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känner du säkert till. Men som prenumerant 
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Hon är bara 19 år men är redan en stor inspiration för många. Madeline 
Stuart har en halv miljon följare på sociala medier och njuter av upp-
märksamheten – och möjligheten att förändra synen på personer 
med funktionsnedsättning över hela världen.

Världsberömd modell
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NY SAJT FR•N  
F…R€LDRAKRAFT MED  

ALLT OM FUNKTIONS- 

HINDERFR•GOR:

NYTT PÅ WEBBEN!
1

              

Mobilspel ska behandla ADHD.

        Gå med

2
  

Långsiktigt stöd  
ger arbete.

        

3
 

Iki Gonzalez Magnusson 
hyllas för att hon gör kulturen 
tillgänglig.

        

4
 

Prins Carl Philip – en 
förkämpe för alla som har 
dyslexi.

        

5
 

Julmarknad anmäls för  
diskriminering.
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BLI CHEF ÖVER BLI CHEF ÖVER 
DIN ASSISTANS

n Ingen är född till chef, 
men alla kan bli det, 
säger Jessica 
Smaaland i Tema 
Personlig Assistans i 
denna utgåva. När du 
bestämmer dig
för att vara chef över 
din assistans blir du
chef över ditt eget liv, 
menar hon. 
Totalt 14 sidor fullmata-
de med tips den 
värdefulla assistans-
reformen, med start på 
sidan 46.

Valter Bengtsson
chefredaktör
valter.bengtsson@faktapress.se

2016 blir ett spännande år. Inte bara för att 
Föräldrakraft fyller 10 år i september. 
Framförallt är det första året då vi delar ut 

priset ”Bästa LSS-kommun”, i samarbete med Anna 
Barsk Holmbom och en mycket kompetent jury. 

Du tror kanske att det inte finns någon kommun 
värd priset? Ja, det har vi hört månger gånger 
sedan vi lanserade priset, men vi 
har också fått ett stort antal riktigt 
lovande nomineringar. 

Uppenbarligen finns många 
kommuner där man tar LSS, lagen 
om stöd och service, på allvar och 
verkligen satsar på kvalitet. Där 
enskilda och anhöriga inte ständigt 
måste kämpa och förklara för att rättigheter ska till-
godoses. Där man ser LSS som en tillgång.

Nej, det blir faktiskt inte sämre och sämre 
överallt. En av nomineringarna gäller en kommun 
som gjort stora framsteg efter att ha tillsatt rätt 

personer på rätt jobb. 
Så visst är det fullt möjligt att 

leva upp till LSS intentioner och 
snart kommer vi att kunna visa 
upp goda exempel på detta.

Under 2016 fortsätter vi att vidareutveckla vår 
nya webb hejaolika.se. Efter drömstarten i novem-
ber har webben haft betydligt högre besökssiffror 
än före omgörningen. 

Nu jobbar vi vidare med nya funktioner. Snart 
har vi en egen platsbank med lediga jobb inom 
personlig assistans, parallellt med läsning om hur 

man utvecklar sin kompetens som 
assistent!

I denna utgåva har vi äntligen ett 
tema om att vara förälder med 
funktionsnedsättning. Om att leva 
som en vanlig familj, nästan. Missa 
inte Anna Pellas hemma hos-repor-inte Anna Pellas hemma hos-repor-inte Anna Pellas hemma hos-repor

tage med Ninnie Wallenborg och hennes familj. I 
ett annat reportage ringar vi in viktiga frågor för 
föräldrar som har kognitiva funktionsnedsättning-
ar. Även här blir det massor av tips, både till 
föräldrar och professionella.

Andra teman handlar om kollo och läger samt 
personlig assistans. Vi har också reportage och tips 
inför ”Sällsynta dagen” 29 februari, då vår omslags-
kille, Mattias Wolf, är en av huvudpersonerna.  l

Vi vill hylla goda exempel!

Allt blir inte sämre. 
Det finns kommu-

ner där man tar 
LSS på allvar.

valter.bengtsson@faktapress.se

DET ÄR VI (OCH NÅGRA TILL) SOM GÖR FÖRÄLDRAKRAFT

Anna 
Pella  
Skribent

Sara 
Bengtsson  
Redaktör

Trine 
Nyberg
Skribent

Tina  
Wiman
Skribent

Linnea 
Bengtsson 
Fotograf
Webb

Tomas  
Tirén Elin Breyer 

Hedberg
Grafisk
formgivning

Annette 
Wallenius
Kundtjänst

Kim 
Andlin
Annons

aldrig varit bättre än nu som papperstid-
ning. Dessutom spelar tidningen en allt 

funktionshinderfrågor och särskilt stöd. 
Mer än någonsin behövs en oberoende 
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Maja får klara sig själv

Vi vet at Maja kan själv – mycket mer än andra 

kanske tror. Men hon måste få chansen. Vi stöt-

tar precis lagom mycket för at hon ska kunna 

testa sina gränser – nej, spränga dom! 

