormt mycket av Jonas Helgesson. 
Jag är god vän med Rikard Wolf som är skådespela-
re och har KOL och astma och det har gjort honom 
till en bättre skådespelare för han måste gå direkt 
på kärnpunkten, annars får han för lite luft. Och 
det är lite likadant med Jonas, han väntar ofta med 
att säga något och genom åren har han lärt sig att 
eftersom folk inte har tålamod att vänta så länge så 
måste han vara extremt distinkt i sitt ordval. Vi 
hade en dag på teatern i våras då jag fångade upp 
Jonas och frågade om han tyckte att han fick ta 
tillräckligt med plats. Den dagen berättade han om 
sitt liv och sina utmaningar och sina tillkortakom-
manden. Den dagen hittade vi till föreställningen. 
Vi bär alla på våra utanförskap men har man cp går 
det inte att dölja. Det blir väldigt tydligt när Jonas 
pratar om att han när han var liten fick höra att han 
varken skulle kunna tala eller gå och det är ungefär 
som att säga ”här har du din förtidspension, var 
snäll och lev inte för länge”. Och det där är något 
som vi alla bär på, en skräck för att inte duga till, 
att ingen ska vilja ha dig. 

Gardell fortsätter:
– I min förra show Trafikplats Glädjen så berätta-

de jag om en bekant till mig som hade en avliden 
gammal tant vars kvarlåtenskap på vinden innehöll 
en låda full med noggrant ihoprullade snören och 
på lådan stod ’Snören för korta för att använda’. Jag 
har levt med den historien ända sedan dess. Det 
var på vippen att jag själv när jag var liten just 

tänkte att nej jag är nog ett 
snöre för kort för att använ-
das och att jag skulle rulla 
ihop mig själv och lägga mig i 
en låda på vinden med en 
lapp om att tyvärr det här 
dög inte till. Och jag tror att 
vi måste alla komma över det 
där att vara ett snöre för kort 

för att an  vändas. Det är återkommande i hela mitt 
konstnär skap men det tydliggörs som allra mest i 
Jonas Helgessons rollfigur David. Och även i Jonas 
Helgessons liv så klart. Och en av svårigheterna för 
Jonas är ju att han har kommit över rullstolen, han 
har ju skapat sig en plattform där han är älskad, 
där han inte lever i ensamhet, där han har ett yrke 

JONAS GARDELL

Bakgrund: Författare, 
dramatiker, komiker 
och artist.

Aktuell med: Manus 
och regi för musika
len Livet är en 
schlager.

Född: 2 november 
1963 i Stockholm.

Familj: Gift med Mark 
Levengood, barnen 
Olga Levengood och 
Amos Gardell.

Skräcken att inte duga, att ingen vill ha dig, är något som vi alla bär på, säger Jonas.

Vi bär alla på våra utan-
förskap men HAR MAN CP 

GÅR DET INTE ATT DÖLJA.
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han älskar och nu ska han spela den här karaktä-
ren som blir så illa behandlad.

– En kväll hade jag med mig en del barndoms-
kamrater, det var intressant. De tyckte att det var 
svårt att se mig tillbaka i rullstol för de hade varit 
med och hjälpt mig upp ur den. Och det här har jag 
aldrig sagt till dig Gardell, om scenen när jag ligger 
i sängen och skriker ut all min ångest, säger en 
kamrat – detta har jag förnekat för jag har inget 
minne av det – att han när vi var små hörde mig 
skrika när han var hemma hos mig vid ett tillfälle. 
Han fick inte komma in och leka för jag låg i min 
säng. Det finns så mycket av mig i David även om 
jag har gått vidare och lycktas i livet så finns det 
där. Man har för alltid varit ett barn som har 
upplevt mycket saker. Jag blev helt skakig av att 
höra det min kompis berättade. Jag ser mig som en 
glad kille idag, det kan liksom inte ha varit jag. Det 
var starkt för mig. Det gjorde att jag fick ny 
motivation att gestalta detta kväll efter kväll.

– Jag har haft kontakt med många funkisar 
genom åren och i åldrarna 20–35 år handlar det 
mycket om ensamhet, om sexualitet och kärleks-
längtan och att vilja träffa någon och det vet jag att 
du pratade om också, att du förstod att du skulle få 
leva ensam. Och om du går till ’Torka aldrig tårar 
utan handskar’ och det Benjamin, som är Jehovas 
vittne och homosexuell, förmedlar i sin yttersta 
förtvivlan ’Jag vill i mitt liv få älska någon som 
älskar mig’ det behovet och den längtan är ju 
gemensamt för oss alla. 

– Om man har de förutsättningar som jag och 
Jonas har så tror jag att man lätt tänker att jag 
kommer aldrig att träffa någon det här kommer att 
vara mitt liv. 

– En annan sak som vi har gemensamt och som 
jag tycker är intressant det är att vi båda är 
frikyrkliga. Jag kommer från en baptistfamilj och 
du från pingstvännerna. Det finns ju onda frikyrk-
liga familjer men det finns också goda frikyrkliga 

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

familjer där det finns en 
lust att göra det rätta och 
att göra skillnad och jag 
kommer från en väldigt 
varm frikyrklig familj och 
det tror jag att du också gör. 

– Det hjälper att ha tänkt 
igenom livet och de 
existentiella bitarna, allt 
man gör på scenen är ju 
ganska existentiellt och om 
du inte hittar till botten blir 
det inte lika äkta. Det gäller 
att gräva lite i den kristna 
värderingsasken för att hit - 
ta de där byggklossarna. l

Nå dina mål 
med vårt stöd

Daglig verksamhet för dig med Asperger (AST)

www.cedergruppen.se • 08-654 30 00 • info@cedergruppen.se

”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

FK_1406_s22-29_HelgessonGardell_v05.indd   29 2014-11-18   09:36



30     FÖRÄLDRAKRAFT # 1 2014

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 

# 4 
augusti  
2013  
årgång 8

Fö
r

ä
ld

r
a

k
r

a
Ft  N

r
  4, 2013       ay

la
 k

a
b

a
c

a
     te

m
a

 a
s

s
is

ta
N

s
      te

m
a

 h
itta

 r
ätt vå

r
d

      m
ä

s
s

tid
N

iN
g

 Fr
i 2013        yo

g
a

     te
m

a
 b

ö
c

k
e

r

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

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

Av 1 800 kunder är hälften barnoch ungdomar.
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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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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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Skola 

Under de år Lina behandlades för cancer lekte hon nästan 
ingenting med jämnåriga barn. Hela skoltiden kände hon sig 
annorlunda och hade svårt att finna en vän som förstod henne 
på riktigt. Tack vare att hon satte ord på detta bygger  
forskare i Halmstad en digital skolgård för barn som vistas 
mycket hemma eller på sjukhus.

på nätet
blir skolgård

Kompisdröm
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Köping hösten 2000. Lina, 6 år, har 
precis börjat skolan efter två och ett 
halvt års behandling för leukemi, 
blodcancer. Behandlingen har varit 
framgångsrik. Hon 

har överlevt.
Men hon känner sig annorlunda 

bland sina klasskamrater. Hon har 
ont, är svullen av kortisonbehand-
ling och kan inte springa lika fort 
som alla andra. Hon har heller inte 
riktigt lärt sig hur man gör när man 
leker, däremot vet hon vad man 
inte får göra.

– Under sjukhusvistelsen fick jag 
hela tiden höra ”du får inte göra si 
eller så, akta droppet, inte springa, 
inte hoppa”. Det blev en krock och 
jag blev ”mamman” i kompisgrup-
pen. 

Eftersom omgivningen upplevde att Lina hade 
”koll på allt” gav de vuxna henne också mer ansvar 
än hon borde fått, till exempel kunde hon vara den 
som fick ta ansvar för nyckeln till kopiatorrummet.

Under låg- och mellanstadiet kände hon sig på 
många sätt mer mogen än sina jämnåriga.

– Jag hade lätt att hitta kompisar, men hade svårt 
att fästa mig vid någon. Det var som att jag inte 

nådde fram, det var för stor skillnad. 
Hela världsuppfattningen skilde sig, 
de ville leka med barbies, prata om 
hästar, killar och smink. Jag ville leka 
sjukhus med mina dockor. 

Lina valde ofta att gå hem själv efter 
skolan, för att läsa. Detta ledde under 
högstadiet till utanförskap och 
kränkningar i form av elaka sms. 

– Jag förstod inte att skolan och 
fritiden hörde ihop, att man binder 
band på fritiden som är viktiga i 
skolan och tvärtom. Jag var också 
borta mycket under skoltiden, ibland 
en dag i veckan, för uppföljningar och 
provtagningar. Då var det lätt hänt att 

jag missade en händelse som sen blev ett internt 
skämt. En enda dag kunde spela stor roll. 

Ett annat stort problem var att ingen pratade om 
det Lina varit med om.

OM LINA

Namn: Lina Öhlander.

Ålder: 20 år.

Aktuell: Läser till 
biomedicinsk 
analytiker på 
Hälsohögskolan i 
Jönköping, samt 
inspirationskälla till 
projektet ”Give me a 
break”.

Bor: Jönköping.

Gillar: Att bli bemött 
som den jag är.

Gillar inte: Att mötas 
av fördomar.

”Jag förstod 
inte att skolan 
och fritiden 
hörde ihop, att 
man binder 
BAND PÅ FRITIDEN 
SOM ÄR VIKTIGA  
I SKOLAN OCH 
TVÄRTOM.”

Lina skrev ett inlägg på Barncancerfondens forum, där hon sökte kontakt med någon i samma ålder med liknande erfarenheter.  
Resultatet blev projektet ”Give me a break”.
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– Släkten och familjen lade locket på. ”Nu är du 
frisk, nu har det inte hänt.” Jag hade frågor och 
funderingar, men ingen att prata med.

Under uppväxten har Lina drabbats av både 
psykiska och medicinska problem. I tonåren 
avstannade hennes pubertet, och hon vet ännu 
idag inte om hon kommer kunna få barn. Hon har 
också utvecklat epilepsi och tvångssyndrom.

För fyra år sedan fick hon nog. Hon behövde en 
vän som förstod vad hon gick igenom. Hemma i 
Köping fanns bara en flera år yngre kille som hon 
visste hade liknande erfarenheter som hon.

Efter att ha försökt lämna en lapp med sin adress på 
sjukhuset i Västerås, men blivit avspisad med ”sekre-
tess”, skrev hon ett inlägg på Barncancerfondens 
forum, där hon sökte kontakt med någon i samma 
ålder med liknande erfarenheter. 

– Jag ville träffa någon som vet hur det är och 
som har samma världssyn och förståelse för att jag 
inte är som alla andra. 

Hon fick inget svar den gången. 
Däremot lyckades hon året efter ändra reglerna 

på ett läger för överlevare, så att även hon, som 
varit friskförklarad i många år, fick vara med. Där 
träffade hon äntligen vänner som förstod henne 
och hon beskriver lägret som den bästa veckan i 
hennes liv.

Jönköping i oktober 2014. Lina har fyllt 20 år, 
flyttat till Jönköping för att plugga på högsko-
la. 

– Idag mår jag rätt okej, men jag tänker på det 
jag har upplevt varje dag. Jag märker att folk är 
rädda att säga fel saker, och därför är det viktigt att 
träffa någon annan i samma situation då och då. 
När man inte behöver förklara saker och kan 
slappna av. 

Att träffa andra gör också att Lina känner sig 
lugn, vilket annars händer väldigt sällan. Hon kan 
få förståelse för tankar som andra försöker släta 
över.

– Varför överlevde just jag? Vem var det som dog 
istället för mig? Vems plats tog jag och hur ska jag 
förtjäna den? Vad ska jag behöva offra för att 
förtjäna att leva? 

Idag vet hon att andra också tänker så här, men 
när hon var yngre trodde hon att hon var ensam 
om sina tankar. 

– Det var som en stor del av mig inte fick finnas. 
Det kändes som att jag inte borde klaga – jag hade ju 
överlevt. Istället måste jag lyckas och vara tacksam 
och ta till vara på varje sekund. Det blev en press att 
finnas till. Men jag är ingen superhjälte. l

LINAS TIPS TILL...
… SKOLAN

  Behandla mig som alla andra så långt det är 
möjligt

 Ge mig inte mer ansvar än någon annan

 Beskydda mig inte 

 Hjälp mig att komma in i sociala sammanhang

  Hjälp mig att hålla kontakten med klassen om 
 jag är på sjukhus

  Föreslå att en sjuksköterska eller liknande 
kommer till klassen och berättar vad min diagnos 
innebär

… BARN

 Tänk på att du är mycket mer än din diagnos

  Tro det eller ej, men det blir enklare när du blir 
äldre

  Fråga dina föräldrar om du kan få träffa andra 
med liknande erfarenhet

  Be någon vuxen komma till klassen och berätta 
om din diagnos

  Bjud in klassen att komma och besöka dig på 
sjukhuset

 Om du inte har någon att prata med – skriv av dig

… FÖRÄLDRAR

 Våga prata med mig om min diagnos

 Lyssna på mig

  Hjälp mig att hålla kontakten och bjuda in 
klasskamrater när jag är på sjukhus

  Försök göra mina två världar till en gemensam, 
så att det inte blir tabu

 Informera lärare och andra föräldrar

 Hjälp mig att berätta att det inte smittar 

  Hjälp mig att dokumentera vad jag går igenom 
för framtiden 

  Hjälp mig att hitta kompisar som har liknande 
erfarenheter 

  Hjälp mig att hitta vuxet samtalsstöd om jag 
behöver

SJUKT VIKTIGT

En pysselbok för 
barn och samtidigt 
ett verktyg för vuxna 
i samtal med barn 
om att vistas på 
sjukhus och 
existensiella frågor 
kring liv och död. 
Av: Helene Forsling, 
Monika Nyström och 
Viveca Nordlander. 
Illustration: Emilie 
Bergman.
Förlag: Idus Förslag 
2014

HUR ÄR  
DET FÖR DIG?

Samtalsmaterial om 
olika svårigheter 
som elever med 
förvärvad hjärnska-
da kan uppleva i sko-
lan, bland annat 
kamratrelationer.
Av: Cristina Eklund
Beställs på: 
hjarnkraft.se

TEXT & FOTO: ANNA PELLA    
info@faktapress.se

LÄS OM PROJEKTET ”GIVE ME A BREAK” PÅ NÄSTA UPPSLAG
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 skolan 

En forskargrupp i Halmstad 
har fångat upp Linas önskan 
om att träffa andra med 
liknande erfarenheter, och 
håller nu på att bygga en 
virtuell skolgård för barn  
som vistas mycket på sjukhus.

Halmstad hösten 2014. 
Forskningsprojektet ”Give me a 
break” leds av Jens Nygren, 

docent i medicinsk vetenskap, som i takt 
med att cancerbehandling blivit mer 
framgångsrik börjat intressera sig för vad 
som händer sedan, när man överlevt 
cancer. 

– Idag lyckas vi för vissa barncancerfor-
mer bota upp till 85% av de som drabbas. 
Men hur mår man när man gått igenom 
något sådant dramatiskt i unga år? När jag 
såg Linas inlägg på Barncancer fondens 
forum blev det min mission att hjälpa barn 
som henne att hitta vänner med liknande 
erfarenhet. 

På högskolan pågår ett flertal projekt 
för att stödja barns psykiska hälsa, och 
Jens och hans kollegor har samlat in 
mängder av data för att ta reda på hur det 
är att vara ung canceröverlevare idag, och 
fått bekräftat att många känner sig 
ensamma och utlämnade. Tillsammans 
med en grupp barn som har erfarenhet av 
cancer har de spånat fram många idéer, 
vilket till slut har mynnat ut i projektet 
”Give me a break”, en virtuell skolgård, för 
barn som vistas mycket hemma eller på 
sjukhus. 

– Att missa skolan är också att missa 
rasten. Det är på rasten, på skolgården, 

som sociala band knyts. Barn som vistas 
mycket på sjukhus missar detta, de 
halkar efter i att skapa nya kontakter och 
interagera med andra.  

Projektet riktar sig i första hand till 
barn mellan 8 och 12 år, eftersom man 
vill hjälpa barnen att skapa relationer så 
tidigt som möjligt, innan behov av att 
träffa andra i liknande situation uppstår. 

– Det är en plats för hälsofrämjande 
lek, som inte handlar om cancer. Vi vill 
hjälpa barnen att hitta vänner att kunna 
identifiera sig med, som förstår, som de 
kan prata om sina tankar med i framti-
den. En plats där vänskap kan börja. 
Barnen kommer att kunna tanka ned den 
virtuella skolgården som en app, som 
kallar på uppmärksamhet och ”ringer in” 
några gånger per dag. Samtidigt finns en 
fritidspedagog uppkopplad som förberett 
aktiviteter och hjälper barnen att hitta 
varandra. 

– Förhoppningen är att barnen börjar 
interagera med andra, och att detta leder 
till att man ”träffas” på andra ställen, 
kanske på Instagram, eller att man 
faktiskt bestämmer träff på riktigt så 
småningom. Vill man så kan man också 
hänga kvar på den virtuella skolgården i 
tonåren, men då har man andra roller 
som exempelvis mentor för de yngre. 

Jens tror också att den virtuella skolgår-
den kommer att underlätta för barnen att 
bibehålla sina gamla kompisrelationer.

– Vi vet att lång frånvaro kan göra det 
svårare att återvända till skolan, det 
sociala kan bli ett hinder att gå tillbaka. 
Vår plattform ger möjlighet till nya 
sociala relationer men underlättar 
förhoppningsvis också att behålla de 

KOMPIS SÖKES

n Projektet ”Give me a break” drivs av 
Jens Nygren, Pontus Wärnestål och 
Petra Svedberg vid Högskolan i 
Halmstad och kom till efter att Lina 
Öhlander skrivit att hon sökte en vän 
med liknande erfarenhet på 
Barncancerfondens forum. 

Projektet har belönats internationellt 
för sin metod att identifiera vilka mål, 
beteenden, frustrationer och attityder 
som kan finnas hos olika typanvändare, 
så kallade personas. Spel- och 
designbyråerna Hello There och CP+B 
har kopplats till projektet för att utveckla 
en prototyp som kommer att börja 
testas vid årsskiftet. Just nu söks 
finansiärer med intresse av att tillhanda-
hålla tjänsten för olika målgrupper.

Tanken är att användarkonton kan 
delas ut av vården eller barnets 
patientorganisation. Drömmen är att 
plattformen ska komma barnen till del 
redan inom ett år, och för att det ska bli 
verklighet byggs nu en prototyp att 
testa och visa för framtida finansiärer. 

Läs mer på givemeabreak.se

I framtiden ska plattfor-
men även omfatta barn 
med andra diagnoser 
och deras syskon.

Forskargruppen i Halmstad. 
Skolgården får inte vara enda platsen för kompisar.

TEXT & FOTO: ANNA PELLA    
info@faktapress.se

 missa rasten
gamla. Vi hoppas att vi bidrar till att 
barnen fixar att gå tillbaka till skolan 
snabbare. 

En annan förhoppning är att plattfor-
men ska få internationellt genomslag och 
så småningom även omfatta barn med 
andra diagnoser än cancer och deras 
syskon. l

Att missa skolan är också att
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Malteholmsskolan, Hässelby. 
Sofia Andersson, 10 år, går med 
lätta kliv in i klassrummet och 

går rakt fram till sin tryckkontakt med 
förinspelad sång. Hon tar upp kontakten 
i handen och trycker lätt. 

”Hjulen i bussen snurrar runt, runt, 
runt.” 

Paus. 
Sofia går fram till sin lärare Lena och 

tar hennes hand och lägger den på 
kontakten, för att Lena ska trycka.

”Runt runt runt”. 
Paus. 
Sofia gör samma sak om och om igen 

tills hela versen är spelad. Sen börjar hon 
om igen.

Musik är ett av hennes största intressen.

Sofia föddes med en grav ospecifik 
utvecklingsstörning och går fjärde året i 
grundsärskoleklass. Här har hon gått 
sedan hon var sex år. Hennes föräldrar 
valde just den här skolan av flera olika 
skäl. Dels för att den låg närmast, vilket 
de tyckte var praktiskt och skulle 
underlätta kontakten mellan dem och 
skolan. Men också för att skolan ligger 
nära vattnet och i en lummig miljö. 
Dessutom fick de ett mycket bra intryck 
av personalen redan från första början, 
dels när det gällde bemötandet, men 
också att de gjorde det möjligt för Sofia 
att börja tidigare än tänkt, eftersom 
familjen behövde avlastning.

Samarbetet med skolan fungerade bra 
från början.