Alla kan. Själv men inte ensam.

 

www.brackediakoni.se/barnochungdom

Barn & Ungdom

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 Sofa  Tedsjö eller advokat Adam Grabavac, 
på 08 411 22 52 så berättar vi gärna mer.

Tel: 031 - 711 15 50          
www.livsanda.seTel: 031 - 711 15 50 // www.livsanda.se

Personlig  
assistans 

med  
livglädje

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet!

Vi fnns i Göteborg, 

Västerås, Uppsala,  

Lund & Stockholm.

08-580 81340

info@misa.se  

www.misa.se

  Misa erbjuder

» Individuell arbetsinriktad daglig verksamhet

» Skoltjänst med stöd under praktiktiden eller APL 

”På jobbet 

 får man 

 utvecklas”

    Josef 
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Statliga utredaren Håkan 
Ceder föreslår att handi
kapp ersättningen och vård
bidraget slopas och ersätts 
med helt nya ersättningar  
i januari 2017.

Berörda är 56 000 barn 
med vårdbidrag och 
63 500 personer med 

handikapp ersättning. 
Förslagen har gått ut på 
remiss som en promemoria 
från socialdepartementet. 
Syftet är att skapa ersättningar 
som är enklare att förstå och 
som ökar rättssäkerheten. En 
konsekvens av förslagen är att 
vissa personer kommer att få 
sänkt ersättning eller ingen 
ersättning alls. Förändring
arna är störst för de som idag 
har handikappersättning.

Om förslagen förverkligas 
minskar statens kostnader 
med cirka 60 miljoner kronor 
eller drygt en procent. Om ing
et görs väntas kostnaderna för 
de nuvarande vårdbidragen 
och handikappersättningarna 
uppgå till 5 600 mkr år 2019.

Två nya ersättningarna fö
reslås alltså, istället för dagens 

vårdbidrag och handikap
persättning. Dels en ”merkost
nadsersättning” för barn och 
vuxna som har funktionsned
sättning. Dels ett ”omvård
nadsbidrag” vid funktions
nedsättning hos barn.

 Kostnader ersätts  
 i fem nivåer 
Nya merkostnadsersättningen 
får fem nivåer, baserat på 
kostnadernas omfattning; 30, 
40, 50, 60 eller 70 procent av 
prisbasbeloppet. Merkost
nader definieras som kostna
der som uppkommer på 
grund av en persons funk
tionsnedsättning.

För att underlätta för 
Försäkringskassan att göra 
säkra bedömningar ska 
Konsumentverket, enligt för
slaget, ta fram en vägledning 
för vad som är normala kost
nader. De nya ersättningsnivå
erna minskar tröskeleffekter
na i dagens ersättning. Som 
högst ska ersättningen kunna 
uppgå till 70 procent av pris
basbeloppet eller cirka 31 000 
kronor. Lägsta belopp blir cir
ka 13 350 kr.

 Föräldrar får halva bidraget var 
Det nya omvårdnadsbidraget 
föreslås ha fyra bidragsnivåer.
Många av de bestämmelser 
som idag gäller för vårdbidra
get kommer att gälla även för 
omvårdnadsbidraget.

En viktig nyhet är att båda 
föräldrarna beviljas både om
vårdnadsbidrag och merkost
nadsersättning. Huvudregeln 
föreslås bli att båda föräldrar
na beviljas hälften.

 
 Rätt till kortare arbetstid 
En annan nyhet är att föräld
rar får rätt till förkortning av 
normalarbetstiden. Det 
handlar om rätt att kunna 
minska arbetstiden med en 
fjärdedel. Syftet är att 
underlätta för föräldrar att 
kombinera arbetsliv med 
omvårdnad av barn som har 
en funktionsnedsättning.

– Möjligheten att kunna ar
beta deltid kommer att gynna 
föräldrar som idag inte arbe
tar alls på grund av att det inte 
varit möjligt att gå ner i ar
betstid eller erhålla ett del
tidsarbete, skriver utredaren.

Någon djupare förklaring 

NYA REGLER FÖR VÅRDBIDRAG 
OCH HANDIKAPPERSÄTTNING

till hur denna nya regel gör 
det enklare att arbeta ges in
te. Utredaren skriver att rätt
en till deltid innebär att ar
betsgivare får lösa eventuella 
problem för verksamheten 
där föräldern arbetar.

 
 Handläggningen  
 centraliseras? 
Försäkringskassan föreslås få 
i uppdrag att utveckla en ny 
hantering av omvårdnadsbi
drag, för att förbättra rättssä
kerheten. Utredaren bedömer 
också att det finns skäl att 
undersöka en koncentration 
av handläggningen för båda 
ersättningarna, för att kunna 
ha en hög och jämn kunskaps
nivå. 

Vidare anser utredaren att 
ersättningarna måste följas 
upp ett par år efter införan
det, som föreslås äga rum 1 
januari 2017. l

foto: XXXXXX XXXXX

JÄMNA UT HINDER HEMMA
Katten Glenn har inga problem med trösklar. Sitter man i rullstol 
är en tröskel ett hinder. Sveriges populäraste tröskelramp är det 
enklaste sättet att jämna ut hinder hemma.

031-15 73 20   www.heamedical.se

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se

Håkan Ceder vill byta ut 
vårdbidrag och handikapp
ersättning till nya system.
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Från årsskiftet har Laholm 
kommuns invånare möjlig
het att själva bestämma när 
och hur ofta de ska ha led
sagarservice.

n Laholm går mot strömmen 
och släpper ledsagartimmar
na fria. Och det blir inte 
dyrare för kommunen.

– Det är faktiskt ett noll
summespel eller till och med 
att det blir några tusenlappar 
billigare, säger 
Kristina Isaks
son, biträdan
de  avdel
ningschef inom 
socialförvalt
ningen i Laholms 
kommun till Svt.

Synskadades 
riksförbund väl
komnar beslutet 
från Laholms 
kommun och 
hoppas att initia
tivet kan spridas 
till fler kommu
ner i landet.

– Jag hoppas 
att man kommer 
titta på Laholm och följa efter 
deras modell. Beslutet öppnar 
för möjligheter för oss synska
dade att bättre kunna styra 
över våra liv, säger Niklas 
Mattsson, andre vice ordfö
rande på Synskadades riksför
bund.

Under nästan två år har 
kommunen haft igång 
försöket ”Friare ledsagarser
vice”. Tio personer har fått 
möjlighet att själva bestämma 
över sin ledsagning. 
Resultatet är att antalet 
ledsagartimmar bara ökar 
något, ca tre procent.

– Om det blir samma ök
ning för hela gruppen som un
der projektet blir kostnaden 
för ledsagare omkring 65 000 

kronor högre. Men vi har även 
tittat på vad det tar för en 
handläggare att hantera till
fällig utökning av ledsagarser
vice. Om man sätter pengar 
på det är det 82 000 kronor, 
som vi då slipper, säger 
Kristina Isaksson.

Efter flera år av att ha varit 
en kritiserad kommun, där 
anhöriga och funktionshin
derorganisationer vittnat om 

att man känner 
att ens behov 
blir ifrågasatta 
och att man i 
princip får tigga 
och be för sina 
rättigheter, 
vänder nu 
kommunen och 
erbjuder de 
cirka 60 
kommuninvå
narna med rätt 
till ledsagarser
vice möjlighet 
att få bestämma 
själva.

– Det är 
unikt. Vad vi vet 

är det ingen annan kommun 
som gjort så här, säger 
Kristina Isaksson.

En av testpersonerna, Anna 
Larsson, berättar för Svt att 
hennes liv har blivit friare. Nu 
kan hon själv bestämma när 
hon vill gå på rockkonserter, 
träna karate eller resa till 
Lund för att träffa kompisar 
tillsammans med sin ledsaga
re.

– Hon är en riktigt varm 
och ödmjuk personlighet. 
Hon hjälper mig att boka taxi 
när vi ska till Burger king och 
se till så att jag är vaken när 
jag ska gå av bussen eller tå
get, säger Anna Larsson. l

Beslutet välkomnas 
av Synskadades 

riksförbund. Niklas 
Mattsson hoppas 

att fler kommuner 
tar efter. 

text: SARA BENGTSSON, info@faktapress.se

foto: SYNSKADADES RIKSFÖRBUND

KOMMUNEN SLÄPPER  
LEDSAGNINGEN FRI

FK_1601_s08-13_nyheter_v05.indd   9 2015-12-21   11:35



NYHETER

10     FÖRÄLDRAKRAFT # 1 2016

NYHETER

text: SARA BENGTSSON, info@faktapress.se

SMER: OACCEPTABELT ATT ADHD-DIAGNOS 
OFTA KRÄVS FÖR ATT FÅ RÄTT STÖD
Statens medicinsk-etiska 

råd (Smer) varnar för att 
många barn kan påtving

as en ADHDdiagnos för att få 
rätt stöd i skolan.

– Det här är oacceptabelt. 
Vi tycker att Skolinspektionen 
borde få i uppdrag att granska 
om skollagen följs. De stora 
regionala skillnaderna tyder 
på att det finns risk för både 
under och överdiagnostise
ring, säger SvenOlov 
Edvinsson, överläkare och 
kommunfullmäktig (C) i 
Umeå, samt ledamot i den ar
betsgrupp på Smer som tittat 
på de etiska aspekterna när 
det gäller ADHD.