– Vi var tydliga med vad Sofia tycker 
om och vad hon inte tycker om, och 
försöker hela tiden ge så mycket informa-
tion som möjligt, så att personalen kan an-
vända sin kompetens och erfarenhet till 
att göra Sofias dag så bra som möjligt, 
säger mamma Anna-Karin, och fortsätter:

– Personalen visade att de lyssnade på 
oss och Sofias behov och anpassade 
verksamheten efter det. Det fick oss att 
känna en trygghet och tillit och har gjort 
att vi har kunnat ta ett steg tillbaka och 
lita på att de vill Sofias bästa. När det 
gäller innehållet i Sofias skoldag är de 
måna om att inte lägga sig i några 
detaljer.

Hon tar ett exempel:
– Vi har berättat att Sofia älskar musik 

och att vara ute mycket, men vi säger inte 
att hon måste få vara ute eller spela 
musik en viss stund varje dag. Som 
förälder bör man nog försöka släppa 
detaljstyrning i de frågor som inte är 
akuta. Hon tänker att samarbetet utsätts 
för fler utmaningar om man har ett barn 
med medicinska behov, vilket Sofia inte 
har. Samtidigt säger hon, av egen 
erfarenhet, att det gäller att välja sina 
strider och bara ta de som verkligen är 

Att skolpersonal har förståelse för föräldrarnas 
situation och att man som förälder ibland försöker 

ta ett steg tillbaka och lita på personalens kompe-
tens, gynnar samarbetet mellan hem och skola, 

menar Sofias föräldrar som har bestämt sig för att 
inte lägga sig i detaljerna i sin dotters skoldag. 

Samarbetet som 
ska gynna Sofia

– Det är extra viktigt att vi kan kommunicera bra när inte 
Sofia kan berätta hur hon haft det. Det viktigaste är att 
hon mår bra, och får förutsättningar att utvecklas till en 
harmonisk och stabil person, säger mamma Anna-Karin.

Att missa skolan är också att
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viktiga, för att inte bränna ut sig själv och 
riskera de viktiga relationer man har 
kring sitt barn.

– Som förälder måste man kanske 
tagga ned ibland, och lita på personalen 
och deras kompetens. Såklart ska man 
påpeka om något är fel. Det viktigaste för 
oss är att Sofia är i en miljö där hon trivs, 
med människor som bryr sig om henne, 
och där hon kan utvecklas.

Föräldrarna är övertygade om att 
människor är mer benägna att göra sitt 
bästa och gå varandra till 
mötes om de har en god 
relation där båda parter är 
inställda på samarbete. 

– Vi har tur som har så 
bra personal i skolan, säger 
pappa Mikael. Det blir ju 
svårare om personalen inte 
är inriktad på samarbete, 
precis som det blir svårare 
för skolan när föräldrarna 
inte är det. Det handlar om 
inställning och välvilja och 
att båda parterna måste vara inriktade på 
samarbete. Jag och Sofias mamma är 
måna om att ha en bra relation till skolan, 
och försöker vara lösningsorienterade.

Grunden är kommunikation och den 
försvåras av att Sofia, liksom många barn 
som går i särskola, oftast åker taxi till och 
från skolan. Kontaktboken är därför den 
viktigaste kommunikationskanalen. Där 
skriver föräldrarna till skolan och vice 
versa. 

– Kontaktboken ersätter ”Vad har du 
gjort idag och hur har du haft det?”-frå-
gan som vi kan ställa till lillasyster. 

Sofias föräldrar tycker att det allra 
bästa är när personalen skriver om något 
roligt som har hänt, till exempel att Sofia 
reagerat positivt på en ny melodi, eller att 
de sett något nytt i hennes kommunika-
tion. Det bekräftar att personalen ser 
deras dotter.

Att ha ett barn som inte själv kan 
berätta hur det är i skolan är jobbigt. 

– Vi ser att hon springer 
in i klassrummet när vi 
kommer dit, och tolkar det 
som att hon trivs bra. Det är 
extra viktigt att vi och 
skolan kan kommunicera 
när inte Sofia kan berätta 
hur det är. 

Det gäller kanske i 
synnerhet känsliga frågor 
kring barnens behov. I 
våras tog skolan upp att de 
har svårt att erbjuda Sofia 

den sinnestimulans hon behöver, och 
föräldrarna funderar nu på om de ska för-
söka hitta en annan skola som passar 
henne bättre. 

Anna-Karin minns att hon först blev 
illa till mods över att höra att Sofia hade 
större behov än sina klasskamrater.

– Sorgen rivs upp varje gång jag blir 
påmind om Sofias tillkortakommanden. 
Men sen förstod jag att personalen såg 
det ur Sofias perspektiv. Man borde för-

Sofia älskar musik, och skolan försöker använda det i många sammanhang under hennes skoldag.  

KOMMUNIKATIONS TIPS…
… till skolpersonal

  Berätta om de små detaljerna, då vet vi 
att ni ser våra barn.

  Fundera på hur ni lägger fram saker till 
föräldrar.

 Mejl kan vara särskilt svårt, eftersom det 
lätt låter kantigt. Ring hellre om frågan 
är känslig.

 Bilder kan vara känsliga, svårt att få 
snygga, satsa på bra ljus och kamera, 
och ”frisera” gärna ;)

 Motivera hur ni använt vår information i 
planeringen för barnet.

 Om vårt barn har personlig assistent, 
tydliggör rollerna i skolan.

… till föräldrar
 Ge feedback, då vet skolan att ni ser 
deras arbete.

 Ge så mycket info ni kan om vad barnet 
tycker om, men detaljstyr inte.

 Utgå från att personalen gör sitt allra 
bästa och respektera deras pedagogis-
ka kompetens.

  Fundera på hur ni lägger fram saker till 
personal.

  Mejl kan vara särskilt svårt, eftersom det 
lätt låter kantigt. Ring hellre om frågan 
är känslig.

 Om barnet har personlig assistent, 
tydliggör rollerna i skolan.

”Det viktigaste 
är att vara 

ärlig, rak och 
våga fråga  
om allt. ÅT  
BÅDA HÅLL.”

OM SOFIA

Namn: Sofia 
Andersson

Ålder: 10 år

Aktuell: Går i 
Malteholmsskolan i 
Hässelby.

Bor: Vällingby utanför 
Stockholm.

Gillar: Fika, gunga 
och musik, både att 
spela och lyssna. 

Gillar inte: 
Dammsugare, vissa 
höga ljud.
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Till hösten kan vi erbjuda platser på Vip Gymnasiesärskola, en skola för 
elever med autismspektrumstörning och problemskapande beteende. Vi 
ger stöd utifrån elevens behov, där vi ser den enskildes styrkor och förmågor.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information eller 
besök vårt Öppet Hus 9 december, klockan 14–19!

Marina Smeds • 0733-77 53 11 • marina.smeds@nytida.se
VIP Gymnasiesärskola Hagalundsgatan 16b, Solna

VIP gymnasiesärskola är en liten skola 
belägen i ljusa, modernt utrustade 
lokaler i Solna, strax norr om Stockholm. 
Lokalerna är skräddarsydda för att 
inspirera till lärande utifrån våra 
elevers förutsättningar.

VIP gymnasiesärskola vänder sig till 
elever som avslutat sina studier inom 
grundsärskolans båda inriktningar, 
grundsär och träning. Vi erbjuder en 
4-årig individuell gymnasieutbildning 
för elever med diagnos inom 
autismspektrat. Vi arbetar helt 
individanpassat utifrån individens 

behov och individuella förmågor. 
Tillsammans med nätverket runt eleven 
skapar vi särlösningar genom att utreda 
möjligheter och flexibelt anpassa kraven 
enligt förutsättningar. Tillsammans 
guidar vi varje enskild individ till ett 
meningsfullt vuxenliv.

Nytida VIP består av korttidshemmet 
VIP, Järva VIP för- och särskola, VIP 
Gymnasiesärskola och Wiboms VIP, 
vilket gör att vi har möjlighet att 
erbjuda en helhetslösning skräddarsydd 
för varje enskild barn och ungdom.

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

Vip gymnasiesärskola  
- skräddarsydd för att inspirera till lärande.

Läs mer om oss på www.nytida.se

MÅL I GRUNDSÄRSKOLAN

Inom grundsärskolan finns tränings-
skolan som är en särskild inriktning  
där eleven undervisas i fem ämnes-
områden:

  estetisk verksamhet

  kommunikation

  motorik

  vardagsaktiviteter

  verklighetsuppfattning

5 SAKER ATT SKRIVA  
I KONTAKTBOKEN:

1  Vad har jag gjort sen sist

2  Hur har jag mått sen sist

3   Om något särskilt har hänt (gärna 
någon positiv detalj, något litet 
utvecklingssteg eller ny reaktion, hur 
litet det än är)

4  Hur jag ätit, vilat eller skött magen

5   Eventuella viktiga medicinska detaljer 
som till exempel kramper

stås både tänka ”varför reagerar jag så 
här” och be skolan förklara tydligare hur 
de tänker, innan man låter känslorna dra 
iväg, men det är inte alltid så lätt. För vi 
ser ju också att personalen är otroligt kre-
ativa och ger Sofia sinnesstimulering efter 
de förutsättningar som finns i skolan. 

Sofias klasslärare Lena Botvidsson 
säger att hennes erfarenhet är att 
ömsesidig respekt, ödmjukhet och 
lyhördhet gentemot föräldrar är det som 
funkar bäst. 

– Det viktigaste är att vara ärlig, rak 
och våga fråga om allt. Åt båda håll. Fråga 
är det bästa man kan göra. Rak och 
öppen kommunikation leder till förtroen-
de. Ibland stöttar vi föräldrar lite extra, 
till exempel i samband med inskolning. 
De behöver få tid på sig att se att deras 
barn har det bra i skolan, så att de kan 
känna sig trygga. 

För att personalen ska kunna möta 
föräldrarnas behov krävs stöd och 
förtroende från ledningen samt ett gott 
och nära samarbete mellan skola och 
fritids. Det tycker Lena fungerar bra här.

Skolan har också en annan utgångs-

punkt än föräldrarna, menar elevassis-
tent Nina Björkqvist.

– Vi är här åtta timmar, ni är föräldrar 
dygnet runt. Vi har valt det här jobbet, 
och vi har god personaltäthet som gör att 
vi orkar och tycker att det är jättekul, 
säger Nina, och Lena fortsätter:

– Det är så roligt att se barnen göra 
små framsteg. Vi vet aldrig hur en dag ser 
ut här, hur barnen mår. Vi lär oss att ha 
tålamod. Vi leker mycket, det enda som 
kan stoppa oss är fantasin. 

Mamma Anna-Karin ler.
– Personalen här visar verkligen att de 

tycker om och bryr sig om Sofia. De ser 
de små detaljerna.

Nina berättar om ett tillfälle när hon 
nynnade på en sång ”Sofia lyste upp och 
fick äppelkinder”. Nu börjar Nina och 
Lena nynna på ”Mamma Mia” med Abba, 
en av Sofias favoritlåtar. 

Sofia börjar sakta gunga fram och 
tillbaka på stolen. Efter en stund reser 
hon sig upp och går mot musiksalen. l

TEXT & FOTO: ANNA PELLA    
info@faktapress.se
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”SVÅRT MED VIKARIER”
n ”Vi har en rak kommunikation 
med personalen vilket underlät-
tar samarbetet mellan hem och 
skola. Vi upplever att både de 
och vi kan säga vad vi tycker 
vilket känns tryggt. De är också 
väldigt öppna med hur verksam-
heten ser ut i skolan och vad de 
har för planer den närmsta tiden, 
vilket är jättebra. Däremot kan det 
vara svårt när det är vikarier på 
fritids. Frågor som dyker upp är 
om de är tillräckligt insatta i vårt 
barns behov och det har hänt att 
det har varit personer som inte 
har kommit fram och presenterat 
sig. Detta är dock sällsynt – be-
mötandet är i nio fall av tio riktigt 
bra. Vi har alltid haft bra kontak-
ter med skola och förskola. 
Mycket på grund av lyhörda och 
raka pedagoger och rektorer.”
Förälder till 10-åring,  
sydöstra Sverige

”VI VAR NÖJDA  
DE FÖRSTA ÅREN”
n ”Vi var väldigt nöjda med sam - 
arbetet de första åren, sedan har 
det tyvärr strulat oerhört mycket 
med pedagoger i vårt barns 
skola. Ingen pedagog har funnits 
närvarande i klassen på över ett 
år, och det har inte varit bra för 
framför allt rutiner och ansvars-
fördelning. Det är svårt för oss 
föräldrar att försöka samarbeta 
när ingen i skolan tar ett 
helhets ansvar. Vi känner att vi 
som föräldrar blir ifrågasatta 
gång efter annan, och får stå till 
svars inför personal på ett sätt 
som vi inte upplever som vare sig 
konstruktivt eller på sin plats. Vi 
har faktiskt funderat på att byta 
skola på grund av detta.”
Förälder till 11-åring,  
mellersta Sverige

”KLOCKRENA ROLLER 
OCH KOMMUNIKATION”
n “Samarbetet mellan oss och 
skolan är mycket bra. Skolan 
lyfter och bekräftar dessutom 
vårt barns assistenter och vi har 
assistansmöten med rektor och 
lärare. Klockrena roller och 
kommunikation! Det enda som 
inte är på topp är samarbetet 
med habiliteringen, de har ingen 
metod för hur de följer upp och 
utvärderar mål tyvärr. Däremot 
om vi föräldrar vill och orkar tror 
jag vi kan påverka detta. Skolans 
rektor jobbar också på detta. 
Förra veckan var det 
föräldramöte, det 
var ett riktigt 
planerat och 
genom-
tänkt 
möte.  
Det är en 
riktig 
skola, 
inte bara 
en 
”verksam-
het för dom 
här barnen”, 
som vi upplevde 
tidigare i förskolan.”
Förälder till 7-åring,  
mellersta Sverige

”TROTS PENDLING FUNG
ERAR DET UTMÄRKT”
n “Skolan är mycket lyhörd inför 
våra önskemål. Vårt barn pendlar 
till en närliggande kommun i 
samma län och därför är 
kontaktvägarna inte de vanliga, 
trots detta har det fungerat 
utmärkt. Vi får ett bra bemötande 
och vårt barn har nu fått en iPad 
som underlättar samarbetet ännu 
mer. Skolan är så anpassad till 
vårt barns funktionsnedsättning 

som det bara går. Vårt barn har 
inte personliga assistenter med 
sig i skolan men däremot 
assistenter i hemmet.  Korttids-
personal och personliga 
assistenter bjuds ibland in till 
handledning på skolan eller vid 
utbildningar. Det känns viktigt 
och bidrar till att samarbetet runt 
ens barn fungerar och att det 
inte blir ”vi och dem”. “
Förälder till 13-åring,  
sydvästra Sverige

”VI HAR EN SUVERÄN 
SKOLSKJUTSCHAUFFÖR”

n”Vi är mycket nöjda med 
samarbetet mellan 

hem och skola. 
Skolans 

personal är 
varm, 
professio-
nell, 
engagerad 
och lätt att 
nå via 

telefon eller 
e-post. Vi 

skickar en 
kontaktbok 

mellan skola, hem 
och korttids där det 

skrivs flera gånger per dag om 
vad som sker med och kring vårt 
barn. Även foton och emellanåt 
någon liten filmsnutt via e-post. 
Alla runt vårt barn pratar också in 
på ”Big Mac:en” dagligen. 
Dessutom har vi regelbundna 
utvecklingssamtal och små 
möten däremellan om det 
behövs. Personalen har koll på 
vårt barns syskon och till och 
med våra husdjur. Vi har kanske 
snuddat vid tanken att byta till en 
skola närmare hemmet men sam-
tidigt ser vi att vårt barn trivs så 
bra och det fungerar också 

smidigt med en suverän 
skolskjuts-chaufför som är bra på 
att undvika rusningstrafik!”
Förälder till 13-åring,  
sydvästra Sverige

”VI BYTTE SKOLA”
n “Efter ett års sjukhusvistelse 
skulle mitt barn återvända till sin 
gamla klass, nu med hjälpmedel 
och assistenter. Lärare och 
skolledning hade ingen plan för 
detta, klassen var dåligt 
förberedd och personalen 
verkade rädd över en ovan 
situation. Första dagen hälsades 
mitt barn inte ens välkommen, 
utan fick bara slinka in i klass-
rummet. Det fanns ingen 
förberedd anpassad arbetsplats, 
vi fick lägga böcker under 
bordsbenen för att mitt barn skul-
le kunna komma in med rullsto-
len. Skolan frågade oss föräldrar 
”vad vill ni att ert barn ska göra 
på denna lektion?”. Någon plan 
fanns inte. ”Utgångspunkten bör 
vara att vårt barn gör samma 
som klasskamraterna, med viss 
anpassning”, svarade vi. Idag har 
vi bytt till en annan skola, och 
första intrycket var något helt 
annat än det vi varit med om. I 
den nya skolan mötte mentorn 
och klassen vårt barn med värme 
och nyfikenhet. Mentorn är en 
fantastisk förebild för både barn 
och vuxna med sin entusiasm, 
nyfikenhet och intresse för att var 
och en ska få vara med på sina 
villkor. Vi märker att vårt barn 
tycker att det är roligt att gå till 
skolan igen. Tänk att stimulans, 
utmaningar, och att vara 
inkluderad i ett sammanhang kan 
göra sådan skillnad. Helt 
fantastiskt!”
Förälder till 15-åring,  
mellersta Sverige

Så här beskriver några 

föräldrar sina erfarenheter 

av samarbetet mellan dem 

och barnets skola.

?

Vikten av kommunikation
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Här bjuder våra annonsörer på  
tips på utbildningar.  
Fler hittar du på vår hemsida  
www.foraldrakraft.se

SKOLTORGET

Förskola

Korttids

Skola

Habiliteket
Kanalvägen 17 i Täby
Telefon: 08-47 44 610

www.habiliteket.se

Allt under ett tak!
Habiliteket erbjuder barn med flerfunktions-

nedsättning plats i en specialanpassad förskola, 
grundsärskola, fritids, korttidstillsyn  

och korttidsvistelse.

habiliteket 86x128 fk 1406 v02.indd   1 2014-11-05   16:49

Ansök till läsårskursen
2015-2016 nu!

Undervisning, boende och fritid samlat på 
skolan. Att studera på Baskursen innebär 
många positiva förändringar som du själv
är med och påverkar.

www.hogalid.nu

Utsikten – den lilla skolan 
med de många möjligheterna!

•  På gymnasiesärskolan erbjuds individuella programmet  
och fyra nationella program.

•  Vi jobbar med varierade lärmiljöer utifrån elevens  
intressen, förutsättningar och behov.

• På gymnasiet erbjuds Samhällsprogrammet och 
Introduktionsprogrammet för elever inom autismspektrum.

• På vårt internat får eleven möjlighet att förbereda sig  
för ett eget framtida boende.

Här ges möjligheten att kombinera utbildning och 
boende i syfte att lära för livet.

www.utsikten.info  tel. 0534-19160

Utsikten_fk1402_86x128_v02.indd   4 2014-02-25   17:46
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Nu lanserar Svensk TalTeknologi

”Tillgängliga Läromedel”.

Alla läromedel - nya som gamla, 
papper som digitalt, 

blir tillgängliga med tal.

Ring eller besök oss! 0454-30 08 08 / www.svensktalteknologi.se

För information och besök i verksamheterna kontakta:

Luna Korttids Luna
Korttidsvistelse   Korttidstillsyn   Boende

Nu har vi lediga platser på LSS-boendet  
på Lidingö och korttidsvistelsen i Bromma

Linda Hallberg 
Tel: 08-656 27 52
linda.hallberg@lunaskolan.se

Johanna Eriksson 
Tel: 08-656 27 49
johanna.eriksson@lunaskolan.se

www.lunaskolan.se
www.lunaskolan.se

www.lunaskolan.se
www.lunaskolan.se

www.lunaskolan.se

Praktisk linje

www.katrineberg.fhsk.se   Tel 0346-575 00

Vårt arbetssätt utgår från din 
egen kraft, förmåga och intressen.

Katrinebergsfhsk 86x60 fk1401.indd   1 2013-12-01   17:00

KONTAKT: BENGT AQUILON OCH URSULA HILLGREN, TEL 6059620

GRUND-
SÄRSKOLA

SKOLTORGET
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Skola för ungdomar  
i behov av särskilt stöd

Gymnasieskola med waldorfpedagogisk inriktning 
samt gymnasiesärskola. Tre- eller fyraårig utbildning.

Besök oss på www.novalisgymnasiet.se

Södra Järnvägsgatan 10, 153 30 Järna. Telefon: 551 746 60. 
E-mail: kontoret@novalisgymnasiet.se

PMS 376PMS 101PMS 315

Novalis 8-del 86x60 fk1406.indd   1 2014-11-11   15:53

www.movewalk.se

Skolan som tar dig 
ett steg längre!

“En nytänkande  

skola som inspirerar 

eleverna till f
ramsteg 

man inte trodde var 

möjliga”

/En pappa

Move & Walk Skola är en unik särskola 
som arbetar med Konduktiv Pedagogik, 
där rörelse tillsammans med kognitiv, kom-
munikativ och social förmåga ligger i fokus. 
Idag finns vi i Göteborg och Malmö. Vi 
planerar även att öppna en skola i Solna från 
ht 2015. Kontakta oss för mer information! 