I rapporten vill man identi
fiera och belysa etiska frågor 
som de senaste åren aktualise
rats kring ADHD. Man konsta
terar att det finns anmärk
ningsvärda regionala skillna
der i fråga om läkemedelsför
skrivning.

– Vi ser stora skillnader i 
landet. Men även inom sam
ma landsting kan det variera 

kraftigt. Där har landstingen 
och regionerna ett stort an
svar att se till att alla får till
gång till de stödinsatser de be
höver, säger Anders Åkesson, 
ledamot i Smer.

Nu är det viktigt att ansvari
ga myndigheter analyserar 
vad skillnaderna kan bero på.

– Det finns en stor risk för 
både under och överdiagnos
tisering. Det här ligger på 

Sveriges kommuner och 
landsting samt Socialstyrelsen 
att ta tag i, säger SvenOlov 
Edvinsson.

Smer har haft dialogmöte 
med yrkesverksamma inom 
skolan och konstaterar att 
man ser varningssignaler om 
att det på många håll krävs en 
diagnos för att en elev ska få 
tillgång till de stödinsatser 
man behöver. Många elever 
riskerar att hamna mellan sto
larna. Någon nationell kart
läggning kring detta finns 
dock inte.

– Vi ser att det förekommer 
att barn behöver diagnostise
ras för att skolan ska få extra 
resurser. Det är ett kommu
nalt prioriteringsproblem och 
man följer i de fallen inte skol
lagen. Alla barn har rätt till 
insatser när de behövs, och 
ska självklart inte behöva 
kopplas ihop med en diagnos, 
säger SvenOlov Edvinsson.

När Smer anordnat ung
domsdialoger har gymnasie
eleverna själva berättat att det 
som främst behövs är bra or
ganiserad utbildning med pe
dagogiska miljöer, tillgång till 
hjälpmedel och anpassningar 
så att elever kan få utbildning 
på olika sätt. l

SAMMANFATTNING

•  Diagnosen ADHD bör be
traktas ur både ett medicinskt 
och psykosocialt perspektiv. 
En balans mellan dessa två 
faktorer bör eftersträvas.

•  Både under och överdiag
nostisering av ADHD är pro
blematisk ur ett etiskt per
spektiv. Man behöver säker
ställa att högkvalitativa ut
redningar utförs av 
multiprofessionella team.

•  Det är viktigt att läkemedels
behandling inte blir den en
da åtgärd som sätts in vid 
ADHD, utan att andra stöd
insatser också erbjuds.

•  De stora geografiska skillna
derna gällande läkemedels
förskrivning är anmärknings
värda och antyder att både 
under och överdiagnostise
ring kan förekomma. Smer 
anser att variationerna bör 
analyseras av ansvariga 
myndigheter.

•  Ur etisk synvinkel är det oac
ceptabelt om ADHD
diagnoser ses som en förut
sättning för att skaffa nöd
vändiga stödresurser i sko
lan. Skolinspektionen bör få i 
upp drag att granska om 
skollagen följs.

•  Det bör uppmärksammas att 
skolmiljön spelar stor roll för 
hur en individs ADHD
symtom kommer till uttryck.

•  Man bör uppmärksamma de 
många kunskapsluckor som 
finns kring ADHD.

SvenOlov Edvinsson,  
ledamot i Smer.ˆ

OM SMER
n Statens medicinsketiska råd har till uppgift att belysa 
medicinsketiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. I 
rådet ingår ordförande, åtta företrädare för de politiska partierna 
och tio sakkunniga. Rådet är ett av regeringen tillsatt organ.

foto: LINNEA BENGTSSON

Värna är en branschförening för läkepedagogiska och 
socialterapeutiska verksamheter i Sverige. Våra verksam-
heter riktar sig till barn, ungdomar och vuxna.

Vi värnar om det unika i varje människa. Vi främjar in-
dividuell utveckling och erbjuder en meningsfull vardag 
i en vacker miljö. Vi fnns till för människor med funk-
tionsnedsättningar.

För mer information besök: ww.värna.nu

 

 

Förbundet för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi – boende, utbildning & arbete 
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Personlig assistans, Daglig Verksamhet, Lägenheter 
och Friskvårdscenter utan externt vinstintresse.

Mer än bara personlig assistans

www.7hassistans.se
Stiftelsen Opalen 
www.stiftelsenopalen.se

Föreståndare Sofia Edgren
070 - 77 57 785 VUXENBOENDE

Opalen Vuxenboende

INDIVIDANPASSADE LÖSNINGAR

EN GESTALTAD MILJÖ

EN ENGAGERAD MEDARBETARGRUPP

VI ERBJUDER
Moderna lägenheter med bra läge!

n I december blev det stor 
uppståndelse om uppgifter att 
regeringen ville ta bort hisskra
vet för nya hyresrätter – men 
allt byggde på ett missförstånd.