031-55 84 20  
www.movewalk.se 

info@movewalk.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Öppet hus 18 april
Vi erbjuder kurser för

personer med
funktionsnedsättning.

www.fellingsbro.fhsk.se

tel: 0581-89 100

TEMA  
SKOLA 

FORTSÄTTER 
PÅ NÄSTA 
UPPSLAG

ALLTID SENASTE NYTT PÅ WWW.FORALDRAKRAFT.SE/SKOLA

SKOLTORGET
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Klockan är 14.35 torsdag eftermiddag 
på Kulturamas mellanstadium vid 
Danvikstull i Stockholm. 
Lektionerna är slut för dagen och 
Maya Roca Ahlgren i klass 5B 

kommer utsläntrande tillsammans med sina 
klasskamrater. 

Maya visar skolans vilrum som hon kan gå till 
om hon har sovit dåligt och behöver en paus 
under skoldagen. Hon berättar att hon får använ-
da dator som hjälpmedel och att hon sitter längst 
fram i klassrummet för att lättare kunna koncen-
trera sig på lektionerna.

– ADHD innebär att man lätt blir missförstådd 
och kan bli irriterad på småsaker. Att man har 
svårt att koncentrera sig, på läxor eller om man 
ska lyssna länge. Men också att man är konstnär-
lig, har bra idéer och är snabbtänkt. Jag är sprallig 
och har mycket energi, och jag gillar att stå inför 
klassen och redovisa. Jag vågar ta plats.

Maya säger att hon tycker mest om ämnena bild, 

slöjd och teater. Hon tycker även mycket 
om sång, dans och musik och vill gärna 
ägna sig åt det även när skoldagen är 
slut. Eller bara umgås med kompisar 
och familj.

Efter en överenskommelse mellan hemmet och 
skolan har Maya inga läxor. Vid behov erbjuder 
skolan istället extra studietid under skoldagen för 
att komma ikapp i skolarbetet. 

Maya tycker att det är skönt att inte behöva 
bråka med sin mamma om huruvida läxorna är 
gjorda eller inte, och att slippa hålla reda på var 
skolböckerna är.

Mamma Malin Roca Ahlgren, håller med.
– Barn som Maya har svårt att planera, organi-

sera, komma igång. De behöver en instruktion i 
taget och har mycket svårare än andra att göra 
läxor på egen hand. Dessutom behöver Maya 
återhämtning och aktivitet när hon kommer hem 
från skolan.

– Då har hon använt all sin energi, eftersom 
hon behöver anstränga sig mycket mer än de 

När Maya, 11 år, kommer hem från skolan behöver hon  
återhämtning och aktivitet. Det menar hennes mamma Malin 

Roca Ahlgren, som precis som lärar- och författarkollegan 
Pernilla Alm är övertygad om att en läxfri skola skulle  

gynna fler barn med neuropsykiatriska diagnoser.

 läxor
utanMaya mår 

bättre

10 SAKER SOM  
UNDERLÄTTAR  
FÖR MAYA

1. Att ha flexibla redovis-
ningsmetoder som till 
exempel musik eller dikt.

2. Att få ha musik i hörlurar 
under lektionstid.

3. Att läraren använder 
visuella medel i undervis-
ningen.

4. Att läraren ser styrkorna 
och ger extra uppmuntran 
och beröm.

5. Att få avgränsade och 
tydliga arbetsuppgifter, en 
sak i taget och instruktioner 
i flera steg.

6. Att läraren använder 
formativ bedömning, 
feedback och mycket 
återkoppling.

7. Att få hjälp att komma 
igång och att avsluta en 
uppgift, samt extra tid vid 
behov.

8. Att sitta längst fram och 
få pauser för att skärma av 
intryck.

9. Att ha dubbel uppsätt-
ning av sina böcker.

10. Att vara läxfri och ha 
tid för återhämtning och 
aktivitet på fritiden.

OM MAYA

Namn: Maya Roca 
Ahlgren.

Ålder: 11 år.

Aktuell: Inspiratör till 
boken ”Coolt med 
ADHD”.  Går i femman 
på Kulturamas mellan-
stadium och har läxfri 
undervisning.

Bor: Trångsund utanför 
Stockholm.

Gillar: Dans, musik, 
sång, simning.

Gillar inte: Läxor.
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andra i skolan vad gäller koncentration, uppmärk-
samhet och att kontrollera sina impulser. 

Hon tycker inte heller att dagens sätt att under-
visa och pröva elevers kunskaper passar barn som 
har ADHD.

– Många av dessa elever är motivationsstyrda 
och kreativa, tänker utanför ramen och kommer 
på lösningar och nya sätt, och är bra på att ifråga-
sätta och analysera. Detta är styrkor som ofta inte 
får komma till sin rätt. 

Tyvärr, menar Malin, är självförtroendet 
dessutom ofta lågt och blir ännu sämre av att man 
får dåligt resultat på läxförhör vecka efter vecka.

– Upprepade misslyckanden och underpreste-
rande ger ännu sämre självförtroende vilket leder 
till undvikandebeteende i form av skolk eller 
hemmasittande. Läxfri undervisning är därför en 
förebyggande fråga.

Malin beskriver hur skolan kan upplevas i sin 
nyutkomna bok ”Coolt med ADHD”, som handlar 
om en 11-årig flicka med ADHD. Till vardags är 
Malin lärare i moderna språk på högstadiet och har 
slutat att ge läxor till sina elever efter att hon lärt 
känna lärar- och författarkollegan Pernilla Alm. 

Pernilla Alm är lärare i engelska och spanska på 

högstadiet. När hon skrev ett blogginlägg som 
ifrågasatte läxor förra hösten delades inlägget  
130 000 gånger på några dagar. Hon blev bemött 
med mycket kritik, som gjorde henne mer och mer 
övertygad om att läxor bara finns av ”gammal 
vana”. Hon bestämde sig för att ta reda på mer och 
intervjuade forskare, lärare, elever och föräldrar. 
Resultatet sammanställde hon i boken ”Läxfritt – 
för en likvärdig skola” som kom ut i augusti. 

Boken visar att fler än hon ifrågasätter nyttan 
med läxor.

– Forskningen kring läxor spretar, men det enda 
alla är överens om är att läxor före årskurs fem inte 
har någon effekt, det kan till och med vara skadligt 
eftersom det kan ta bort lusten och motivationen 
till ämnet. Eventuellt kan man se en liten positiv 
effekt av läxor på gymnasienivå.

LÄXFRITT 
– FÖR EN 
LIKVÄRDIG 
SKOLA
Boken är baserad 
på intervjuer med 
forskare, lärare, 
elever och föräldrar. 

Författare: Pernilla 
Alm, Hoi förlag 2014
Blogg:  
www.läxfritt.se

COOLT  
MED ADHD
Boken handlar om 
Alice, 11 år, och 
beskriver hur det 
kan vara att ha 
ADHD, både svårig - 
heter och styrkor. 
Den är tänkt som 
ett stöd för barn, 
föräldrar och lärare.

Författare: Malin 
Roca Ahlgren, 
Kikkuli förlag 2014
Blogg: www.malin 
rocaahlgren.com

VISSTE DU ATT

…skoldagens timmar är reglerade i skollagen?

…läxor och uppgifter utanför skolplikten är oreglerade?

…det enda forskarna är ense om är att läxor har 
mycket liten effekt för inlärningen före årskurs fem, 
men kan påverka lust och motivation negativt?

…läxor är en av de vanligaste orsakerna till konflikter 
i hemmet?

…föräldrar är ofta de största läxförespråkarna?

”ADHD innebär att man har svårt att koncentrera sig, på läxor eller om man ska lyssna länge. Men också att man är 
konstnärlig, har bra idéer och är snabbtänkt.” 

”När Maya fick diagnosen blev hon 
inte så glad. Jag ville vända det och 

fokusera på något positivt, OCH LYFTA 
FRAM ALLA STYRKOR MED ADHD. 
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Det vanligaste argumentet är att glosor och 
multiplikationstabellen måste ges som läxa 
eftersom det måste nötas in. Men även det går att 
göra i klassrummet, hävdar Pernilla.

– Att vara läxfri innebär att man använder 
skoltiden väl och är ledig när man kommer hem. 
Med läxfritt så tar undervisningen lite längre tid, 
men jag får med mig fler. 

Pernilla upplever att det ofta är föräldrar som 
vill ha läxor, för att ”hålla koll” på sina barn. Men 
medan vissa barn får mycket hjälp med läxorna, får 
andra ingen alls. Ämnen utan läxor har också ofta 
lägre status bland eleverna.

– Vi vet att stress kryper allt längre ned i 
åldrarna och vi lärare jobbar ju som bekant på 
kvällarna, kanske är det därför vi tycker att 
eleverna också ska göra det? Men eleverna har 
ingen flextid. Enligt Skolverket har de ingen 
skyldighet att göra läxor på fritiden, men däremot 
hamnar de i ett sämre läge mot sina klasskamrater 
om de struntar i att göra läxan. 

Om barnet har behov av extra stöd är det ännu 
sämre med läxor, anser Pernilla. 

– Föräldrarna är inte specialpedagoger och kan 
kanske inte heller hantera de tekniska hjälpmedel 
eleven har behov av. Dessutom kan man ta död på 
lusten att lära. Jag har höjt en av mina elever två 
steg sedan jag slutade att ge läxor. 

Pernilla beklagar också att det inte finns några 
riktlinjer kring läxor, varje pedagog gör på sitt eget 
sätt.

– Vi lärde oss ingenting på lärarutbildningen om 
hur läxor fungerar. Det är heller aldrig någon av 
mina chefer eller kollegor som lagt sig i om jag ger 
eller inte ger läxor till mina elever. 

Den enda läxan Pernilla tycker har något värde, 
är att uppmuntra 15 minuters fri läsning varje dag. 

– Men då ska det vara i en bok som barnet själv 
får välja. Ju mer jag har lärt mig, ju mindre kan jag 
försvara läxor. Vi säger att vi ska ha en likvärdig 
skola, och likvärdig betyder att man utgår från alla 
individers behov. l

FEM DISKUSSIONSFRÅGOR TILL LÄRARLAG 

(Ur boken Läxfritt – för en likvärdig skola)

 Måste vi ha läxor? Varför? Varför inte?

  Vilka frågor ställer vi oss/borde vi ställa oss innan vi skickar hem läxor?

   Vad är en likvärdig skola?

    Hur kan vi minska elevers och vår egen stress?

     Hur skulle vi kunna öka studietiden i skolan och minska studietiden i hemmen?

TEXT & FOTO: ANNA PELLA    
info@faktapress.se

NYTT STÖD
MATERIAL FÖR 
PEDAGOGER

 Skolverkets nya 
stödmaterial ”Läxor 
i praktiken - Ett 
stödmaterial om 
läxor i skolan” ska 
hjälpa lärare att ge 
bättre läxor till sina 
elever, och förklarar 
att en bra läxa är en 
läxa som förbereds, 
förklaras och följs 
upp av läraren, och 
inte kräver att 
föräldrar behöver 
hjälpa till. En illa 
förberedd läxa 
riskerar däremot att 
leda till att hemför-
hållandet får större 
betydelse och 
påverkar elevens 
möjligheter att klara 
av att göra läxan. 

Skolverkets nya 
stödmaterial kan 
laddas ned på 
www.skolverket.se

Pernilla Alm och Malin 
Roca Ahlgrens argu-
menterar gärna kring 

varför läxor är exklude-
rande, i synnerhet för 

barn med neuropsykia-
triska diagnoser.

”Lärande handlar inte om att kunna rabbla 
floder längre. Det handlar om att få kritiskt 
tänkande, kreativa ELEVER. VI SKA INTE GE 
ELEVERNA FISKEN, VI SKA LÄRA DEM ATT FISKA.”

Humana har den största samlade juridiska kompetensen  
inom personlig assistans i Sverige
Våra jurister har en unik erfarenhet efter att ha drivit 3 000 rättsfall inom 
personlig assistans. Som kund har du en egen jurist med den tryggheten 
och kompetensen i ryggen, och du får den kostnadsfritt. 

Kontakta oss så hjälper vi dig gärna. 
www.humana.se
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När höstterminen startade på 
Chalmers tekniska högskola i 
Göteborg så var det också starten 

för en ny heltidstjänst som samordnare 
för studenter med funktionsnedsättning. 

Annelie Karlsson är den första på 
denna nya tjänst. Hon har tidigare 
arbetat som lärare, specialpedagog och 
rektor, mest inom särskolan, i Göteborg, 
och har tillbringat 14 år av sitt yrkesliv 
bland människor med olika funktions-
nedsättningar.

– Det är spännande att arbeta med så 
många olika människor med olika behov, 
säger Annelie.

Hon betonar att hon inte börjar från 
noll, utan hennes uppgift är att samordna 
och utveckla en verksamhet som på 
många sätt redan fungerar väl. 

Vilka är det då som kan få stöd? Jo, från 
början var det mest fråga om studenter 
med dyslexi som på olika sätt kunde få 
stöd i sina studier, men verksamheten 
har utvecklats så att det nu omfattar 

studenter med allt fler olika diagnoser. 
Där finns också en rad olika neuropsy-

kiatriska funktionsnedsättningar som 
adhd, asperger och annan autism, där 
finns psykiatriska funktionsnedsättning-
ar som posttraumatiska stressyndrom, 
bipolära sjukdomar och selektiv mutism 
(att man ibland inte kan tala). Här finns 
också studenter med olika former av 
rörelsehinder, syn- och hörselnedsätt-
ningar och kronisk värk. 

En ny diagnos för Chalmers är narko-
lepsi, som tydligen följer med åldern för 
de som drabbades av denna svåra 
biverkning vid vaccinering för snart fem 
år sedan.

– Det är absolut ett genomslag, det är 
en liten grupp om fem studenter, kom-
menterar Annelie. 

En ny grupp med nya behov är en 
utmaning, men Annelie menar att det är 
fantastiskt att de kommer till Chalmers 
och att få ge dem stöd. 

Hon förklarar att det är viktigt att det 
stöd som ges till olika studenter är en 
kompensation men inte ge någon fördel, 
det ska inte kunna upplevas som fusk. 
Rent konkret handlar stödet förstås om 
olika saker, men en vanlig insats är 
förlängd tentatid. Det gäller för personer 
som har dyslexi, som behöver mer tid för 
att läsa, förstå och formulera sig, men det 
kan också bli aktuellt för studenter med 
olika neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar. För en dyslektiker kan också 
anteckningshjälp behövas. I en del fall 
kan det bli aktuellt med någon form av 
alternativ examination, och en dyslekti-
ker kan om det bedöms som rimligt också 
någon gång få göra redovisningar på 
svenska i stället för engelska.

Anneli betonar också värdet av 
mentorer, en funktion som växer i 
betydelse överallt i högskolevärlden, och 
som har fått ett ökat stöd av 

Det finns hjälp att få för studerande med olika funktionsned-
sättningar, även i högskolevärlden. På Chalmers i Göteborg är det 

ungefär 250 av de runt 11 000 studenterna som får olika former  
av stöd, och den största gruppen är personer med dyslexi. 

Studier
som leder till jobb

Chalmeristerna Hanna Siggelkow och Johan Friemann på Chalmers Lindholmen tillsammans 
med samordnaren Annelie Karlsson.

Annelie Karlsson betonar  
att det är viktigt att se varje 
student framför allt som en 
person och att se studenter 
med funktionsnedsättning 
som en resurs.
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Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
SPSM. En mentor är en person som 
studenten träffar, i regel en gång i veckan, 
för att få stöd att strukturera sina studier. 
Det kan vara en lärare eller doktorand, 
men ännu oftare en äldre och mer erfaren 
student.

– För studenter med neuropsykiatriska 
eller psykiatriska funktionsnedsättningar 
kan en mentor ofta vara avgörande för om 
man skall klara sina studier, understryker 
Annelie.

Ofta kan det också vara aktuellt för 
henne att ge intyg om behovet av extra 
stöd på biblioteket, att få tillgång till ett 
resursrum eller till datorer med speciella 
program, som ibland också kan tankas 
över till studentens egen dator. Inläst 
kurslitteratur är en annan form av kom-
penserade hjälpmedel som kan vara 
aktuellt. Hjälpmedel vid rörelsenedsätt-
ningar omfattar också ett brett spektrum, 
med till exempel alternativ styrning av 
datorn, och för den med nedsatt hörsel kan 
det bli aktuellt med teckentolkning. 
Kontakt med lärarna är också en viktig 
faktor:

– Det brukar oftast fungera bra, men när 
man börjar för en ny lärare kan det kännas 
bra om jag från början, oftast tillsammans 
med studenten, talar med läraren om vilka 
särskilda behov som studenten kan ha.

Det är viktigt att slå fast att de diagnoser 
som hanteras i studentstödet inte handlar 
om någon nedsatt intelligens. Ofta kan det 
vara tvärtom, och Annelie Karlsson säger 
att hon rentav tror att andelen neuropsyki-
atriska funktionsnedsättningar, diagnosti-
cerade eller inte, är högre bland professo-
rer och doktorander än bland människor i 
allmänhet. Där kan delar av diagnosen 
vara till fördel, som förmågan till fokuse-
ring och till att djupdyka i ett ämne.

– Det är viktigt att vi inte ser män niskor 
med funktionsnedsättningar som ett 
problem utan som en resurs, de har 
mycket att tillföra. Om du till exempel är 
van att dubbelkolla allt så har det också 
den effekten att du blir mer noggrann med 
allt, det borde vara en tillgång för en 
arbetsgivare, framhåller Annelie.  

Hon vill gärna sammanfatta sitt arbete 
som att hon inte hanterar något kollektiv:

– Det är ingen enhetlig grupp som jag 
arbetar med. Det är viktigt att komma ihåg 
att varje student är framför allt en person, 
med en egen personlighet! l

TEXT & FOTO: ANDERS LINDSTRÖM    
info@faktapress.se

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

Är du intresserad av 
daglig verksamhet?
Hos oss hittar du trevliga kollegor och intressanta 
arbetsuppgifter.

Välkommen att boka ett studiebesök på någon 
av våra verksamheter.

Ring oss på Solhaga Direkt 010-707 58 99 eller 
region Enigma på 08- 768 20 00

Solhaga
gruppen
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Vi träffar de båda tillsammans med 
samordnaren Annelie Karlsson på 
Chalmers Lindholmen, ett 

modernt campus med ljusa och luftiga 
lokaler på ett område där det bygges 
båtar fram till slutet av 70-talet. 

Nu finns en växande andel av den 
välkända tekniska högskolans verksam-
het här ute, bland annat tekniskt basår, 
där Johan går nu. Hanna har gått det 
treåriga AE-programmet, där AE står för 
Affärsutveckling och Entreprenörskap, 
inom byggteknik. Det finns många olika 
möjligheter för den som gått det, många 
är ute på byggen, medan Hanna arbetar 

med förstudier på det kommunala 
fastighetsbolaget Higab.

Hanna gick ut förra året, hon började 
på ett masterprogram men fick jobb och 
valde det istället. Hon har dyslexi, men 
fick inte diagnosen förrän andra året i 
gymnasiet.

– Mamma har gjort läxorna med mig, 
jag har alltid varit en sån som har gjort 
saker annorlunda och fått be om hjälp 
med mycket. Jag blev utredd både i trean 
och i åttan, men fick ingen dyslexidiag-
nos förrän jag blev grundligt utredd, i nio 
timmar, då på gymnasiet. 

Hanna berättar också att hon under 
gymnasietiden 
skrev en uppsats 
som grundades på 
en intervju med 
sin dåvarande 
pojkväns farmor, 
som forskat just 
kring dyslexi, och 
det gav en del nya 
insikter. Hon 

Hanna Siggelkow och Johan Friemann är två chalmerister 
som vet mer om hur det är att vara student och samtidigt 
leva med en funktionsnedsättning. Johan har börjat sina 
studier på tekniskt basår i höst, medan Hanna tog sin 
examen förra året och nu är ute i arbetslivet. 

tillbringade fyra läsår på Chalmers, tre 
med studier plus ett år i kårledningen.

När hon började på Chalmers så hade 
hon dokument om sin funktionsnedsätt-
ning med sig, och tog kontakt med 
handledaren för att få anteckningshjälp: 
hon tog också del av inläst material, 
sådant som man idag kan laddas ned från 
hemsida. Hanna fick också förlängd 
tentatid, och kände att det var bättre att 
få sitta i en lite mindre grupp, det blir lite 
mindre stressat. Hon berättar att hon var 
på väg att starta en förening för studen-
ter med dyslexi på Chalmers, men sedan 
kom året i kårledningen emellan.