Bakgrunden var en DN
intervju med Mehmet Kaplan, 
där ministern uppgavs ha sagt 
att regeringen skulle föreslå 
lättnader för hisskravet, för att 
få fart på byggnation av billiga 
hyresrätter.

Senare dementerades detta 
av bostadsdepartementet:

– Det stämmer naturligtvis 
inte att regeringen vill ta bort 
hisskrav i nya bostäder, säger 
Susanne Åkesson, politiskt 
sakkunnig hos bostadsminister 

Mehmet Kaplan.
– Det lättade hisskravet gäl

ler endast vid byggnation av 
tillfälliga anläggningsboenden, 
alltså boenden för asylsökan
den som gäller för en kortare 
tid. En asylsökande med rörel
sehinder placeras naturligtvis i 
tillgängliga anläggningsboen
den.

– Regeringen vill öka byg
gandet av billiga hyresrätter, 
men det sker genom bland an
nat investeringsstöd, och inte 
alls genom att lätta på hisskra
vet, säger Susanne Åkesson. l

Mehmet Kaplan. 

n Det främsta syftet med ut
redningen är att minska skill
naderna över landet när det 
gäller både tillgång till hjälp
medel och avgifter.

Utredaren har också fått 
direktiv att se över om hjälp
medel ska regleras nationellt 
och ha ett samlat huvudman
naskap. Idag är ansvaret för 
hjälpmedel utspritt mellan 
landsting, kommuner, skolor 
och arbetsförmedling.

Utredaren ska vidare före
slå ändringar som gör att 
hjälpmedelsverksamheten 

blir mer effektiv. ”Detta ska 
ske med hänsyn till den en
skildes delaktighet och själv
bestämmande och ett effek
tivt utnyttjande av de befintli
ga ekonomiska resurserna”, 
heter det i direktiven som re
geringen beslutade om den 10 
december.

Vidare ska kompetensen 
hos förskrivare och andra be
rörde yrkesgrupper analyse
ras. Utredningen ska presen
teras senast den 28 februari 
2017. l

Nej, regeringen vill  
inte ta bort hisskravet

REGERINGEN VILL STOPPA ÖKADE 
HJÄLPMEDELSKOSTNADER
Nu sätter regeringen igång den nya hjälpmedelsutredning
en. Kostnaderna får inte öka, är ett av direktiven. Om det 
ändå kommer förslag som ökar kostnaderna måste de ha 
väl underbyggd finansiering.

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se

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

Aros Circle AB Tel: 021-448 49 50
Mejl: info@totalassist.se

www.totalassist.se

FK_1601_s08-13_nyheter_v05.indd   11 2015-12-21   11:35



NYHETER

12     FÖRÄLDRAKRAFT # 1 2016

NYHETER

Har du blivit orättvist behandlad? 

Vi vet att många som lever med psykisk ohälsa upplever att de blir orättvist behandlade.  
Upplever du att du eller någon annan har blivit diskriminerad på grund av sin psykiska ohälsa?  
Har du frågor om diskriminering inom arbetslivet, vården eller andra samhällsområden?  

Kontakta NSPH:s rådgivning!

Telefontid: MŒn & Ons kl.13-15, Tis & Tors 10-12 

076-555 51 99, Mejl: diskriminering@nsph.se

Webb: www.nsph.se/projekt/projektet-din-ratt/

¥ RŒdgivningen Šr kostnadsfri.

¥ Du kan kontakta oss via e-post, web, post eller telefon.

¥ Vi lyssnar pŒ din berŠttelse och ger dig rŒd om vart du kan vŠnda dig fšr att 

 fŒ hjŠlp.

¥ Vi kan tyvŠrr inte fšretrŠda enskilda personer vid en rŠttslig process.

 

 BESVIKEN ÖVER DOBESLUT:  

”LAGEN ÄR VÄRDELÖS!”
Lars-Göran Wadén är 

djupt besviken. Han fick 
nobben av DO, trots att 

myndigheten i princip höll 
med om att han diskrimine
rats.

DO lade ned anmälan mot 
bussbolaget Xtrafik i Gävle, 
eftersom bolaget lovat bätt
ring. 

Nu har vi frågat LarsGöran 
Wadén om hur han ser på be
slutet.
Hur uppfattar du beslutet att 
lŠgga ned anmŠlan?

– Jag tolkar det som att DO 
menar att bussbolaget brutit 
mot lagen som betraktar otill
gänglighet som diskrimine
ring. Men eftersom risken är 
liten att bussbolaget kommer 
att bryta mot lagen igen så väl
jer DO att lägga ner ärendet 

efter nästan ett års utredning.
– Betyder det att jag skulle 

gå fri från att bestraffas för ett 
bankrån om det bara kan be
visas att risken är liten att jag 
inte skulle göra ett bankrån 
igen? Jämförelsen är kanske 
skruvad men du förstår säkert 
vad jag menar.