Annelie fyller i att tanken är att starta 
sådana grupper till våren: det är stor 
efter frågan på en grupp runt dyslexi och 
en för dem med neuropsykiatriska 
diagnoser, och de nya studenterna med 
narkolepsi vill också träffas.

Hur påverkas du av dyslexin idag?
– Jag påverkas ännu mindre, men 

ibland behöver jag att någon korrläser 
det jag skriver. Jag får vara noggrann 
med vissa saker, det tar längre tid. Men 
att läsa går bra. Det hade varit mycket 
svårare utan tiden på Chalmers, idag 
tänker jag inte så ofta på min dyslexi i 
jobbet, förklarar Hanna.

Johan är rätt ny på Chalmers, han går 
tekniskt basår och har sina studier förlag-

Johan har fått utökad tid för tenta och 
möjlighet till mindre grupper om det 
finns. Han har också förtur till platser 
längst fram där DET ÄR LÄTTARE ATT VARA  
FOKUSERAD MED MINDRE SOM STÖR RUNT OMKRING. 

Hanna Siggelkow 
och Johan 

Friemann har 
erfarenheter av 
vilket stöd som 

finns att få för 
studenter med 

olika funktions-
nedsättningar.

CHALMERISTER SOM GÅR FÖRE
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da här ute på Lindholmen. På gymnasiet 
gick han ett musikprogram och det kan 
ju tyckas otippat för den som vill studera 
teknik. Men det var helt enligt planen:

– Ja, jag valde att göra så, jag hade blivit 
alltför stressad av att läsa det tekniska 
samtidigt med allt annat, säger Johan.

Han gillar upplägget med att det bara 
är två kurser samtidigt här, då är det OK 
att ha ett högt tempo. Nu läser han 
matematik och fysik, senare blir det kemi 
också. Att det är ett otroligt inrutat liv på 
Chalmers tycker han också är skönt.

Johan berättar att han har vetat länge 
att han har aspergers syndrom:

– Ja, mamma hade nog anat det sedan 
jag var tre år. Men det märktes mycket 
mer när jag var yngre, men jag har fått 
mycket habilitering och blivit mycket 
bättre. Jag var elva år när jag blev 
ordentligt utredd.
Vilka är dina styrkor tycker du?

– Jag har mycket ordning och reda, och 
blir jag väl intresserad av något så skulle 
det krävas mycket för att jag skulle slarva. 
Spelar jag musik kan jag göra det större 
delen av dygnet. Jag spelar elgitarr, mest 
jazzmusik, men det är lite ont om tid för 
det just nu. Jag ger alltid allt, jag har svårt 
för att inte ge allt!

Johan berättar att han siktar på att 
fortsätta sina studier med teknisk fysik, 
och hoppas på att kunna jobba med rymd-
teknik, eftersom han alltid har varit 
intresserad av rymden. Men han kan 
också tänka sig att arbeta med material-
vetenskap. 

– Vi skall välja inriktning till våren, 
men jag vet att det finns en kvot för dem 
som gått teknisk basår, får bara hoppas 
att det finns plats just på teknisk fysik, 
tidigare år har det gjort det. 

Johan har fått utökad tid för tenta och 
möjlighet till mindre grupper om det 
finns. Han har också förtur till platser 
längst fram där det är lättare att vara 
fokuserad med mindre som stör runt 
omkring. Numera vet också hans 
kamrater att det är så och låter bli att ta 
de platserna.  

– Men jag behöver inte något anteck-
ningsstöd. Det kan vara så att jag inte 
behöver mer tid heller men jag slipper 
stressen på så vis, förklarar Johan.

Han trivs med livet på Chalmers, 

DEN HÄR HJÄLPEN FINNS

n Mentorstöd
n Förlängd tentatid
n Anteckningshjälp
n Inlästa läromedel
n Specialprogram till dator
n Hjälpmedel för datorstyrning

TEXT & FOTO: ANDERS LINDSTRÖM    
info@faktapress.se

HANNA TIPSAR
n Gör saker som är 
roliga också, för mig 
har det varit viktigt att 
ha något vid sidan av 
skolan. Och tänk på 
att man faktiskt kan 
göra om. Jag har inte 
behövt göra om 
många tentor, men 
det minskar pressen 
att veta att möjlighe-
ten faktiskt finns.

JOHAN TIPSAR
n Ta tag i det själv 
och sök stödet aktivt, 
här ligger allt ansvar 
hos en själv, så ta 
kontakt och prata om 
vad du behöver.  Det 
är bra om någon du 
känner väl kan hjälpa 
dig att formulera dig. 
Det är också viktigt 
med läkarintyg.

tycker det är en fördel att alla här är 
vuxna och att man kan vara tydlig med 
vad man behöver.

Johan har inte tagit del i några kårakti-
viteter, han tycker det är lagom med 
social interaktion att träffa folk i korrido-
rerna. Jodå, han gillar folk men behöver 
också mycket egen tid för att vila.

På den punkten är Hanna och Johan 
ganska olika, Hanna upplevde kårlivet 
som något mycket positivt som gav 
henne mycket. Johan förklarar att han 
inte alls dricker alkohol, och eftersom 
han fått intrycker att det är ett viktigt 
inslag i kårlivet så blir det ännu mindre 
intressant.

Hanna menar att det är synd om man 
får intrycket att kårliv bara handlar om 
att dricka, det finns många grupper som 
samlas kring gemensamma intressen, 
bland annat just musik som Johan har 
som ett stort intresse.  Både Hanna och 
Annelie intygar också att man arbetar 
mycket med attityderna kring alkohol 
bland studenter. l

  

Funderar du på att söka till 

specialskola?
Då är det tid att kontakta våra skolor med lärmiljöer 

för elever som behöver alternativ.

Ekeskolan är för elever med synnedsättning och ytter
ligar   e funktionsnedsättning. Hällsboskolan är för elever 
med grav språkstörning. Åsbackaskolan är för elever 
med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet och 
för elever med hörselnedsättning i kombination med 
utvecklings störning. 

Våra regionala specialskolor finns för elever med 
hörselnedsättningar: Manilla skolan i Stockholm, 
Kristinaskola n i Härnösand, Birgittaskolan i Örebro, 
Vänerskolan i Vänersborg och Östervångsskolan i Lund.

  Kontakta oss för mer information  
om val av skola elle r boka tid för besök på telefon  

010-473 50 00 eller via www.spsm.se 
Vi finns också på Facebook.

Senaste ansökningsdagen är 15/1 2015.

CHALMERISTER SOM GÅR FÖRE
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TEMA Skola

Valjeviken har fått sitt namn av den 
natursköna Östersjövik i västra delen 
av Sölvesborg vid vars strand skolan är 
belägen, en vik som utöver sina andra 
naturvärden också lär vara ett av 

Sveriges gädd-rikaste vatten. 
Skolan är en av landets större folkhögskolor, och 

utmärks av att alla lokaler, boende och verksamhe-
ter är helt tillgängliga för alla oavsett funktions-
nedsättning. Den här tillgängligheten gör skolan 
unik, det är bara Furuboda några mil härifrån som 
är lika väl anpassad. Det betyder inte att alla som 
går på Valjeviken har någon funktionsnedsättning, 
men runt hälften av deltagarna här har det.

– Vi vill vara en öppen anläggning som förbere-
der för att leva ute i samhället, samtidigt vill vi vara 
en plats där människor utifrån samhället möter 
människor med olika former av funktionsnedsätt-
ningar. Flödet av människor leder till en naturlig 
integration, förklarar Eric Sandström.

Dessa tankar förverkligas genom Valjevikens 
rehabilitering, vårdcentral, simhall och idrottshall. 
Samtidigt som det är tillgångar för skolan så är det 
också vanliga publika inrättningar – på vårdcen-
tralen har 5 000 blekingar listat sig som patienter, 
och simhallen fungerar också som stadens simhall. 
När vi är där en torsdagsförmiddag så är det till 
exempel en vanlig grundskoleklass från Sölvesborg 
som har simövningar i stora bassängen. 

Att rehabiliteringen finns nära till hands är en 
stor plusfaktor för många:

– En flicka som kommer från Jämtland hade tolv 
mil enkel väg till sin sjukgymnast hemma, här är 

det 50 meter, nämner Eric som ett exempel.
Några båtar finns det inte i vattnet när vi hälsar 

på, men under sommarhalvåret är sjölivet en 
annan tillgång för den här anläggningen. Här finns 
en egen marina med segelbåtar, kanoter och även 
en stabil flotte som kan ta med tolv rullstolar ut på 
havet. Då kan det hända att den som är här på en 
kortkurs får vara med om kombinationen föreläs-
ning om Evert Taube och utfärd med flotten som 
går ut och ankrar i skärgården där det bjuds på 
sång och musik.

– Vi har många korta kurser och familjeläger 
här, och vi har haft  uppdraget av RBU att anordna 
deras  läger och kortkurser de tre senaste somrar-
na, berättar Eric Sandström (RBU utläses 
Riksförbundet för rörelsehindrade barn och 
ungdomar).

Klasserna är i allmänhet små på skolan och alla 
skolans lärare är behöriga inom sina områden. 
Inom folkhögskolan anordnas såväl korta som 
långa kurser. De längre allmänna kurserna är 
obligatoriska att anordna för folkhögskolor, och på 
Valjeviken finns de med några olika inriktningar. 
Ungefär 100 deltagare finns samtidigt på de långa 
kurserna. Här finns behörighetskurs komplett för 
gymnasienivå och mer eller mindre komplett även 
för grundskoleutbildning. Här finns en populär 
kurs med inriktning musik/hälsa, där man inte har 
några inträdesprov men väl två inträdeskrav: 

– Den första är att man skall vilja spela, den 
andra är att man verkligen skall vilja spela, 
förklarar Eric Sandström. Det räcker inte med ett 
allmänt intresse av musik men vi har inga antag-
ningsprov utan endast intervju och prova på-dagar. 

som människa

Skolan där man

utvecklas
Att få nya kunskaper är en god sak i sig, men att samtidigt utvecklas  
som människa är ett ännu viktigare mål på folkhögskolan Valjeviken  

i Sölvesborg. Eric Sandström är biträdande rektor och skolchef:
”Det finns inget vackrare än att se människor som växer”,  

förklarar han glädjen med att arbeta på Valjeviken.

Visst är det en natur-
skön Östersjövik som 

folkhögskolan är 
belägen vid, men det 

vackraste Eric 
Sandström vet är ändå 
att se människor växa.
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utvecklas

Till höger: Det görs inga 
inträdesprov, men ett 
levande musikintresse är 
ett villkor för att gå  
allmän kurs med inrikt-
ning musik/hälsa.

Nedan: Kärlek på folk-
högskola finns även på 
Valjeviken, fråga bara 
Pontus Lundberg och 
Hannah Garenberg.

Bilden ovan: Från en lektion på 
allmänna kursen för behörighet.

Bilden t h: Ett  vackert exemplar 
av Blekinges landskapsträd ek 
ramar in utsikten mot havet.

Musikläraren 
Fredrik Wolf slår 
av ett potpurri 
som musik/
hälsa-klassen 
övar inför en 
höstfest på 
skolan.

EN UNG SKOLA
Valjeviken i Sölves - 
 borg tillhör de 
yngsta folkhögsko-
lorna i landet. Den 
blev en egen skola 
för sjutton år se-
dan, 1997. Innan 
dess hade man 
undervisning här i 
samverkan med 
andra skolor, främst 
Jämshög samt 
Ädelfors utanför 
Vetlanda. 

ÄGAREN
Neuroförbundet är 
huvudman för 
Valjeviken. Att en 
ideell organisation 
driver anläggning-
en betyder att det 
inte är någon som 
tar ut vinst, allt 
eventuellt överskott 
skall återinvesteras 
i verksamheten. 
Neuroförbundet 
hette tidigare NHR, 
men bytte namn på 
förbundets kon-
gress 2013.

BAD & VÅRD
Utöver själva folk-
högskolan finns 
också vårdcentra-
len Valjehälsan och 
simhallen Victoria-
badet inom anlägg-
ningen. Båda är 
öppna för allmän-
heten. 5 000 perso-
ner har valt att lista 
sig på Valjehälsan.

FLER PLATSER
Valjeviken har ock-
så verksamhet på 
andra orter. I 
Sundbyvik utanför 
Örebro drivs en 
folkhögskola med 
inriktning på perso-
ner med förvärvad 
hjärnskada, i 
Sigtuna ligger 
Humlegården, en 
rehabiliteringsan-
läggning för neuro-
logiska diagnoser, 
och vid Trosa finns 
Mättinge, en an-
läggning som tidi-
gare drevs av RBU.

OM VALJEVIKEN
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TEXT & FOTO: ANDERS LINDSTRÖM    
info@faktapress.se

Sedan är det ett plus om man har spelat eller 
sjungit tidigare.

Här finns en tredje variant av allmän kurs med 
inriktning idrott och hälsa, som startades förra 
läsåret. Inriktningen är ingen tillfällighet, hälsa är en 
viktig sak för skolan, eftersom det är lätt för den som 
har svårt att röra sig att fastna i dåliga vanor. På den 
nya idrottsinriktningen får alla prova på en mängd 
olika idrotter för att hitta någon träningsform som 
man känner sig hemma med. Alla på allmän kurs har 
idrott tillsammans, och på samma villkor: även de 
som inte använder rullstol till vardags får lov att åka i 
en rullstol på idrottslektionen. 

På fritiden fortsätter skolans fritidsledare att ge 
möjlighet till en lustfylld träning på den enskildes 
villkor. Då kan det sommartid handla om att åka 
kanot, men det kan också vara något så vardagligt 
som att spela wii, övningar som också kan ge en 
bättre stabilitet i bålen för den som behöver. 

Att den som kommer hit med rullstol inte är 
rullstolsbunden utan rullstolsburen kan för en 
utomstående kanske inte göra någon stor skillnad, 
men ordvalet är en viktig markering och en del i ett 
gott bemötande människor emellan.

– Vi kan aldrig bli tillräckligt bra på bemötande-
frågor. Människor är aldrig sitt funktionshinder 
utan man har en funktionsnedsättning. Hur vi ser 
på människor kan ibland speglas i vårt sätt att 
uttrycka oss.  Men det får aldrig bli bara ord, 
fastslår Eric Sandström. 

På Valjeviken finns också boende med 60 rum 
varav 30 används för rum till elever, övriga rum an-
vänds till rehabiliteringsgäster. Alla rum är totalt 

anpassade, och några större rum har också 
speciella anordningar som fasta liftar. I huset finns 
tillgång till medicinsk personal, och för många 
föräldrar är det också en trygghet att veta att det 
alltid finns assistenter i huset.

 Kan då alla som vill komma till Valjeviken också få 
en plats här? Ja, kanske inte första året man söker 
men förr eller senare, i varje fall den som har en 
funktionsnedsättning.

– Vi tillämpar en positiv diskriminering, 
förklarar Eric Sandström.

Han framhåller också att det är viktigt att 
ungdomarna som kommer hit inte behöver stå med 
mössan i hand för att få råd att studera, bo och äta 
på skolan.  

– Vi har en väldigt låg egenavgift för våra elever 
och våra olika verksamheter hjälps åt att dra det 
ekonomiska lasset. Vi ställer dessutom krav på 
hemkommuner, landsting/regioner samt assistans-
bolag att bidra till de kostnader som inte täcks av 
de bidrag skolan får från Folkbildningsrådet och 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Men vi är 
också tacksamma för det goda samarbete vi har 
med alla dessa aktörer.

 Vad tror man då om framtiden, hur kommer 
skolan att utvecklas?

– Vi har många idéer, men vi är begränsade av 
antalet deltagarveckor som staten delar ut. Om vi 
inte vore det så skull vi kunna fördubbla verksam-
heten utan vidare, försäkrar Eric Sandström. l

Här får Tina chansen  
att tänka ”utanför lådan”
n Tina Sjölander Värmfors är SO-lärare på Valjeviken sedan drygt ett år. Tidigare har hon 
arbetat i den kommunala grundskolan:

– Det är inte lika regelstyrt här, det finns större möjlighet att tänka utanför den vanliga 
undervisningslådan, menar hon.

När vi besöker hennes klass har hon just delat ut ett grupparbete på temat ”internatio-
nella perspektiv” i en klass med inriktning på behörighet för vidare studier. Andra teman 
som har varit uppe den vecka som vi hälsar på är ”Veckans nyheter” och ”Uppfinningar”.

Tina berättar för Föräldrakraft att hon har varit lärare sedan år 2000, och har inte 
ångrat att hon bytte spår inför förra läsåret. Innan hon sökte och fick en tjänst på 
Valjeviken så hade hon haft springvikariat här, och därmed hade hon också fått pröva på 
folkhögskolemiljön. Hon tyckte det var en spännande miljö, och sättet att undervisa 
lockade henne. Miljön på Valjeviken skiljer sig, tycker hon, inte minst genom ett mindre 
inslag av skoltrötthet:

– Det är klart att mina elever här också kan bli trötta, men här har vi en annan möjlighet 
att möta individerna där de själva befinner sig. De är här för att de vill själva och vi kan 
undervisa mer på deras villkor. Kanske de inte klarar målet på två eller tre år, men då får 
det ta lite tid till, säger Tina.

Tina Sjölander Värmfors ångrar inte att hon 
bytte arbetsplats från kommunal grundsko-
la till Valjevikens folkhögskola.
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Olle Mathiasson från Linköping 
går allmänna kursen med 
idrottsinriktning, och berättar 

att han ska resa i två veckor med sin 
mamma och 50 andra till Teneriffa. 
Där, i Los Christianos har han varit två 
gånger förut, och målet är att vandra på 
den största kanarieön. Orientering är 
också hans största idrottsintresse, en 
sport som han är uppvuxen med. Att 
han har en CP-skada sedan födseln och 
förflyttar sig med permobil när vi ses är 
inget som hindrar honom, för han kan 
också gå med stöd. En annan sport han 
gillar är utförsåkning.
Men det är väl svårt att åka utför i 
Sölvesborg, eller för den delen i 
Linköping?

– Nej, hemma går det bra, jag åker på 
Omberg!

Olle är en ung man med glimten i 
ögat, och berättar att han också har ett 
eget företag på gång. Tillsammans med 
mamma och övriga familjen tänker han 
utveckla redskap för en aktiv fritid för 
andra som har olika funktionsnedsätt-
ningar. 

Hannah Garenberg från Växjö 
och Erica från blekingska 
Jämshög har valt inriktningen 

musik och hälsa. Hannah deltar i 
sångövningarna med liv och lust. Hon 
tycker också mycket om att röra sig och 
är en flitig deltagare i sjukgymnastiken, 
och tränar gärna simning och annan 
idrott. När vi ses sitter hon i rullstol, 
men hon använder den mest på längre 
sträckor, hon kan lämna den, men det 
är hennes knän som inte riktigt vill vara 
med.  

På folkhögskolan känner hon sig 
hemmastadd, det är tredje året som 
hon går här och dessförinnan gick hon 
på Högalids folkhögskola i Kalmar.  
Det är bara på långhelger och lov som 
Hanna reser hem till Växjö, så bra trivs 
hon här. 

Erica Jönsson försäkrar att hon 
också trivs mycket bra här, även 
om hon åker till det ganska 

närbelägna föräldrahemmet varje helg. 
Musiken är ett stort intresse, hon spelar 
mest bas och keyboard, och är egentli-
gen en riktig hårdrockstjej. Fast det är 
kanske inte inom hårdrocken hon siktar 
på en framtid, hellre vill hon då hitta ett 
vanligt jobb. Erica berättar att hon gick 
gymnasiet på samhäll inom särskolan, 
och förklarar att hennes funktionsned-
sättning är att det tar lite längre tid för 
henne att lära sig saker. På folk hög-
skolan går hon andra året, och det är 
alldeles så bra som hon hade hoppats. 

Tre unga som växer i skolan
VALJ-ELEVER

Olle Mathiasson har just haft en väl genomförd redovisning inför klassen, Hannah 
Garenberg och Erica Jönsson har varit och övat på ett musikaliskt potpurri när vi 
träffar de tre eleverna mellan ett par lektioner på Valjeviken. Att de trivs på skolan 
behöver vi inte tvivla på, även om Olle gläds åt en just väntande ledighet.

Olle är en sprallig kille som gillar orientering 
och utförsåkning och just är på väg till 
vandringssemester på Teneriffa.

Erica och Hanna, två tjejer som känner 
sig hemma på skolan och med musiken 
som det finns mycket av på deras kurs.
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EkonomiTEMA

Sedan en tid tillbaka har Lucas familj en egen 
personlig kontaktperson på Försäkringskas
san i Eskilstuna. 
– Eftersom vår kontaktperson känner Lucas så 
är det stor skillnad mot om en bedömning bara 
görs på pappersunderlag. Även om vi får sam
ma beslut, så känns det som att vi får en mer 
rättvis bedömning nu, säger mamma Linda.

Torshälla, Eskilstuna. Lucas Karlsson, sju år, 
har precis kommit hem från skolan. 
Tillsammans med lillebror Oscar blir det en 

stund över att spela Wii innan pappa Kristian och 
mamma Linda ropar att maten är klar.

Det har gått drygt fyra år sedan den dagen då 
Lucas sprang ut på vägen och blev påkörd av en bil 
som kom i mycket hög fart och inte hann väja. 
Lucas drabbades av hjärtstopp men hans föräldrar 
lyckades, mot alla odds, få igång honom innan 
ambulansen kom till platsen. Läget var dock myck
et allvarligt och efter elva dygn i respirator väntade 
flera månaders sjukhusvistelse. 

Det visade sig att Lucas förvärvat en hjärnskada 
som i första hand innebär rörelsebegränsning och 
spasticitet i hela kroppen. 

Mamma Linda och pappa Kristian minns att sjuk
huskuratorn hjälpte dem med de första kontakter
na med Försäkringskassan, och både Linda och 
Kristian fick de första månaderna tillfällig föräldra
penning för vård av allvarligt sjukt barn.

Under hösten fick de sedan hjälp av kuratorn på 
habiliteringen med att skicka in ansökan om vård
bidrag och assistansersättning. Men ingenting i 
kontakten med Försäkringskassan gick smidigt, de 

”Det känns som  
Lucas får en mer  
rättvis bedömning”

 kontaktperson 
Personlig

FÖRSÄKRINGSKASSAN I ESKILSTUNA DRIVER PILOTPROJEKT
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”Det känns som  
Lucas får en mer  
rättvis bedömning”

var tvungna att berätta samma sak om och om igen 
för olika handläggare på telefon, vilket tog mycket 
tid och kraft.

Det hände att Kristian använde nästan hela sin 
lunchtid till att sitta i Försäkringskassans telefon
kö, och någon gång tvingades han till och med 
lägga på för att också hinna äta. 

– Det kändes som att vi fick tjata om allt, ligga på 
och försöka ta reda på allt själva. Alla sa olika saker 
eller kunde inte ge svar. Det var mycket strul hela 
tiden, de sa att intyg saknades. Man kände sig ifrå
gasatt, att man inte blev trodd på, säger Kristian.

Sedan en tid tillbaka slipper de ringa växeln. Idag 
har de en kontaktperson och i somras kom hon på 
eget initiativ hem till familjen för att träffa Lucas. 
De ringer också till henne vad det än gäller. Eller 
mejlar. Mamma Linda beskriver en otrolig lättnad.

– Nu kan vi skicka en fråga på mejl, när det pas
sar oss, istället för att slippa sitta i den där förban
nade telefonkön. Jag slänger iväg en fråga, så åter
kommer vår kontaktperson.

Linda tror att detta har lett till att de känner 
mindre frustration mot Försäkringskassan, vilket 
gör att det blir lättare att ta kontakt.

– Vår kontaktperson vet mer om oss än någon 
annan, hon vet vad vi har varit med om, och då är 
det mycket lättare att lyfta luren. Vi slipper dumma 
frågor eftersom hon har träffat Lucas och vet vem 
han är.

Kristian nickar. Det är en lång process att komma 
fram till att man behöver hjälp, men också att våga 
be om den. Att då bli ifrågasatt och kanske få avslag 
kan vara rent av förnedrande. Det är också jobbigt 

att hela tiden upprepa vad ens barn inte kan, 
speciellt för någon man inte litar på.

Familjen har precis fått beslut om fler assistans
timmar, men trots att de bara fick hälften av de 
timmar de sökt om, tycker de att det känns som ett 
”okej beslut”.

– Eftersom vår kontaktperson känner Lucas så 
är det stor skillnad mot om en bedömning bara 
görs på pappersunderlag. Även om vi får samma 
beslut, så känns det som att vi får en mer rättvis 
bedömning nu.

Känslan av att Försäkringskassan är en motpart 
istället för ett stöd delar de med många andra 
familjer. Kanske har assistansbolagen en del i att 
skapa denna motsättning, en ”vimotdom”känsla, 
eftersom de gärna vill överslagsräkna antalet 
timmar i ansökan, ”för säkerhets skull”? 

Linda känner idag ingen oro för att berätta om 
Lucas framsteg med rädsla för att timmar ska dras 
bort. 

– Att han nyligen lärt sig använda handkontrol
len för att spela Wii med lillebror är fantastiskt, 
men han behöver fortfarande hjälp med nästan allt 
annat, och han kommer behöva mer hjälp ju äldre 
han blir. 

Pappa Kristian nickar. Det skulle helt enkelt inte 
gå att ta bort några timmar, och Linda fortsätter:

– Tänk om det varit så här från början. Det hade 
underlättat mycket för oss. Alla vinner på det. Tänk 
när familjer runt om i Sverige får veta att vi här i 
Eskilstuna har det så här… l

Nu kan vi 
skicka en 
fråga på mejl, 
när det passar 
oss, istället för 
att slippa sitta 
i den där 
förbannade 
telefonkön.

TEXT & FOTO: ANNA PELLA    
info@faktapress.se

Det har gått drygt fyra år 
sedan dagen då Lucas 
sprang ut på vägen och 
blev påkörd av en bil 
som kom körande i 
mycket hög fart och inte 
hann väja. 
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Att det både kan vara obehagligt och krångligt 
att ha med Försäkringskassan att göra är en 
allmän uppfattning hos många familjer. Nu vill 
Försäkringskassan ändra på detta.

När handläggarna i Eskilstuna fick veta att 
deras kontor skulle arbeta med pilotprojek
tet ”En väg in” blev de jätteglada. 

Gruppen som handläggarna Linda Selin 
Sörensen och Marita Engblom tillhör anmälde sig 
frivilligt att testa det nya arbetssättet som innebär 
att man arbetar helt utifrån familjens perspektiv, 
där familjen har en personlig kontaktperson.

– Egentligen har vi nog alltid känt att detta är 
det mest naturliga sättet att jobba på, problemet är 
att alla som jobbar här är så speciali
serade inom sina områden och vi har 
nog varit rädda att svara på frågor om 
annat än det vi kan bäst, säger Marita 
och Linda fortsätter:

– Idag vet vi att många familjer 
efterfrågar en kontakt inom 
Försäkringskassan, och då känns det 
bara tokigt att blanda in fler personer. 
Vi vill erbjuda detta till dem som har 
ett större samordningsbehov.

Kontaktpersonen ingår i en grupp 
som arbetar med assistansersättning, 
vårdbidrag, aktivitetsersättning och 
handikapp ersättning, men tar även emot frågor 
om andra insatser och knyter ihop familjen med 
rätt person. 

– Om det gäller insatser som till exempel tillfäl
lig föräldrapenning eller bilstöd så kan vi förmedla 
direktkontakt så att de slipper sitta i telefonkö, 
säger Linda.

Det händer också att de informerar familjen om 
vilka andra stödinsatser som skulle kunna vara 
aktuella.

– Om vi ser att ett barn har mycket assistans så 
kan vi anta att familjen förmodligen har en del 
merkostnader. Då kan vi föreslå att vi ska titta på 
det också. Det är viktigt att informera om vad som 

finns, att känna att vi ger service och gör livet 
enklare för våra kunder, vi vill ju hjälpa till, säger 
Marita.

De försöker också ”baka ihop” olika omprövning
ar av beslut så att familjen slipper känna att de 
ständigt är under lupp, och att de behöver upprepa 
sig.

– Det är inte vettigt att behöva upprepa samma 
sak om och om igen, eller behöva skaffa nya intyg 
varje gång. Vi vill komma bort från oron och att 
belasta familjen med mer arbete, säger Marita.

Att återanvända information från en insats till 
en annan är ett helt nytt arbetssätt, och sparar tid 
även för vården och Försäkrings kassan.

– Tidigare inom Försäkringskassan 
fick man bara vara inblandad i just 
det som rörde sitt ärende, för att inte 
få obehörig information. Men genom 
att återanvända information underlät
tar man ju för alla, säger Linda.

Att de är lika ”läskiga” som kronofog
den har de fått höra många gånger. En 
mamma och hennes son berättade att 
de inte hade sovit på tre dagar när 
Marita skulle komma dit och göra en 
omprövning. Efter de allra flesta 
möten får hon dock höra ”du var inte 
så otäck som vi trodde”.

– Jag försöker visa att vi inte står på varsin sida 
med bajonett. Vi ska sitta ned och prata om det 
här, och vi vill åt samma håll. 

Marita vet vad hon pratar om. Hon har själv 
föräldraerfarenhet av både vårdbidrag och person
lig assistans. Både hon och Linda har förståelse för 
att det i många fall kan vara jobbigt att beskriva sin 
situation, för att man är rädd att man ska börja 
gråta inför handläggaren eller barnet. 

– Vi hoppas att familjerna känner sig tryggare 
nu, och att de sover gott om natten, säger Linda. l 

”Vi är inte så otäcka som många tror”

TEXT & FOTO: ANNA PELLA    
info@faktapress.se

Det är inte 
vettigt att be-
höva upprepa 

samma sak om 
och om igen, 
eller behöva 

skaffa nya intyg 
varje gång. 

Linda Selin Sörensen 
och Marita Engblom, 
kontakt personer på 
Försäkrings kassan, 
och hennes kollegor 
anmälde sig frivilligt 
att testa det nya 
arbetssättet som 
inne bär att man 
arbetar helt utifrån 
familjens perspektiv. 

Linda Selin Sörensen. Marita Engblom.
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STANDUPSHOW I FÖRSÄKRINGSKASSANS NAMN
n Ståuppkomikern Eric Löwental turnerar med sin show ”Fadern - I Faderns, 
Sonens och Försäkringskassans namn” som handlar om hans upplevelser som 
pappa till en pojke med grav utvecklingsstörning. Föreställningen kan bland annat 
ses i Stockholm den 29 januari och Nyköping den 28 februari. 

Läs mer på www.standup.se

”EN VÄG IN”
n En väg in i Eskilstuna är en del av Försäkrings-
kassans förändringsarbete för att minska krånglet 
för personer med funktionsnedsättning som har 
många ersättningsformer. Att ha kontakt med ett 
begränsat antal personer och att man ska slippa 
upprepa sin historia har visat sig viktigt i kundun-
dersökningar, men man hoppas även att det nya 
arbetssättet ska spara tid och resurser.

Kontaktpersonen är inte expert på allt, men kan 
ta reda på saker och återkomma. Förhoppningen 
är att arbetssättet kan bli verklighet i hela landet i 
någon form under nästa år. Projektet har hämtat 
inspiration från liknande arbetssätt inom bankvärl-
den och vården. ”En väg in” är en del i det större 
projektet ”En enklare vardag”. 

Läs mer på: forsakringskassan.se/omfk/
samverkan_och_projekt/en_enklare 
_vardag

• v 3   LCHAD-brist

• v 5  Fragilt X-syndromet

• v 6  Williams syndrom

• v 8  Beckwith-Wiedemanns syndrom

• v 10 Mitokondriella sjukdomar

• v 12 Barncancerfonden- diagnos ej fastställd

• v 13 Ektodermal dysplasi

• v 17 22q11-deletionssyndromet

• v 19 Anonymous

• v 21 Stroke

• v 23 Spinal muskelatrofi

Ågrenska erbjuder familjevistelser för familjer som 
har barn med sällsynta diagnoser.

Familjekompetens på Ågrenska

Du vet väl att du som anhörig eller personal inom skola, habilitering, assistans 
kan anmäla dig till de två utbildningsdagarna i samband med varje familjevistelse. 
Gå in på www.agrenska.se/Kurser för mer information.

VÅREN 2015

 www.agrenska.se 
Nationellt kompetenscentrum

 031-750 91 00
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”Rättigheter och möjligheter” är titeln på RBU:s populära  
handbok om aktuella samhällsstöd för barn och ungdomar  
med funktionsnedsättningar. Under 2014 utkom boken i en ny 
uppdaterad upplaga. I samarbete med RBU publicerar 
Föräldrakraft här ett utdrag ur boken som handlar om hur  
man överklagar myndigheters beslut som man inte är nöjd med.

Om myndigheten har fattat ett beslut 
som du inte är nöjd med kan det för 
det mesta överklagas. Beslutet ska då 

alltid innehålla en besvärshänvisning med 
upplysningar om hur du överklagar beslutet 
och hur lång tid du har på dig att överklaga.

Det finns två sätt att överklaga beslut från 

förvaltningsmyndigheter; förvaltningsbe
svär och laglighetsprövning. Skillnaden 
dem emellan är:
•  Förvaltningsbesvär: beslut som berör 

enskilda kommunmedlemmar.
•  Laglighetsprövning: beslut som berör 

samtliga kommunmedlemmar.

överklaga beslut
Rätten att

”Alla har vi rättigheter och möjlig
heter men det är inte lätt att alla 
gånger i det vardagliga livet veta 
vad som gäller. Hur ska man gå till 
väga för att ens barn eller familjen 
som helhet ska få de insatser som 
man faktiskt har rätt till? Därför 
tycker vi att boken Rättigheter och 
Möjligheter fyller en viktigt funk
tion, just som en guide till sam
hällsstöd för familjer som har barn 
med funktionsnedsättning. Att vi 
har något att luta oss mot i vår 
kamp mot myndigheter betyder 
mycket.”
Maria Ludvigsson,  
mamma till Alexander  
och ordförande i RBU Jönköping 

MALIN SCHIRATZKI/RBU
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FÖRVALTNINGSBESVÄR
[Förvaltningslagen (1986:223)]

De allra flesta beslut inom 
socialförsäkringen överklagas 
med förvaltningsbesvär, till 

exempel i nästan alla ärenden där man 
ansöker om en insats. Det framgår av 
beslutet och besvärshänvisningen om 
man kan överklaga med förvaltningsbe
svär eller inte. Reglerna om förvaltnings
besvär finns i 22–25 §§ förvaltningslagen.
1.  Ett beslut överklagas skriftligt. Ange 

vilket beslut som överklagas och den 
ändring i beslutet som du begär.

2.  Överklagandet ska lämnas in till den 
myndighet som har meddelat beslutet. 
Viktigt är att överklagan lämnas innan 
överklagandetiden gått ut, vanligtvis 
tre veckor från den dag då klaganden 
tog del av beslutet.

3.  Myndigheten gör en rättidsprövning, 
alltså kontrollerar att beslutet kommit 
in innan överklagandetiden gått ut.

4.  Rättidsprövningen är mycket strikt, 
ett överklagande måste inkomma 
inom överklagandetiden annars 
avvisas överklagandet. Om du tror att 
du inte kommer att hinna kan du kort 
skriva till myndigheten att du överkla
gar beslutet men att du begär uppskov 
med att inkomma med kompletteran
de uppgifter.

MUNTLIG FÖRHANDLING
n Muntlig förhandling innebär att man 
får träffa den nämnd eller förvaltnings
domstol som ska fatta beslut i ärendet 
och där lägga fram uppgifter. Det kan 
vara bra för den som har lättare att tala 
än att skriva. Den muntliga förhandling
en betraktas som en del av utredningen 
och beredningen av ärendet. Muntlig 
förhandling ordnas på domstolens eget 
initiativ eller på någon parts begäran. 
Det är domstolen som beslutar ifall munt
lig förhandling ska hållas när en part 
begärt det. Begäran om muntlig förhand
ling kan avslås om man till exempel vill 
lägga fram bevis på omständigheter eller 
händelser som saknar betydelse för 
avgörandet i ärendet.

Juridik
Rättigheter  

och möjligheter

En guide till samhällsstöd för barn och ungdomar  

med funktionsnedsättning och deras familjer

Rättigheter  
och möjligheter

R
ättig

h
eter o
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E
n guide till sam

hällsstöd för barn och ungdom
ar  m

ed funktionsnedsättning

ger en överblick över rättigheter och möjligheter till samhällsstöd för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras familjer.  Ett flertal aktuella rättsområden gås igenom i boken – vad som gäller rättsligt och vilka insatser som kan sökas. Även handfasta tips på hur man kan gå tillväga i olika situationer ges.
Som medlem i RBU får du bland annat:
•	 Gemenskap med andra och tillgång till aktiviteter  anordnade av RBU
•	 Möjlighet att tillsammans med andra bilda opinion och påverka politiska beslut
•	 Medlemstidningen Rörelse med nyheter och reportage,  sex gånger per år
•	 Kostnadsfri juridisk rådgivning•	 Rabatt på RBU:s kurser, läger, konferenser, seminarier och informationsmaterial 
•	 Rabatt på boende på Scandic hotell i Norden•	 Möjlighet att teckna Unik försäkring•	 Kunskap om den senaste forskningen•	 Rätt att söka fondmedel från RBU:s fonder

”Rättigheter och möjligheter” är RBU:s populära guide till samhällsstöd för barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning och deras familjer. Under 2014 har den kommit i ny uppdaterad 
version, som vi här bjuder på att utdrag ur. Mer information om boken finns på www.rbu.se

BOKUTDRAGET

OMPRÖVNING
n Poängen med att lämna överklagandet 
till den myndighet som har fattat beslutet 
är att myndigheten då får en möjlighet 
att ompröva beslutet. Om myndigheten 
finner att beslutet är uppenbart oriktigt 
på grund av nya omständigheter eller av 
någon annan anledning, så ska myndig
heten ändra beslutet. Om myndigheten 
inte ändrar beslutet går ärendet i de 
flesta fall vidare till förvaltningsrätten 
som då får avgöra överklagandet.

Undantag är ärenden som överklagas 
till annan instans än förvaltningssrätten, 
t.ex. länsstyrelsen när det gäller frågor 
om parkeringstillstånd. När beslutet 
omprövas av myndigheten kan beslutet 

inte ändras till nackdel för den enskilde.

KOMPLETTERINGAR  
AV ÖVERKLAGANDET
n Ibland kan det vara nödvändigt att 
komplettera ärendet, t.ex. med intyg från 
läkare eller annan sakkunnig person. Det 
finns ingen generell gräns för hur lång tid 
man har på sig att komplettera ett 
ärende, alla domstolar arbetar olika och 
har olika lång handläggningstid. 
Kontakta den som handlägger ditt 
ärende i domstolen för att få besked om 
hur lång tid du har på dig att komplettera 
överklagandet.

 EXEMPEL PÅ HUR MAN 
 KAN SKRIVA EN ÖVERKLAGAN 

Ett konkret 
exempel på hur 
överklagandet 

kan utformas, ur 
boken ”Rättig

heter och 
möjligheter”.
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Boende för flickor i behov av extra stöd
Opalen i Järna är ett boende med 
särskild service för flickor enligt 9§ 
8p LSS. Vi erbjuder flexibla, individ
anpassade lösningar i en trygg miljö 
där vi kan stärka individen och vara 
ett stöd i övergången till vuxenlivet.

Stiftelsen Opalen 
Enevägen 10, 153 32 Järna

Telefon 08 551 702 89

Är du intresserad av att veta mer om Opalen, tveka inte 
att ta kontakt med oss så berättar vi mer – eller besök 
oss på www.stiftelsenopalen.se

Du kan göra skillnad!

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

Läs mer på www.familjehemsbanken.se

LAGLIGHETSPRÖVNING
Laglighetsprövning är en ovanlig 

form av överklagande. Förr 
kallades det också för kommunal

besvär. Reglerna om laglighetsprövning 
finns i kap. 10 kommunallagen. Varje 
invånare har rätt att få lagligheten av 
kommunens eller landstingets beslut 
prövad genom att överklaga det till 
förvaltningsdomstol. I sådana mål prövar 
domstolen endast om beslutet är lagligt 
fattat och inte om beslutet är lämpligt. 
Domstolen kan bara upphäva beslutet, 
inte ersätta beslutet med ett annat beslut.

En vanlig orsak till laglighetsprövning 
är att en nämnd inte följt de riktlinjer 
som kommunfullmäktige ställt upp för 
nämnden eller att ett kommunalt beslut 
strider mot den s.k. likställighetsprinci
pen. Likställighetsprincipen innebär att 
alla kommunmedlemmar ska behandlas 
lika, om det inte finns sakliga skäl för 
något annat. När det gäller de myndig
hetsutövande uppgifter som kommunen 
har, kräver likställighetsprincipen en 
objektiv och rättvis behandling av alla 
kommunmedlemmar.

JURIDISKA BEGREPP  
ATT KÄNNA TILL
n Det kan vara bra att känna till vissa ord 
och uttryck som används av myndighe
terna vid ett bemötande av ett överkla
gande.

Här följer några exempel på sådana:
Inte visat att, inte utrett, inte styrkt
I ett beslut kan det stå att du inte visat 

eller inte styrkt en uppgift du lämnat. 
Myndigheten anser då att det inte 
förhåller sig på det sätt som du angett 

eller att det inte finns något stöd för att 
uppfatta en situation eller en uppgift på 
ett visst sätt. När det står att en uppgift 
inte är utredd betyder det att det saknas 
något i utredningen. När du överklagar är 
det viktigt att du ytterligare motiverar 
och om möjligt skaffar intyg på det som 
myndigheten inte godtagit.