– DO motiverar också sitt 
beslut med att jag troligtvis 
inte har tillräcklig ”varaktig
het” med bussbolaget. Jag har 
helt enkelt inte åkt tillräckligt 
mycket buss för att kunna 
hävda mig diskriminerad den 
gången jag ställs inför en 
chaufför som inte har utbild
ning på trappliften.

– När tidningen Arbetar bla
det frågade DO hur mycket 
buss jag borde ha åkt för att 
uppfylla ”varaktighet” kunde 

inte DO svara på det eftersom 
lagen ju är ny och aldrig tes
tats. Snacka om moment 22. 
Här hade ju DO haft chansen 
att testa skälighetsbedöm
ningen varaktighet och lagen 
överhuvudtaget. Men DO väl
jer att avstå.

– Jag tycker det känns som 
ett lotteri och undrar hur 

rättssäkert det här med civil
rättsliga mål, med hjälp av 
DO, egentligen är. DO konsta
terar mer eller mindre att jag 
blivit diskriminerad, men väl
jer ändå att inte driva ärendet 
vidare. Märkligt.
Kommer du sjŠlv att driva 
frågan vidare på något sŠtt?

– Jag har inte bestämt mig 
än. Jag är däremot grymt su
gen på att ställa mig vid buss
hållplatsen, försöka åka igen 
och se om chauffören har ut
bildning denna gång.
Hur tycker du att nya lagen 
har fungerat i stort?

– Alla dessa undantag och 
skälighetsbedömningar gör 
att den nya lagen, i de flesta 
fall, är värdelös. Jag har ändå 
varit en av få som haft ett 
hopp och pratat om att, trots 
alla undantag och skälighets
bedömningar, finns möjlighe
ter.

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se

foto: LINNEA BENGTSSON

”Jag har trots allt trott att 
lagen kan användas, men 
efter DO:s svar på min buss
anmälan har mitt hopp fått  
en rejäl törn”, säger Lars
Göran Wadén. 

ˆ

r att 

r
n.
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Lindhe lanserar  
nya proteser och 
siktar på USA
n Nu hoppas Christoffer Lindhe 
på ett genombrott för de nya 
fotproteser han har utvecklat i 
egna företaget Lindhe Xtend. 
Nya produkter släpps i 
Skandinavien samtidigt som 
företaget siktar in sig på USA.

– Vi är i startgroparna och 
letar efter en partner i USA, 
säger företagets vd Jessika 
Broström till Dagens Industri.

Christoffer Lindhe är största 
ägare i företaget som grundades 
2013 och som under 2015 fick 
sina första beställningar.

Bakgrunden till företaget är 
att Christoffer själv förlorade 
båda benen och en arm i en 
olycka som 17åring. Efter 
rehabilitering blev Christoffer 
paralympicstjärna. När han var 
klar med högskolestudier drog 
han igång företaget för att 
utveckla protesprodukter, ett 
bolag som även har Almi Invest 
som delägare. 

Till DI.se säger bolagets vd 
Jessika Broström att den 
amerikanska marknaden är 
mycket stor, med en potential på 
minst 100 000 proteser varje år.

Den högspecialiserade  
vården utför alltför sällan 
operationer på personer 
som har epilepsi.

n Samtidigt är väntan på en 
kirurgisk behandling ofta 
väldigt lång. Det konstaterar 
Socialstyrelsen i en förstudie 
och myndigheten föreslår nu 
att det tas fram ett kunskaps
stöd i form av nationella rikt
linjer.

– Det finns problem med 
underutnyttjande av epilep
sikirurgi i den högspecialise
rade vården. Många som ope

reras har haft epilepsi minst 
halva livet, säger Marcus  
Gry, enhetschef vid Social
styrelsen.

I förstudien, som lämnas 
över till regeringen, har man 
tittat på vården av endometri
os, psoriasis och epilepsi. 
Socialstyrelsen vill ta fram 
nationella riktlinjer för 
samtliga områden. Vad gäller 
epilepsi pekar Socialstyrelsen 
på flera brister.

– Förstudien visar att det 
finns skillnader i förskrivning
en av läkemedel, både vad gäl

ler olika grupper och var man 
bor i landet, säger Marcus Gry.

Omkring 50 000 vuxna och 
10 000 barn har epilepsi i 
Sverige, och en stor andel av 
dem har en ytterligare 
funktionsnedsättning. I takt 
med tillkomsten av nya 
läkemedel, ökar också kraven 
på den behandlande läkarens 
kunskaper. Därför behövs ett 
nationellt kunskapsstöd, för 
att garantera en jämlik vård, 
konstaterar Socialstyrelsen. l

ˆ

text: SARA BENGTSSON, info@faktapress.se

foto: LINNEA BENGTSSON

Christoffer 
Lindhe har 
tagit emot flera 
utmärkelser 
som innovatör 
och entrepre
nör, här en bild 
från Hjultorget 
2014.