OSTRIDIGT
n Om det står i det överklagade beslutet 
att en uppgift är ostridig betyder det att 
myndigheten och du är överens.

INHIBITION
n Den domstol som ska pröva överkla
gandet kan bestämma att verkställighe
ten av det överklagade beslutet skjuts 
upp. Detta kallas inhibition.

PRÖVNINGSTILLSTÅND
n Om du överklagar en förvaltningsrätts
dom krävs som regel prövningstillstånd 
för att nästa instans, kammarrätten, ska 
pröva målet. Kammarrätten lämnar 
prövningstillstånd om rättsläget är oklart 
eller om utgången i målet är oviss. Endast 
när det är helt klart att förvaltningsrät
tens dom inte ska ändras, kan kammar
rätten vägra lämna prövningstillstånd. 
Kammarrättens dom kan överklagas till 
Högsta förvaltningsdomstolen. Även här 
krävs prövningstillstånd. Högsta förvalt
ningsdomstolen lämnar endast pröv
ningstillstånd när det behövs ett vägle
dande avgörande. Högsta förvaltnings
domstolens dom kan inte överklagas.

JUSTITIEOMBUDSMANNEN

Du kan klaga hos Justitieombuds
mannen, JO, om du anser att du 
själv eller någon annan har blivit 

felaktigt eller orättvist behandlad av en 
myndighet eller av en enskild tjänsteman 
vid en myndighet (inom den statliga eller 
kommunala sektorn). JO granskar 
huvud sakligen hur myndigheter tilläm
pat lagar och andra författningar under 
handläggningen av mål och ärenden, sär
skilt ärenden som rör enskildas rättighe
ter och skyldigheter i förhållande till det 
allmänna.

Det går också att göra en anmälan till 
JO om du anser att din försäkringskassa 
brustit i handläggningen av ditt ärende, 
t.ex. långa väntetider, borttappade 
handlingar, eller på annat sätt brustit i 
sina skyldigheter enligt lag. Du kan också 
göra anmälan till JO utan att vara 
personligen berörd av det du vill anmäla. 
Det finns ingen absolut tidsgräns, men JO 
utreder som regel sådant som inträffat 
för mindre än två år sedan.

En anmälan ska vara skriftlig och 
innehålla:
•  uppgifter om den klagandes namn, 

adress och telefonnummer
•  vilken myndighet/tjänsteman som 

anmäls
•  vilken händelse det gäller (ev. diarie

nummer)
•  vad klagomålet gäller
• när det anmälda inträffade
• eventuella handlingar av intresse
• underskrift av anmälaren

JO kan inte ändra på domar eller 
beslut, men däremot göra kritiska, 
vägledande och rådgivande uttalanden. 
JO har även rätt att initiera disciplinförfa
rande mot en tjänsteman för tjänsteför
seelse samt kan också som särskild 
åklagare väcka åtal mot offentligt 
anställda för brott i tjänsten. Detta är 
dock mycket ovanligt. JO genomför också 
regelbundet inspektioner av myndighe
ter och domstolar.

BOKUTDRAGET
Rättigheter  

och möjligheter

En guide till samhällsstöd för barn och ungdomar  

med funktionsnedsättning och deras familjer
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ger en överblick över rättigheter och möjligheter till samhällsstöd för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras familjer.  Ett flertal aktuella rättsområden gås igenom i boken – vad som gäller rättsligt och vilka insatser som kan sökas. Även handfasta tips på hur man kan gå tillväga i olika situationer ges.
Som medlem i RBU får du bland annat:
•	 Gemenskap med andra och tillgång till aktiviteter  anordnade av RBU
•	 Möjlighet att tillsammans med andra bilda opinion och påverka politiska beslut
•	 Medlemstidningen Rörelse med nyheter och reportage,  sex gånger per år
•	 Kostnadsfri juridisk rådgivning•	 Rabatt på RBU:s kurser, läger, konferenser, seminarier och informationsmaterial 
•	 Rabatt på boende på Scandic hotell i Norden•	 Möjlighet att teckna Unik försäkring•	 Kunskap om den senaste forskningen•	 Rätt att söka fondmedel från RBU:s fonder
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NY BOK

Boken Jag har en sjukdom men jag är inte 
sjuk kom ut 2004 på Rädda Barnens förlag.  
Det nya då, för tio år sedan, var att här 

hördes för första gången de ungas egna röster. Det 
fanns berättelser från föräldrar, det fanns böcker 
för de professionella men Jag har en sjukdom men 
jag är inte sjuk var första gången som unga själva 
formulerade sina egna berättelser om livet med 
muskelsjukdom. 

Idag 2014 – tio år senare 
ville vi göra boken igen och 
de unga som var med då och 
några nya som kommit med 
oss i skrivandet berättar 
igen och skriver också  egna 
texter. Du möter fantastiska, 
enastående berättelser om 
att vara som alla andra och 
samtidigt unik – det bränner 
till. Vad lyckas de unga med? 
För mig handlar det om 
förmågan att berätta om 
svåra erfarenheter utan att 
det blir alltför  tungt. Att 
berätta utan att bli sentimen-
tal. Att berätta och med mod 
och envis optimism visa styrka och möjligheter. 

Vad berättar de unga om? De berättar om livet 
med sjukdom. Om tankar och känslor, om kärlek 
och längtan, om relationer till föräldrar, syskon 
och en älskad morfar. Om hur det är att själv vara 
förälder. Om fosterdiagnostik, identitet och om 
arbetslivet. Om fördomar - egna och andras. Om 
stora existentiella frågor och om en brinnande 
längtan  att bli sedd som den man är.

Journalisten och författare n Mustafa Can har 
återigen mött de fyra unga han mötte för tio år 
sedan och fotografen Pieter ten Hoopen har tagit 
bokens bilder. Professor Thomas Sejersen har 
skrivit bokens  medicinska avsnitt. 

Att göra Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk  
– tio år senare är att också att tala om döden; 
döden som en del av livet och döden som en del i 
våra berättelser om livet. Om detta skriver journa-
listen Jonas Franksson. Känsligt berättar han om 
sin och vår vän Joel som var aktiv när vi gjorde 
första boken. Joel som avled 2005.

Så – vad har hänt de här tio åren? Med de unga 
själva? I samhället? Vilka frågor är mest aktuella för 
unga idag? Vad berättar de? Ja, att  det finns mycket 
att ta itu med: assistansen, rätten till delaktighet  
och arbete och att bli respekterad som individ. Det 
handlar om vilket samhälle vi vill leva i, vilken 
människosyn vi har och vilka värderingar vi tycker 
är viktiga. Det handlar om hur vi ser på sjukdom 

och om existentiella 
frågor som är viktiga för 
var och en av oss som 
enskilda människor och 
för oss alla gemensamt.

Jag hoppas att du som 
läser boken ser det 
personliga och individuel-
la i varje berättelse och jag 
hoppas också att du ser att 
berättelserna som helhet 
innehåller en uppmaning. 
Vi kan inte fortsätta att ha 
förutfattade meningar om  
hur det är att leva med en 
sjukdom. Vi kan göra 
någonting. Vi kan  skaffa 

kunskap. Vi kan bearbeta våra egna fördomar och 
vi kan slå hål på kollektiva och stereotypa uppfatt-
ningar och se människor. 

För mig har det varit fantastiskt att i samarbete 
med de unga arbeta fram denna bok och jag har 
mest sett mig som möjliggörare av den. Jag har 
försökt att med varsamhet och stor respekt 
uppmuntra och stödja de ungas berättande och 
skrivande. Denna min uppgift har känts som ett 
hedersuppdrag. Med förväntan och glädje har jag 
tagit emot varje berättelse och text. 

Tillbaka till det för mig riktigt stora med boken – 
de ungas egna ord, berättelser och  krönikor direkt 
från hjärtat. Här intill  kan du läsa tre.

Kan berättelser förändra och skapa mening och 
hopp? Vi tror det. Vi hoppas det. Därför ville vi 
skriva den här boken. Boken har något för just dig. l

TEXT Christina Renlund 

leg psykolog och psykoterapeut

Jag har en sjukdom 
men jag är inte sjuk

Boken kommer i januari 2015 men kan redan 
nu förbeställas på www.gothiafortbildning.se 
Boken kostar cirka 90 kronor.

Christina Renlund är 
psykolog och psykote-
rapeut med många års 
erfarenhet av arbete 
med barn och unga. 
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För tio år sedan när jag formulerade mina 
tankar om sjukdomen, så sa jag ”Jag 
tycker det är hemskt med sjukdo-

men. Jag skulle vilja bli av med den 
direkt. Jag kan inte förstå dem som säger 
att det här är väl inte så farligt. Varför? 
Och varför just jag?”

När jag nu läser mitt tio år gamla citat 
känner jag inte riktigt igen mig i de 
orden. Jag tänker annorlunda idag. Eller 
gör jag verkligen det? Är jag kanske inne i en 
fas i mitt liv, när jag nonchalerar min sjukdom och 
mina svårigheter? Eller har jag accepterat?

Mycket har förändrats de senaste tio åren. Jag har 
flyttat hemifrån, jag arbetar idag som sjuksköter-
ska,  och jag har hittat mitt livs kärlek. Det dagliga 
livet är fortfarande en utmaning som kräver fokus, 
planering och acceptans. Och det finns utmaning-
ar där sjukdomen begränsar mina möjligheter att 
vara normal. För att intala sig att man kommer att 
klara något, finns från filmen Sällskapsresan 
uttrycket ”Jag kan flyga, jag är inte rädd”. I mitt 
huvud cirklar istället orden ”Jag är normal, jag kan 
leva det liv jag vill, jag är inte sjuk”. Normal, vad är 
det, kanske ni tänker? Finns det någon som är 
normal och är att vara normal något bra? För mig 
är ordet normal viktigt. Normal betyder för mig att 
man inte har spinal muskelatrofi (SMA). Jag vill 
vara normal, alltså vill jag inte ha SMA. Punkt.

Så finns dagar, när allt känns väldigt mycket 
bättre, och då tänker jag att jag på något sätt är 
glad att jag har växt upp med min sjukdom, för 
annars hade jag nog inte varit den person jag är 
idag. Och någon annan vill jag inte vara. Ja, det är 
dubbla budskap. Jag vill vara frisk, men vem hade 
jag varit utan SMA? Och hade jag verkligen velat 
vara den personen?

Jag har träffat världens underbaraste kille som jag 
vill dela resten av mitt liv med. Hade det varit vi, 
utan min sjukdom? Jag värdesätter livet, och är 
oerhört tacksam för det liv jag har. Hade jag tänkt 
så, utan min sjukdom? Jag älskar min familj över 
allt annat här i livet. Hade det varit så om jag inte 
hade haft min sjukdom? Och jag tänker igen på det 
jag sa för tio år sedan. Är sjukdomen verkligen så 
hemsk? Vill jag verkligen bli av med den direkt? 

Jag har genom åren byggt upp en fasad kring min 
sjukdom. Jag pratar sällan om den och om andra 
påpekar eller ställer frågan ”Vad har hänt med ditt 
ben, har du ont?” brukar jag skratta bort det hela 
och säga att ”Det är inte så farligt, det ser värre ut 
än det är, jag har bara lite ont i knät.” Detta säger 
jag för att jag inte vill att andra skall veta hela 
sanningen. Men den främsta anledningen är nog, 
att jag inte vill behöva erkänna och tydliggöra 
sjukdomen för mig själv. Men mitt i all denna 

förnekelse av min sjukdom och under fasaden 
vågade jag ändå satsa på kärleken – trots 

frågor som ”Lämnar han mig om han får 
veta vet allt? Stannar han kvar om jag 
blir sämre?” När det gäller min 
sjukdom har jag nog inte öppnat mig 
helt för någon, men jag är en god bit på 
väg att berätta och dela livet och 

framtiden. l

TEXT Frida Tregub 

År 2000 var jag 12 år gammal, jag kände mig 
utanför i skolan, hatade livet och sökte en 
mening med min existens. Jag valde att hell-

re spela Nintendo 64 än att vara i verkligheten. 
Super Mario fanns alltid där och han dömde aldrig 
någon, för honom hade alla spelare ett och samma 
värde. 

Utöver spelandet badade jag i varmvattensbas-
säng en gång i veckan, spelade piano och 
schack på Kulturskolan. Vägrade att se och 
acceptera det som hände med min 
kropp. Jag kunde inte gå själv längre, 
och när jag envist försökte resa mig 
ramlade jag ihop. Jag kunde inte 
heller ta mig fram i manuella rullsto-
len utan var tvungen att använda 
elrullstol. Självständigheten var min 
stolthet och jag ville absolut inte ha 
hjälp av en ledsagare/kontaktperson, 
en främling i mitt liv. Trots min envishet 
presenterade kommunen och mina 
föräldrar mig inför fyra ledsagare under ett år, 
samtliga arbetade bara i ett par månader. 
Tryggheten som jag sökte hann aldrig infinna sig. 

Inte nu igen, jag orkar inte träffa en ny ledsaga-
re, det går bara åt skogen, tänkte jag för mig själv 
några veckor innan skolavslutningen 2001. Trots 
mina protester tvingade mina föräldrar mig att 
träffa ytterligare en person, Erik, en 18-åring med 
stark livsenergi. Då visste jag inte att det skulle bli 
början på en fantastisk resa, en resa som pågår än 
idag. 

Erik visade mig sidor av livet som bara fanns i 
mina drömmar. Vi gick på bio, åkte skateboard-
ramp med manuell rullstol, tog Team Eslöv i 
damhandboll till final, körde bil på en cykelbana, 

Du som hjälpte  
mig på vägen
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NY BOK

”Varför? Och varför just jag?”
UTTDRAG UR BOKEN:
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reste till Frankrike och Mallorca. Listan kan görs 
lång, men det som påverkade mig mest var att han 
bjöd in mig till sin familj, sin släkt och sina vänner. 
Och jag blev en del av Eriks familj. 
Under högstadiet var jag mer hemma 
hos Erik än med min egen familj. Erik 
och hans familj förmedlade en 
obeskrivlig positiv energi som 
smittade av sig på mig. Hur jobbigt 
livet än är, ljuset finns alltid där, det 
handlar om att lära sig att hitta det. 

Erik och jag, var och är olika som 
personer. Jag är en filosof och 
drömmare, Erik handlar först och 
tänker sen. Han skäms inte för livet, 
fokuserar inte på det förgångna utan kör full fart 
framåt. Just de egenskaperna förde han över på 
mig, det är jag honom evigt tacksam för. 

Om några månader fyller jag 26 år, vilket känns 

helt underbart. Under alla dessa år har Erik och en 
handfull andra människor utvecklat mig och fört 
mig framåt. Utan dem hade jag idag inte haft egen 

lägenhet, studerat till lärare, älskat 
livet eller arbetat med ungdomar 
med olika funktionsnedsättningar. 
Erik och mina andra förebilders 
energi delar jag nu med mig i mina 
studier och i mitt arbete med 
ungdomar och till deras föräldrar. 

En förebild, fiktiv eller mänsklig, 
för oss framåt när mörkret faller, de 
får oss att bli en bättre människa och 
se möjligheter i livets motgångar. En 
dag kommer du själv att stå där och 

dela med dig av din livserfarenhet. Du blir förebild 
för andra. l

TEXT Björn Jönsson

När jag berättade för mamma att jag skulle 
skriva en text till den här boken sa hon 
direkt ”Du ska väl inte skriva om sex?”.

Jag visste att hon inte menade något illa, men 
ändå kunde jag inte låta bli att känna mig ifråga-
satt. Sam tidigt förstod jag henne. För vilken mam-
ma vill läsa om sin dotters sexuella lustar?

Svaret är nog: ytterst få.
Men det är precis en sådan dotter min mamma 

har fått. Ett viktigt tema för mig i mitt skrivande är 
näm ligen just sexualitet och rätten till att vara pre-
cis så jäkla kåt jag vill – trots rullstolen.

Jag upplever att det finns en sorts tabu kring 
människor med funktionshinder och deras sexliv. 
Som att det är något man helst inte ser och pratar 
om. När det sedan väl kommer upp till ytan finns 
det två bilder som utkristalliserar sig. Den första 
målar upp oss som kåta små troll utan självbe-
härskning som tänder på allt och alla. Den andra 
målar upp änglalika varelser vars oskyldiga sinne 
står högre än vanliga mänskliga lustar. Kanske är 
det därför jag alltid känt en sorts skam kring lust. 
En skam och ett sexuellt mindervärde där jag varit 
plågsamt medveten om min kropps begränsningar, 
tänkt på stela ben, ställningar jag inte klarar av och 
att spontanitet inte sker på samma villkor. 

Jag har låtit andra förstärka den bilden, accepte-
rat kommentarer såsom ”Det är synd att du inte 
kan göra så, för det tänder jag på”. Känt tacksam-
het för att någon velat ha mig, trots att de kunnat få 
någon bättre. Någon normal. 

Jag har legat tyst, accepterat dåligt sex och inte 
påpekat att ”Du det här är fan inte vad jag vill eller 
tänder på”. Allt för att jag sett min sexualitet som 
något onormalt. Men sanningen är att jag är precis 
som alla andra. Och jag accepterar inte längre att 
någon förminskar mina lustar. 

För visst jag kan inte ta en snabbis mot diskbän-

ken och av rent praktiska skäl är missionären 
standard. Men jag förtjänar lika mycket som alla 
andra. Jag förtjänar mer än raggningsrepliker som 
kretsar kring min rullstol eller att jag trots den är 
”rätt söt”. Framförallt förtjänar jag mer än att den 
raggande faktiskt tror att replikerna kommer 
fungera eftersom jag ”troligtvis inte kommer ut så 
ofta och inte har så mycket sexuell erfarenhet”. 

Men samhället och framförallt min egen hjärna 
kommer inte omforma sig över en natt. Det är en 
kamp där det inte räcker med att veta vad man 
förtjänar. Jag har kämpat och kämpar fortfarande 
med att ta vetskapen till mig. Men är det något jag 
lärt mig under den kampen så är det att rent 
sexuellt finns det alltid lösningar. För mig har 
receptet varit att hitta rätt sexpartner. Visst, det 
har hänt att jag dragit hem någon från krogen, men 
det bästa sexet har jag haft med personer jag känt 
mig trygg med. Där har det funnits utrymme att 
testa sig fram till vad som fungerar. Den rätta 
sexpartnern har inte sett begränsningarna. Jag 
har också insett att allt inte behöver följa 
normen för sex. Det finns så mycket mer än 
en jakt på penetration. 

Trots insikt är det lätt att falla tillbaka i 
invanda roller. Därför är det viktigt att det 
är så pass högt i tak att man kan ha de här 
samtalen. Så för att besvara din fråga 
mamma ”jo jag tänker skriva om sex”. Jag 
vill också passa på att tacka dig. Tack 
mamma för att du förstår att någon måste ta 
de här samtalen och accepterar att det är just 
din dotter som alltid måste ta upp ämnen som lätt 
blir pinsamma, utelämnande eller svåra. Jag 
kommer alltid vara mammas lilla flicka, men jag 
tänker inte sluta föra den här kampen förrän 
samhället slutar klappa mig på huvudet. l 
TEXT Sanna Hedlund

Sexualitet och funktionsnedsättning Du som hjälpte  
mig på vägen
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En förebild, 
fiktiv eller 

mänsklig, för 
oss framåt NÄR 
MÖRKRET FALLER

Ett viktigt 
tema för 
mig i mitt 
skrivande 
är näm ligen 
just sexuali-
tet och 
rätten TILL 
ATT VARA 
PRECIS SÅ 
JÄKLA KÅT  
JAG VILL

©
 P

IE
TE

R
 T

E
N

 H
O

O
P

E
N

FK_1406_s63-65_christinarenlunds_bok_v05.indd   65 2014-11-18   10:04



66     FÖRÄLDRAKRAFT # 6 2014

Nyss hemkommen efter en 
weekend i New York. En överrask-
ning från min man. Då det var just 

min man som som bokade resan, ingick 
det (som av en slump) även en biljett till 
en hockeymatch.

New York Rangers med Henrik 
Lundqvist i spetsen spelade för fullsatt 
Madison Square Garden. Lite kul, tänkte 
jag och om det var. Vilken stämning och 
vilken gemenskap!

En period in i matchen kommer jag på 
mig själv med att stå upp och klappa med 
i heja-ramsorna, skrika för fulla muggar 
och skaka tass med mina nya Rangers-
kompisar runt omkring mig.

Jag som inte ens är särskilt hockeyin-
tresserad.

Och det är just dit jag vill komma. Hur 
sport, musik och annan kultur verkligen 
förenar människor. Strunt samma om du 
är gammal eller ung, rik eller fattig, ett 
hängivet fan eller en glad amatör som jag. 
På arenan håller vi på samma lag, 
beundrar samma idoler och upplever. 
Tillsammans.