Högspecialiserad epilepsivård finns runtom i landet, men få patienter erbjuds kirurgi, konstaterar 
Socialstyrelsen.                                                                                                      foto: LARSGÖRAN JANSSON/ÖREBRO UNIVERSITETSSJUKHUSˆ

FLER BÖR FÅ EPILEPSIKIRURGI

För anhöriga till barn och unga med ferfunktionsnedsättning
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Kvalificerad omvårdnad i vardagen

– En kunskapsöversikt i teori och praktik i omvårdnad  
 av barn och unga med flerfunktionsnedsättning och  
 stora medicinska behov
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http://www.anhoriga.se/nkaplay/ferfunktionsnedsattning/Filmerna fnns på:

Kvalifcerad omvårdnad i vardagen
– en flmserie av Medicinsk omvårdnad vid fera svåra ferfunktionshinder

•	Omvårdnad vid ferfunktionsnedsättning

•	Habilitering i ett livsperspektiv

•	Andningsvård

•	Mage och tarm

•	Mat och välbefnnande

•	Sömn och sömnstörningar

•	Lek och stimulans

•	Syn och ferfunktionshinder

•	Motoriska aktiviteter i vardagen

•	m f avsnitt samt föreläsningar och exempel

N
ka

 P
la

y

FK_1601_s08-13_nyheter_v05.indd   13 2015-12-21   11:35



HJÄLPMEDEL SkolapparHJÄLPMEDEL Appar

Föräldrakraft har valt ut tio appar 
för inlärning, bildstöd och kommu
ni kation. I takt med att surfplattor
na ökat har de svenska utvecklar
na blivit fler, och åtta av de tio 
apparna i vår lista är faktiskt 
utvecklade i Sverige!

De senaste två åren har antalet 
surfplattor i Sverige fullständigt 
exploderat. Framförallt är det 

barnfamiljerna som stått för ökningen. 
I takt med att mobiler och surfplattor 

används mer och mer har även kvalite-
ten på appar förbättrats. Fler och fler 
appar är redan från början genomtänk-
ta och bra. Kanske för att användarna 

blivit mer kräsna, idag använder varje 
person betydligt färre appar i vardagen 
än för bara ett par år sedan. Eller 
kanske beror det på att konkurrensen är 
hårdare. Det är helt enkelt svårare att 
synas bland de miljontals appar som 
finns, om man inte kommer med en bra 
produkt direkt.

Samtidigt släpper fler och fler utveck-
lare glädjande nog versioner av samma 
app för både Android, iOS och Windows 
Phone. Det är bra för dig som använda-
re. Nu har du större frihet i att välja en 
produkt som passar just dig. Trots det 
fortsätter iOS-appar, i synnerhet för 
iPad, att dominera marknaden i skolans 
värld och när det gäller bildstöd och 
kommunikation. En annan tydlig trend i 
år är att det kommer fler och fler svensk-

utvecklade appar. Åtta av de tio apparna 
i vår lista är utvecklade i Sverige. En rolig 
och spännande utveckling, men även 
viktig, i synnerhet för skolappar, men 
även när det handlar om kommunika-
tionsstöd, bildscheman och kalendrar. 

I vår lista finns appar som Mattetavlan 
och ASL – Att skriva sig till läsning, som 
är tydligt riktade mot undervisning. 
Men även Claro ScanPen, en läspenna 
för ca 70 kr, och en helt ny språkapp 
från Timagine som är kända för appen 
PratKort. Välkommen att botanisera 
bland apparna! l

TEXT: TINA WIMAN  
info@faktapress.se
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Ring Maria Blad tel 0739 41 46 73 

Läs mer på furuboda.org

Hjärnskaderehabilitering

 Kommunikation 
Kognition 

Delaktighet  

2015 ÅRS BÄSTA APPAR!
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Anton Håkansson 
skapade appen 
DayCape utifrån sina 
egna erfarenheter, 
som ska hjälpa barn att 
strukturera nuet . Läs 
även vår intervju med 
Anton på helaolika.se

ASL – ATT SKRIVA  
SIG TILL LÄSNING
ROLIGT ATT SKRIVA

System: iOS
Pris: ca 70 kr
Utvecklare: Digitalt 
Hjarta AB
Länk: digitalthjarta.se

CLARO SCANPEN
MOBILEN SOM  
LÄSPENNA

System: iOS
Pris: ca 70 kr
Utvecklare: Claro 
Software Limited
Länk: www.claro-apps.
com/claro-scanpen