För en tid sedan presenterades 
Sveriges nya regering. Den minister som 
för många var mest överraskande var nog 
vår nya kulturminister; Alice Bah 
Kuhnke.

Kulturminister – vilken ära att få 
representera Sveriges kulturliv!

När jag hörde Alice namn tänkte jag att 
det där blir nog bra och när jag någon 
vecka senare såg Alice i ett kort inslag i 
”Livet är en schlager” på Cirkus, blev jag 
än mer övertygad. Det här är nog en 
minister med lite nytänk. En minister 
med lite skinn på näsan. Kanske inte som 
framstående politiker, men av livet. 
Någon som faktiskt vill stå lite mer för 
hela den där ”alla-ska-vara-med”-grejen. 
För trots att både sport, bio och konserter 
och allt annat som hör kulturlivet till 
förenar så finns det några saker kvar att 
jobba på.

Samma kväll som den nya regeringen 
avslöjades, meddelades det också att 
pojkbandet ”One Direction” kommer att 
spela på årets Idol-final. Alice får ursäkta, 
men det blev ett betydligt större ”WOW” i 

vår TV-soffa än när den nya regeringen 
presenterades.

Efterfrågan på biljetter till evenemang-
et är stort och i vårt fall behövs både 
rullstolsbiljett och ett gäng ordinarie 
biljetter. Och det är här den verkliga 
gemenskapen får sig en törn. För det är 
nu vi tvingas splittra på vår familj, eller i 
det här fallet, på ett kompisgäng.

Inte för att vi vill, utan för att ingenting 
annat går.

För att citera en man med prickig 
skjorta i den omtalade Idol-juryn:

− Det här känns inte särskilt 2014!

År 1955 vägrade Rosa Parker att ge upp 
sin plats för en vit man på en buss. Trött 
på att inte bli inkluderad. Jag vill inte dra 

liknelsen så långt, men det kan vara bra 
att veta att år 2014 umgås rullstolsburna 
med gående personer. Det betyder att det 
måste finnas utrymme för alla att kunna 
välja plats på ett bra sätt. Att det måste 
finnas möjlighet att få sitta bredvid någon 
annan än sin assistent.

På en del arenor är dessutom assisten-
tens plats bakom rullstolsplatsen.

Jag menar hallå – vilken härlig upple-
velse vi fick dela!

År 2014 borde det på alla arenor 

dessutom finnas en flyttbar ramp (som 
kan placeras ut efter var scenen är 
placerad) och därmed låta alla personer 
få möjlighet att vara på parkett.

Det borde även år 2014 finnas en hiss 
eller trapphiss på Stockholms alla teatrar. 
(Tror man att det förstör interiören kan 
man ta en fika på ”Blå porten” på 
Djurgården för inspiration.)

Det borde år 2014 vara självklart att 
kunna boka en biobiljett på internet, 
oavsett om man är i behov av rullstols-
plats eller ej.

Jag var för en tid sedan på konsert i 
London och O2-arenan. Utöver en 
fantastisk konsert bjöd arenan på stor 
inspiration till hur Sveriges arenor skulle 
kunna förbättras. Vid entrén var en av 
diskarna  betydligt lägre än de andra. 
Detta möjliggjorde även för rullstolsbur-
na eller kortväxta att nå upp till disken. 
Väl på plats blev vi ombedda att ta 
kontakt med en vakt som stod utanför vår 
sektion om vi behövde uppsöka toalett. 
Denna toalett visade sig vara utrustad 
med både lift och brits och var dessutom 
mycket rymlig.

Platserna vi fick var placerade i mitten 
av arenan. Som en bred läktare där 
många fick plats och med lösa stolar som 
kunde flyttas runt. På andra arenor i 
bland annat USA finns bänkar placerade 
på olika sektioner med extra utrymme 
för att kunna ha en rullstol bredvid så att 
en familj eller ett kompisgäng kan sitta 
tillsammans.

Det är också väldigt vanligt att man 
placerar rullstolsplatserna i ett hörn eller 
högst upp på arenor, teatrar, Allsång på 
Skansen etc.

Jag tror att om min gamle 80-talsfavo-
rit från ”Dirty dancing” (som själv 
tillbringade sina sista år i rullstol) hade 
sett detta då hade han gått fram med 
beslutsamma steg, dragit sin hand genom 
håret och vänligt men bestämt sagt:

–  No one puts baby in a corner!
Jag hoppas och tror att vår nya 

regering 2014 inte heller gör det! l

TEXT Anneli Khayati

”När vi ska boka biljetter får 
gemenskapen sig en rejäl törn”

Anneli är konsultchef på ett bemannings
företag och författare till flera barnböcker.  
Är gift, har tre barn i åldrarna 8, 12 och 13.  
Hon gillar att skriva och umgås med med 
vänner och familj. 

Kulturminister Alice Bah Kuhnke är nog en minister med lite nytänk. En minister med lite skinn på näsan. 
Kanske inte som framstående politiker, men av livet. Någon som faktiskt vill stå lite mer för hela den  
där ”alla-ska-vara-med”-grejen, skriver Anneli Khayati.

© ANNA PELLA

KRÖNIKOR
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Min lilla syssling Vera, fem år 
gammal, har frågat mycket om 
min mamma, men tidigare mest 

nöjt sig med att mamma inte röra på sig, 
så är det bara. Ju äldre hon blir, desto mer 
ingående blir frågorna. Hennes mamma 
Nina och min mamma Annika, av sina 
barndomskompisar kallad Ankan, är 
kusiner och växte upp som grannar och 
bästa vänner. Nina var med i bilen när 
mamma krockade med en älg 1996, när 
jag var lika liten som Vera och min 
lillebror bara två, ett år yngre än Vers 
lillebror Axel. Mamma fick en nackskada 
som gör att hon kan röra på armarna men 
inte fingrarna och är helt förlamad från 
bröstet och ned, Nina skadades inte alls. 

En dag när jag var barnvakt till Vera och 
Axel fick jag en fråga som fick mig att 
tänka till, och som tycktes få Vera att se 
på sin kropp på ett nytt sätt. 

Vera: ”Elina, varför kan inte Ankan 
röra på fingrarna egentligen, de är ju inte 
sönder?” sa hon och spretade med 
fingrarna, knöt dem som stenarna i sten, 
sax, påse och spretade på dem igen.

Jag: ”Tänk dig att hjärnan är ett 
postkontor och fingrarna en brevlåda. 
När hjärnan tänker en tanke om att röra 
fingrarna skickas ett meddelande i ett 
brev ut av en brevbärare. Man kan ju tro 
att kroppen rör sig av sig självt men det 
måste nästan alltid komma ett brev från 
hjärnan först och brevbäraren måste ta 
särskilda vägar för att komma fram. 

Annars förstår inte fingrarna vad de ska 
göra och kan inte röra sig.

När du tänker att du ska röra fingrarna 
skickar hjärnan ut en brevbärare som 
åker på en väg genom ryggraden (visar på 
Vera) och ut på armen (visar) och lämnar 
brevet som säger till fingrarna att de ska 
röra på sig i brevlådan. 

Om fingrarna går sönder är det 
brevlådan som har gått sönder. Om 
hjärnan får en skada kan den inte skicka i 
väg någon brevbärare. 

Men ibland är det vägen mellan 
postkontoret och brevlådan som har gått 
sönder. Så blev det för 
mamma när hon krockade 
med den där älgen du vet, då 
gick det sönder på vägen för 
henne. Så hon kan inte röra 
fingrarna fast hon tänker ’rör 
fingrarna’ jättemånga 
gånger. Brevbäraren försöker 
komma fram men det går 
inte. Fingrarna får aldrig brevet”.

Vera: ”Men kan brevbäraren inte ta en 
annan väg?”

Jag: ”Nej det finns tyvärr bara en väg.”
Vera: ”Kan man laga vägen då?”
Jag: ”Det är en jättejättesvår väg att 

laga och det går inte i dag. Det finns 
forskare som försöker komma på hur 
man ska göra för att laga vägen men de 
har inte lyckats än.”

Jag minns inte svaret, men bilden av hur 
Vera tittade på sina fingrar och rörde på 

dem har etsat sig fast i mitt minne. Så 
enkelt de dansade fram i luften, hennes 
små femåringsfingrar. Som att det inte 
krävde någonting för att få till rörelsen, så 
simpelt. Lätt och obetydligt var det också 
för henne, krävde nästan ingenting. Men 
också så magiskt, så stort, något att vara 
oändligt tacksam över. Att kunna röra 
kroppen, att det fungerar, vilket mirakel!

Stackars Ankan som inte kan röra 
fingrarna, sa Vera sedan och ja, det är 
synd, så otroligt orättvist och fel. Det 
finns ingenting av positivt att hämta ur 
det faktum att bilen och älgen var på fel 

plats vid fel tillfälle. Men 
livet har sedan länge gått 
vidare. Det finns mycket 
hon inte kan göra längre, 
men kanske finns det än 
mer hon fortfarande kan: 
Ha en femåring i knät och 
läsa saga, känna doften av 
en nyfödds huvud, vyssja 

en ledsen treåring och uppleva tacksam-
heten över att ha hunnit få två barn tidigt i 
livet, innan olyckan. Hon kan se lökarna 
som sattes på våren växa upp till blom i 
den välplanerade trädgården och tänka ut 
vilken färg som kan komplettera prakten 
än mer. Sitta på altanen och fika med en 
vän, prata, lyssna, höra, beröra livet. 

Ankan kan inte röra fingrarna, men 
det hon kan beröra i livet, rör hon vid 
med tillförsikt. l

TEXT Elina Sundström

Elina Sundström är  
journalist, författare, 
föreläsare och utbildad 
inom hälsa och träning. 
Hon har vuxit upp med 
en ryggmärgsskadad 
mamma och har skrivit 
boken ”Jag är också 
viktig” (2012 MBM
förlag). I boken ger barn 
och unga vuxna sin 
berättelse om hur det är 
att växa upp med en 
familjemedlem som är 
sjuk eller har en funk
tionsnedsättning.

Varför kan Ankan  
inte röra på fingrarna?

Att kunna röra 
kroppen, att 
det fungerar, 
VILKET MIRAKEL!

Vera och Elina är sysslingar.
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Rena Kathleen är 
idag 23 år gammal 
och aktuell i filmen 
om henne själv  
– en ung blind tjejs 
resa från tidiga 
tonåren till att bli 
vuxen.

Scener ur filmen  
”Jag ser dig”.

KRÖNIKOR

Jag är en
människa,

 varken mer
 eller mindre

När jag lät mig filmas under fem års tid var 
mitt främsta skäl en förhoppning om att 
väcka tankar och skapa debatt. Jag vill visa 
på något som egentligen kan tyckas vara 
självklart: Jag är en människa, varken mer 

eller mindre.
Det faktum att jag har en synskada lägger jag samma 

vikt vid som det faktum att mitt hår är svart. Inget av 
dessa båda säger egentligen något om vem jag är. Jag tror 
emellertid att ord har en större makt över oss människor 
än vi själva inser. Vi bör fundera mer över vad de ord vi 
använder egentligen betyder. När jag till exempel får 
höra att jag är ”funktionshindrad” brukar jag påpeka att 
”funktionsnedsättning” är konstant till skillnad från 
”hindret” som bara uppstår i vissa situationer. Jag blir 
varken sårad eller arg, men jag tror att man kanske 
omedvetet bara ser hindren om man använder ett ord 
som ”funktionshindrad”.

Personligen känner jag mig inte hindrad av min 
synskada. Jag har insett att det mesta trots allt beror på 
individens egen inställning. 

Förutsättningen för all typ av utveckling är individens 
egen vilja och motivation, tror jag. Och jag tror att 
motivationen påverkas mycket av omgivningen, varav 
familjen är en oerhörd viktig del. 

Enligt mina föräldrar har jag, sedan jag var liten velat 
göra saker på egen hand. De anser att man först och 
främst måste se till människan och talar om vikten av att 
ge varje barn chansen att utvecklas. Jag är oerhört 
tacksam gentemot mina föräldrar för att de inte gör 
någon skillnad mellan mig och min syster trots att jag har 
en funktionsnedsättning. De menar att det är föräldrar-
nas skyldighet att låta barnen utvecklas oavsett vilka 
barn de är. l

TEXT Rena Kathleen Yass

OM FILMEN ”JAG SER DIG”
n ”Jag ser dig” handlar om Rena Kathleen 
Yass, en ung blind tjejs resa från tidiga 
tonår till att bli vuxen. Hon leder oss genom 
sin värld som ofta blir kantad av fördomar 
och begränsningar av andras föreställning-
ar om vad en blind kan och inte kan göra.  
Renas högsta önskan är inte att kunna se 
utan att bli sedd som den hon är och inte 
enbart som blind. 

Vi följer Rena från det att hon är 17 år 
och går sista året på gymnasiet till hon 
flyttar hemifrån och vi följer henne i den 
egna kampen att hitta sig själv. En brytning 
med barndomen som vi alla oavsett vem vi 
är måste ta oss igenom. Vem är jag i dina 
ögon och vem är jag i mina egna. Det 
handlar om att vägra bli offer och våga 
bryta nya marker. Rena Kathleen Yass är 
idag 23 år gammal.

OM NYA BIOTEKNIKEN
n ”Jag ser dig” är den första filmen i 
Sverige som har syntolkats för biograf med 
en ny digital teknik. Det innebär att 
Sveriges 120 000 synskadade nu har 
möjlighet att uppleva film på bio.

Allt som biobesökaren behöver är en 
smartphone med öronsnäcka. Via en app 
laddar man ner ett syntolkningsspår särskilt 
framtagen för filmen. Den sätter man sedan 
igång samtidigt som filmen startar. Ljudet 
från filmen synkas med syntolkningen i 
telefonen.

För visningar: www.mantarayfilm.se
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Vi genomförde världens största 
orienteringstävling. Mitt i som-
marvärmen var det plötsligt bara 

två minuter kvar till vår start i O-ringen 
2014. Vi var två ledsagare som tillsam-
mans med Jörgen stod beredda vid 
start fållan. Allt var med; kompass, mobil 
och första-hjälpen-väska. Jörgen Hornell 
hade sin klocka på vänster handled, sin 
kompass på höger och sin krysstavla och 
markeringspenna i handen. Vi var redo.

I över ett år hade vi tränat för det här 
ögonblicket.

Att motion är viktigt för att Jörgen ska 
må bra, hålla sig frisk och reducera stress 
är tydligt. Dagliga promenader, simning i 
badhuset och löpning har varit schemalag-
da i många år, men vi ville få in en social 
aspekt förutom den fysiska träningen.

Peter Hagström, i personalgruppen, är 
aktiv i Falkenbergs Orienteringsklubb 
och vi kom överens om att ta med Jörgen 
och introducera honom, inte bara för 
orientering utan också för de människor 
som är med i klubben.

Vi anpassade orienteringskonceptet så 
det skulle passa Jörgen med bland annat 
en ”krysstavla” där Jörgen kryssar i en 
ruta när han kommer fram till en 
kontroll. Genom krysstavlan ser han en 
mening och ett mål med aktiviteten, till 
skillnad mot vanlig löpning: Snart är det 
bara en ruta kvar att kryssa och efter den 
väntar saft och en 
macka i klubbstugan.

Efter hand kände 
Jörgen mer och mer 
trygghet med männis-
korna i klubben och de 
lärde känna honom 
bättre. De flesta hade 
inga tidigare erfarenhe-
ter av autismspekt-
rumstörningar. Jörgen 
blev klubbmedlem och 
vi köpte klubbens 
träningskläder för ökad känsla av 
gemenskap och tillhörighet.

Vi utarbetade strukturer som försäkra-
de att alla i gruppen genomförde aktivite-
ten på samma sätt (lika viktigt för alla 
aktiviteter man ska göra med Jörgen), 

personalen lärde sig läsa karta och 
kompass, hitta lämpliga stigar och 
undvika för branta höjdkurvor och 
våtmarker. När Jörgen (och personal) var 
trygg i konceptet införde vi ett ”höger-
vänster-system” för ökad självständighet. 
Med en klocka på vänster handled och en 
kompass på höger kunde Jörgen springa 
några meter framför och få information 
om vägval genom att personalen sa 

”sväng klocka” eller 
”sväng kompass”. 

Vi var på många 
mindre tävlingar med 
mycket folk och många 
intryck. Klubbarna sitter 
tillsammans med sina 
egna medlemmar och 
Jörgen, som nu kände 
igen de flesta, kände sig 
trygg.

Vi hade också börjat 
planera för själva 

O-ringen och allt vad det innebär med 
packning, resor, övernattning, toalettbe-
sök, dusch, måltider med mera.

Tack vare en motiverad personalgrupp 
med rätt kunskap, väl utformade struktu-

rer och tålamod, att med små steg under 
lång tid sträva efter ett gemensamt mål, 
lyckades vi genomföra världens största 
orienteringstävling! Jörgen behövde, trots 
sin svåra funktionsnedsättning i form av 
autism och utvecklingsstörning, inte 
känna någon stress, trots 20 000 män-
niskor runt om honom. Han visste vad 
han skulle göra och litade på att persona-
len kunde lösa eventuella problem.

Med enkla pedagogiska medel och 
tydliga strukturer kunde en trött men 
glad Jörgen efter tre dagar och två 
övernattningar på en camping tryggt 
landa i sin vardag och sina rutiner igen.

Tack till Falkenbergs Orienterings-
klubb för öppenhet och acceptans. 
Personalen på O-ringen som på ett 
mycket professionellt sätt visade att de 
var där för att hjälpa och ville att allt 
skulle fungera. Frösunda Assistans 
Falkenberg för att de lät oss planera och 
genomföra ett till synes omöjligt upp-
drag. Peters familj, som var en viktig del i 
att det lyckades. Alla i personalgruppen 
och Willy Engebrethsen för handledning 
och kunskap. l

TEXT Andreas Engebrethsen

Att lyckas
med det o-möjliga

Att motion är vik-
tigt för att Jörgen 
ska må bra men vi 
ville få in en social 
aspekt förutom den 
fysiska träningen.

Jörgen Hornell och Andreas Engebrethsen på väg mot mål. Foto: Anna Hagström.
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DEBATT

I den bistra verklighet som många barn med 
diagnoser inom neuropsykiatrin och deras fa-
miljer lever i har ytterligare ett stort stressmo-

ment till kommit under 2014, sedan stöd till viktig 
habiliterande verksamhet nu riskerar att dras in.

Den 17 juni togs ett beslut om en ny Regional 
Medicinsk Riktlinje (HSD-A 28-2014) inom Västra 
Götaland-regionen som medför att alla barn över fem 
år som har autism spektrumtillstånd (ett samlings-
namn för alla med autism inklusive aspergers syn-
drom) och som inte har någon utvecklingsstörning 
eller annan diagnos som faller inom habiliteringens 
område omgående skall överflyttas från Barn- och 

ungdomshabilite-
ringen (HAB) till 
Barn- och ung-
domspsykiatriska 
mottagningen 
(BUP).

Detta beslut 
berör över 1 200 
barn inom regio-
nen och togs utan 
att BUP hade fått 
ökade resurser, 

kompetens och utan att de hade fått möjlighet att 
omstrukturera sig och utöka sina personalgrupper 
för att möta dessa barn och ungdomar.

Resultatet blev inte bra! 
Personal på Habiliteringen fick ge besked till 

oroliga föräldrar, BUP förstod inte hur de skulle 
kunna ta emot alla dessa barn utan mer resurser 
och ny kompetens i ett allt ökande remissinflöde 
som påbörjades långt innan detta beslut togs. 
Remitterande instanser fick tillbaka sina remisser 
från HAB med hänvisning till BUP, förtvivlade fa-
miljer ringde till våra organisationer, vi på organi-
sationerna slet vårt hår när vi försökte hitta infor-
mation om vad som gällde och hur detta skulle gå 
till…

Slutligen drog någon i bromsen och man fick 
enas om att denna förändring inte kan ske omgåen-
de, utan att det måste till en rad insatser för att 
kunna genomföra detta. BUP har nu fått sex måna-
der på sig att förbereda sig på att ta emot minst 
1 200 barn från HAB!

Tanken bakom förändringsbeslutet är att samla 
både utredning och behandling på ett och samma 
ställe. Det är en bra tanke på många sätt om det 

”SAMVERKA MED OSS FÖR ATT RÄDDA STÖDET TILL            BARN MED AUTISM”

Varför inte mer frekvent lyssna på 
oss organisationer som både har 
kontakt med många familjer inom 
VG-regionen och som lever med 
neuropsykiatriska diagnoser  
i vardagen.
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görs på rätt ställe och med rätt kompetens, men 
det är förändring som inte kan ske på en kafferast 
och även sex månader är i detta sammanhang en 
mycket kort tid. 

Barn med till exempel autismspektrumtillstånd 
och/eller ADHD är i behov av en bra utredning, 
olika sorters behandlingar och habilitering med 
möjlighet till kognitiva hjälpmedel, sjukgymnastik, 
ibland logoped, stödsamtal och hjälp att hitta egna 
strategier i vardagen, KBT, medicin, specialpeda-
gogik bland annat. Även föräldrar och andra anhö-
riga, exempelvis syskon, behöver stöd och kun-
skap, fortbildning och vägledning. Samverkan 
måste ske med skola och andra instanser. Allt för 
att ge barnet, dess familj och omgivning en väl 
fungerande vardag och livskvalité för att förebygga 
psykisk och fysisk ohälsa vilket annars leder till 
ökade kostnader i framtiden. 

Men i den nya förändringen är det långt ifrån 
säkert att barn med AST får några habiliterande 
insatser, på samma sätt som barn med ADHD inte 
heller får insatser på BUP. 

Vi organisationer som samlar barn, unga och 
vuxna med AST och/eller ADHD och deras anhöri-
ga ställer oss också frågande till varför barn med 
AST och/eller ADHD inte erbjuds habilitering i 
samma utsträckning som barn med andra funk-
tionsnedsättningar. Rätt stöd och habiliterande 
insatser är minst lika viktiga för de barn och unga 
vi representerar för att de ska kunna delta i 
samhället på samma villkor som andra.

Så till er beslutande chefer inom Barn- och ung-
domspsykiatrin: Ta nu tillfället i akt att utveckla en 
välfungerande och mer välutvecklad verksamhet 
för barn med AST och/eller ADHD där de får utred-
ning, behandling och habilitering utförda av kom-
petent personal som är välutbildade och kunniga 
inom området. 

Till sist: varför inte mer frekvent lyssna på oss 
organisationer som både har kontakt med många 
familjer inom VG-regionen och som lever med 
neuropsykiatriska diagnoser i vardagen. 

Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfa-
renhet, och samverkar gärna med er för att skapa 
ett samhälle som ger barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar möjlighet att utvecklas till 
sin fulla potential. l

”SAMVERKA MED OSS FÖR ATT RÄDDA STÖDET TILL            BARN MED AUTISM”

UNDERTECKNAT AV

ANNIKA LINDSTRÖM, ordförande Autism- och Aspergerföreningen Göteborg
GERTIE ODELBERG, Autism- och Aspergerföreningen VG distrikt Söder
MARIO IMHOF, Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg
STEFAN TROLLHEDEN, ordförande Autism- och Aspergerföreningen Fyrbodal
ANITA LARSSON, ordförande Attention Uddevalla 
CAMILLA LARSSON, ordförande Attention Borås
MADELEINE LARSSON WOLLNIK, ordförande Attention Hisingen-Kungälv
BILLY LINDBLOM, ordförande Attention Skaraborg
ULRIKA MELANDER, ordförande Attention Öckerö
HENRIK D. RAGNEVI, ordförande Attention Göteborg
JIMMY SUNDBOM, ordförande Attention Dals Ed
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Tidningen Föräldrakraft är den perfekta 
 julklappen till föräldrar och anhöriga till barn, unga 
och vuxna med funktions nedsättningar. För 395 
kronor inklusive moms kan du ge bort 6 nummer 
som är fyllda med tips och praktisk vägledning, in-
tervjuer, teman och r eportage. (Priset gäller inom 
Sverige.) Sänd in kupongen med din beställning 
före årsskiftet så kommer tidningen med start i ja-
nuari. Fyll i adressuppgifterna på 
baksidan av d enna sida och pos-
ta till oss.  
Portot är betalt. Det går också 
bra att mejla uppgifterna till  
info@faktapress.se

Talongen ovan kan du klippa 
ut och överlämna som ett pre-
sentkort till julklappens motta-
gare!

SOM JULKLAPP!

OCH DU FÅR SJÄLV  
JONAS HELGESSONS NYA BOK

GE BORT FÖRÄLDRAKRAFT 
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DEBATT

NYA ARBETSTIDSREGLER  
SLÅR SÖNDER VÅR TRYGGHET
n Jag är mamma och god man till min son på 24 år. 
Han har en grav utvecklingsstörning och är i behov 
av assistans. Han har dubbelassistans dygnet runt. 
Han bor i egen lägenhet och lever där med hjälp av 
sina assistenter.

Vi har sedan 1,5 år tagit hand om assistansen 
själva. Jag som god man driver assistans åt honom.

Äntligen har vi fått lugn och min son känner sig 
trygg.

Vi har byggt upp en assistentgrupp som kan leva 
på sin lön, de får utbildning, vi har möten och jag, 
som arbetsgivare, satsar på att de skall känna me-
ningsfullhet i sitt arbete då kan de medverka till att 
LSS-lagen efterlevs och min son får ett liv i enlighet 
med lagens intentioner.

Min sons assistenter får enligt Försäkrings kassans 
nya direktiv inte arbeta mer än 40 timmar per 
vecka och då är sovande jour inräknat. 

För jouren finns ingen möjlighet att betala ut full 
ersättning, dock skall den räknas som full arbets-
tid.

Detta innebär att våra assistenter inte kommer 
att kunna arbeta mer än 112 timmar på en månad 
plus att de får betalt för endast 12 av de 48 jourtim-
marna.

Summa summarum innebär detta att en assis-
tent kommer att vara på jobbet 160 timmar men 
bara får betalt för 124 timmar och ingen möjlighet 
att arbeta mer, för då bryter man mot arbetstidsla-
gen och Försäkringskassan drar tillbaka ersätt-
ningen.

Konsekvenserna för detta innebära att assistent-
yrket kommer att bli ännu mer ett genomgångsyr-
ke och man kommer inte kunna leva på det. Det 
kommer att öka otryggheten hos brukaren. 

Vad är det som gör att vi små egna arbetsgivare 
inom assistans bara får arbeta 40 per vecka, sovan-
de jour inräknat? Om jag köper assistansen så kan 
assistenterna arbeta 48 timmar,  
sovande jour inräknat.

Detta skapar otrygghet och få 
assistenter kommer att vilja arbe-
ta hos oss små egna arbetsgivare. 
Det blir mer genomströmning i 
yrket och kunskap och kompe-
tens blir svårare att bygga upp. l

Evalena Helin

Jag vill ge bort en prenum
eration på  

6 num
m

er av Föräldrakraft (3
95 kr) i julklapp 

och får själv Jonas H
elgessons nya bok.

Tid
n

in
g

en
 ska skickas till

N
am

n: ................................................................................................

A
dress: ..............................................................................................

P
ostnr &

 O
rt .....................................................................................

Telefon: ..............................................................................................

F
aktu

ran
 ska skickas till

N
am

n: ................................................................................................

A
dress: ..............................................................................................

P
ostnr &

 O
rt .....................................................................................

Telefon: ..............................................................................................

P
o

rto
 B

etalt
Enkel hantering av

dina brevutskick. 

S
å h

är går det
till

Porto B
etaltär ettenkeltsättattfrankera och läm

par sig för utskick
av

större m
ängder brev. 

A
lla inrikes

och utrikes
brev

kan frankeras
m

ed Porto B
etalt.

Ansökan
A

nsök
om

 Porto B
etaltpå Postcenter, hos

Posten Kundtjänsteller via w
w

w
.posten.se. 

M
ärkning

M
ärk

om
slagen m

ed tryckteller stäm
plad Porto B

etalt-ruta. 

Rutan ska innehålla texten: Sverige, Porto B
etalt/PortPayé. Ekonom

ibrev
ska vara m

ärkta m
ed

ett”B
” tillvänster om

 frankeringen. 1:a-klassb
rev

tillutlandetska m
ärkas

m
ed ordetPrioritaire

eller blå etikettPrioritaire/1:a-klass.

O
m

slagen ska ha en tydlig svensk
avsändarbeteckning (den betalningsansvariges

nam
n och

postadress
enligtföljesedel). A

vsändarbeteckningen ska vara placerad i övre vänstra hörnetpå

om
slagets

fram
sida eller på om

slagets
baksida.

Inläm
ning

Innan du läm
nar in försändelserna ring din kontaktperson eller Posten Kundtjänstför att

kom
m

a överens
om

 inläm
ningsställe.

Läm
na in försändelserna tillsam

m
ans

m
ed en ifylld följesedelpå överenskom

m
et

Postcenter/Postterm
inal. B

rev
tillutlandetska läm

nas
in åtskilda från andra försändelser. 

B
etalning

B
etala m

otfaktura eller kontantvid inläm
ningen. O

m
 du väljer attbetala m

otfaktura och det

sam
m

anlagda beloppetper följesedelvid inläm
ningen understiger 30

0
 kr exklm

om
s, tillkom

-

m
er en extra avgiftpå 50

 kr exklm
om

s.

O
m

 du har större utskick
kan du köpa Porto B

etalt-m
ärken för attm

ärka dina brev. Kontakta

Posten Kundtjänst.

Allm
änna villkor 

I övrigtgäller Postens
A

llm
änna Villkor (PAV).

För kunder m
ed avtalgäller Postens

A
llm

änna Kundvillkor för N
äringsidkare och andra 

organisationer (PA
KN

). Villkoren finns
atthäm

ta på w
w

w
.posten.se eller hos

Posten Kundtjänst

Företag.

Kundtjänst
Posten KundtjänstFöretag
10

5 0
0

 S
tockholm

 
Tel020

-23 22 20,  fax
0

8
-28

 8
1 77

kundtjanst.foretag@
posten.se 

D
u hittar också inform

ation på w
w

w
.posten.se
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Vinn teaterbiljetter: 

GLADA HUDIK

Sidan 13
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Therese Karlberg 
på Försäkrings
kassan kommen
terar insändaren  
på nyhetsplats  
på sidan 12.
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Tänk vad bra vi har det. Att barn som föds 
med sämre förutsättningar än andra har rätt 
till allt stöd de kan behöva för att kunna 

utvecklas till självständiga och fullvärdiga medbor-
gare. Att föräldrarna till de här barnen får avlast-
ning och hjälp att ordna livet så att de kan vara 
föräldrar som alla andra och leva sina liv fullt ut. Vi 
ska verkligen vara glada att vi lever i Kungadömet 
Sverige som tar så väl hand om oss alla.

Hmmm, det är något som klingar falskt. Jag kom-
mer att tänka på visan om Kungens Lilla Piga. Hon 
som bodde i det stora, fina slottet. Hon knogade på 
från tidig morgon till sen kväll. Hon putsar kung-
ens krona, hon niger vackert och lär lilla prinsen 
gå. Hon ska sopa, städa, skura, bära, damma. Men 
vad hon än råkar ut för så är hon så glad och trallar 
och sjunger… för kungens lilla piga har ett strålan-
de humör.

Men vem f-n vill vara kungens lilla piga? Inte jag i 
alla fall. Men jag känner mig som henne ganska 
ofta. Jag är den som hela tiden måste sopa upp efter 
andra. Som måste se till att livet i slottet går vidare 
trots att alla andra som jobbar där skiter i att göra 
det de ska. För de vet att den lilla pigan alltid finns 
där och sopar upp efter dem. Det händer ju 
ingenting om de inte tar sitt ansvar. Och pigan – ja 
hon ska ju vara så glad att hon får jobba i slottet hos 
den snälla kungen och drottningen så hon ska 
tralla på vad som än händer.

När skolbussen inte kommer på morgonen – ja 
då är det ju aldrig någons fel. Aldrig någon som tar 
ansvar för att mitt barn inte kommer till skolan. Då 
är det jag, den lilla pigan, som får se till att hitta en 
lösning och lugna en ledsen och uppriven unge 
som inte fattar varför han inte får komma iväg.

När ett barn som inte kan sova natt efter natt, år 
efter år, inte beviljas assistans för att familjen ska få 
en dräglig tillvaro, då är det den lilla pigan i famil-
jen som får trösta, bära, lugna och sjunga sig nät-
terna igenom. Försäkringskassan behöver inte ta 
något ansvar för vad ett avslag innebär i praktiken. 
Behöver inte se pigan när hon springer runt i slottet 
natt efter natt.

När dagis eller skolan inte klarar av att ta hand 
om en elev med särskilda behov, då är det en liten 
piga som får ringa, skriva, bråka och vara jobbig för 
att det kanske ska bli något bättre. Det är pigan som 
måste vara påläst, kunna lagen, kunna argumente-
ra och hålla ut år efter år. Trots att pigan inte alls 
har vare sig lön eller befattning som gör att hon ska 
ta ansvar för att det hela fungerar. Men alla andra 
vet ju att inget händer även om man missköter sitt 

jobb och bryter mot lagar och FN-konventioner.
När barn och ungdomar med komplicerade medi-

cinska behov bollas runt runt mellan olika specialis-
ter som bara ser sin lilla del av kroppen, då är det en 
liten piga som finns där och tar ansvar för helheten. 
Som är projektledare, doktor, sjukgymnast, logoped 
och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Och som 
hela tiden måste ta fram sitt strålande humör för att 
få med alla på tåget. Trots att det egentligen är an-
dras ansvar. Men vem bryr sig då de vet att den lilla 
pigan finns där för att städa upp.

Ja, vem vill vara kungens lilla piga? Förmodligen 
ingen, men vi är många som har det jobbet i det 
stora slottet Sverige i dag. Vi syns inte, men utan 
oss skulle inget fungera. Men i stället för att få upp-
skattning för att vi gör det här obetalda, tunga och 
ansvarsfulla jobbet så möts vi med skepsis och tyst-
nad. Ve den som klagar. Ve den som inte är tack-
sam för att vi har det så bra.

Jag tycker att alla pigor ska göra uppror. Vi ska 
resa oss upp och med stark röst skrika:
”Vi säger upp oss.”
”Vi tycker inte att det stora slottet är en bra arbetsplats.”
”Kungen är en slavdrivare och vi lever i en illusion av 
att allt är så fint och tillrättalagt.”

För nu är alla snälla små pigor förbannade. Nu 
har vi trallat färdigt. 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.

Kungens lilla piga  
säger upp sig
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Ett nytt år är snart här. Föräldrakrafts tionde 
årgång. Och vi på Föräldrakraft lovar att 
för söka göra en ännu bättre tidning. Med 

reportage, intervjuer och guider som ger dig 
just kraft. Och du behöver inte vänta länge! 
Första numret är ute redan den 9 januari 2015.

2015 – ett år att se fram emot!

UTGIVNINGSDAGAR & TEMAN 2015

UTGÅVA UTGIVNINGSDAG TEMAN OCH GUIDER

Nr 1, 2015 9 jan 2015 Assistans. Kollo & resor. Skolval. Habilitering. Sällsynta diagnoser.

Nr 2, 2015 26 mars 2015 Mässtidning för Leva & Fungera april 2015. Hjälpmedel. Anhörigstöd. Särskolan. 

Nr 3, 2015 21 maj 2015 Kommunikation & kognition. Hitta rätt vård. Almedalen.

Nr 4, 2015 13 aug 2015 Assistans. Hjälpmedel. Mäss-special inför höstens mässor.

Nr 5, 2015 8 okt 2015 Arbete & daglig verksamhet. Mässtidning för FRI2015. Förlust & sorg.

Nr 6, 2015 3 dec 2015 Skola. Kärlek & relationer. Syskon. Ekonomi.

Reservation för ändringar. Teman är preliminära. För aktuell information, se vår webbsida på foraldrakraft.se

NYA ARTIKELSERIER:

• BABY & BARN 
• PSYKISK HÄLSA

Kollo & resor:  
• Så funkar det när vi reser 
• Planera årets äventyr

Glada Hudikprojektet:  
”Barn föds inte med fördomar”

Personlig assistans:  
Att välja rätt anordnare

Habilitering: 
• Aktivt liv med nya 
hjälpmedelspoolen

• Habiliterings-
team som ser 

helheten

SÄLLSYNT OCH OMSTRITT:  
Antibiotika hjälper mot Lukas ångest
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ANNONSTORG

URIFORM

Uriform AB • Timmermansgatan 38
118 55 Stockholm • Tel: 08-6402955

tumle.uriform.se

En hjälpmedelsbutik alltid nära dig.
webshop.uriform.se

kudden
TUMLE

 

➤  14–16 APRIL 2015
Leva & Fungera  
på Svenska Mässan  
i Göteborg. 

➤  5–6 MAJ 2015
Anhörigriksdagen  
i Varberg.

➤  11–12 MAJ 2015
Särskolans rikskonferens  
i Malmö.

➤  30 JUNI 2015
Föräldrakraft anordnar 
mingel i Almedalen  
kl 17–19. 

➤  30 JUNI 2015
Vägen till arbete.  
Politisk debatt i 
Almedalen kl 15.30.

➤  3 SEPT 2015
Internationell anhörigkon-
ferens i Göteborg.

PÅ GÅNG 2015!ANNONSÖRER I DETTA NUMMER:

A-Assistans ...........................................................................29
Anatomic SITT ......................................................................12
Antero ......................................................................................13
Assistanskompaniet ...........................................................27
Autoadapt ..............................................................................27
Bosse – Råd, Stöd & Kunskapscenter .........................12
Cedergruppen ......................................................................29
CJ Advokatbyrå ...................................................................... 7
Enigma Omsorg ...................................................................49
Etac ..........................................................................................17
Familjehemsbanken ............................................................62
Fellingsbro Folkhögskola ..................................................43
Frösunda .................................................omslagets baksida
Furuboda  ...............................................................................13
Förenade Care ....................................................................... 5
Gymnasiesärskolan Utsikten ...........................................41
Habiliteket ..............................................................................41
Heldagsskolan Rullen ........................................................13
Hjälpmedelsteknik Sverige ...............................................20
Humana ..................................................................................47
Högalids Folkhögskola ......................................................41
Impius Utvecklings ..............................................................43
Inagården ...............................................................................21
JAG  .........................................................................................16
Katrinebergs folkhögskola ................................................42

Kompis Assistans ................................................................14
Kooperativet Hand i hand ..................................................25
LaVita assistans ...................................................................18
Lunaskolan .............................................................................42
Made for Movement .............................................................. 7
Martinskolan ..........................................................................42
Misa .........................................................................................29
Move & Walk Sverige .........................................................43
Nordström Assistans ............................................................ 9
Novalisgymnasiet.................................................................43
Nytida ......................................................................................39
Nära .........................................................................................49
Olivia Personlig Assistans ................................................16
Otto Bock .............................................................................. 11
Resurscenter Mo Gård ........................................................ 7
Skolstil, Karin Ohlis Firma .................................................75
Specialpedagogiska Skolmyndigheten SPSM ..........51
Stiftelsen Opalen .................................................................62
Stiftelsen Valjeviken ............................................................42
Svensk Talteknologi ............................................................42
Uriform ....................................................................................75
Vivida Assistans  ..................................................................19
Zoomability ............................................................................15
Ågrenska ................................................................................59

Boka annons i nästa nr SENAST 11 DECEMBER.

@ Alltid uppdaterat på FORALDRAKRAFT.SE/EVENTS

PRENUMERERA

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

3 nr för endast
PROVA DAGENS OMSORG

99:-

Beställ nu så får du  
prova tre utgåvor  
för specialpriset 99 kr 
inkl moms.
Mejla till pren@faktapress.se

FK_egenannonser samlade_v03.indd   4 2014-09-26   16:53
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Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

Jag heter Peter och jag har 
cyklat Vätternrundan.

Frösunda erbjuder såväl resursskola, grund- och gymnasiesärskola som dagliga verksamhet.

IndIVIden Först I alla lägen.
Varje person är expert på sitt eget liv. Frösunda erbjuder resursskola samt   
grund- och gymnasiumsärskola. Frösunda erbjuder också en bredd av  
dagliga verksamheter med olika inriktningar. Vi utgår alltid från varje  
persons förutsättningar och potential.  Tillsammans skräddarsyr vi  
innehållet såväl i våra skolar som våra dagliga verksamheter.

Kontakta oss så berättar vi om våra skolor och dagliga verksamheter i din kommun.
Joakim lavesson, regionchef, 010-130 35 25, joakim.lavesson@frosunda.se
läs mer på frosunda.se

OmsOrg  
För högsta  
lIVsKValItet.
OaVsett.

måndag och tisdag arbetar 
jag i ateljén med måleri, textil, 
skulptur eller återbruk.

Onsdag deltar jag i en grupp 
för att lära mig sätt att hantera 
olika vardagssituationer.

torsdag och fredag är jag ute 
på praktik med stöd från slussen.

Jag heter erik och älskar att 
laga mat.

måndag och tisdag arbetar 
jag på det café som drivs av 
Frösunda.

Onsdag arbetar jag på 
Frösunda Konst med skapande i 
olika former.

torsdag och fredag arbetar 
jag på Frösundas kontor med 
olika sysslor.

Jag heter Katrin. Jag trivs bra 
i min skola.

här är min klasskompis på en 
av våra aktiviteter.

min lärare är duktig på att 
hjälpa mig.

här tränar vi för att hantera 
olika situationer.
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