DAYCAPE – DAILY  
VISUAL PLANNING
BILDSCHEMA OCH 
KALENDER I ETT

System: iOS
Pris: Gratis just nu
Utvecklare: Daimonic 
Creations
Länk: www.daycape.com

► En ny iPad-app som är anpassad till pedagogiken 
”Att skriva sig till läsning”, vilket är vad ASL står för. 
Läraren kan göra i ordning övningar, böcker, som 
eleverna kan arbeta i, ensamma eller i par. Appen 
ljudar varje bokstav och läser sedan upp ordet 
du skrev. Det går också att lägga in foton eller 
rita enkla bilder. Andra finesser är att man kan 
dela med sig av övningsböcker till andra lärare 
och att det är lätt att skriva ut eller dela med sig 
av de färdiga övningsböckerna. Appen är 
genom tänkt, ger fina skrivböcker och är lätt att 
jobba med.

► Claro ScanPen fungerar ungefär som en talpenna. 
Ta ett foto, peka på det som ska läsas upp och så läser 
appen för dig. Funktionen är enkel och rättfram och 
fungerar förvånansvärt bra. Varje gång du tar ett nytt 
foto försvinner det gamla. Appen fungerar utan 
internetuppkoppling och passar därför bra till t ex 
prov.

► DayCape är en kombination av kalender och 
bildschema. Du skapar ett konto och ändrar i 
schemat via datorns webläsare. Varje konto kan 
innehålla scheman för flera användare. Användaren 
loggar in i appen för att se sitt schema, men alla 
ändringar görs från webversionen. DayCape har fina 
bilder och ett tydligt gränssnitt med TEEACH-färger 
på veckodagarna och tidsstapel inne i varje aktivitet. 
Appen är fortfarande under utveckling och därför är 
den gratis att ladda ner under en begränsad tid.

ö
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HJÄLPMEDEL Appar

PRATA
I STÄLLET FÖR 
BILDPÄRM

System: iOS
Pris: ca 350 kr
Utvecklare: Timagine 
AB
Länk: www.timagine.se

SPRÅKKISTAN
PEKA, LYSSNA,  
ÖVERSÄTT

System: iOS
Pris: ca 280 kr
Utvecklare: Timagine 
AB
Länk: www.timagine.se

SVAAPP
ENKLARE SPRÅK
LEKTIONER

System: Android, iOS
Pris: Gratis
Utvecklare: Svaapp AB
Länk: svaapp.se

RESLEDAREN
FÖR SJÄLV
STÄNDIGA RESOR

Pris: Gratis
System: Android, iOS
Utvecklare: Haja 
Applikation AB
Länk:  
www.resledaren.se

► Mattetavlan är en inter aktiv app för undervisning i 
grundläggande matematik. Den är tänkt som ett 
enkelt verktyg för att förklara matematiska begrepp. 
Det går förstås att lägga in matematiska 
symboler, siffror och bråk, men också 
visuella hjälpmedel som tallinjer, talblock och 
andra bilder. Gör en genomgång, förklara 
mattetalet eller skapa projekt som eleverna 
själva kan laborera med.

► Från utvecklaren av den prisade appen Pratkort 
kom under våren en kommunikationsapp för barn 
som inte kan prata. Tanken är att ersätta de bildpär-
mar som många bär med sig. Tryck på en 
bild så läses ordet upp. Bygg meningar av 
bilder och spara dem. Bilderna är fina och 
tydliga, och appen är lätt och rolig att 
använda. Prata levereras med fyra olika 
anpassningar för att det ska vara enkelt att 
komma igång.

► Språkkistan innehåller bilder på vardagsord på över 
25 olika språk. Välj två språk och ta fram ett album med 
bilder. Nu kan du enkelt växla mellan språken, höra 
orden uttalas och lägga in egna ord med foton eller 
bilder. Appen är särskilt riktad till barn i förskole-
ålder med minoritetsspråk, men kan även använ-
das för att stimulera språkutvecklingen, lära in ord 
mm. Varje person kan ha en egen användare, med 
egna album och bilder. Det följer med 10 album 
med 30 bilder i varje när man köper Språkkistan. 

► Svaapp är en app med läseböcker och 
uppgifter för att lära sig ett nytt språk. 
Läraren delar ut uppgifter via skolans 
webkonto. Eleven kan göra uppgifter, få 
texter upplästa, spela in sig själv osv, och 
läraren kan följa upp arbetet från sin 
dator. Det går att logga in från flera olika 
mobiler, arbetet sparas på servern. Testa 
gratis under fyra veckor. Appen är 
prisvärd, en licens för hela skolan kostar 
från cirka 500 kr per år!

► En reseplanerare för kollektivtrafik i hela Sverige. Du kan 
göra i ordning resor i förväg, och lägga in checklistor med 
bilder på saker att göra eller ta med. Check listorna visas en 
bestämd tid innan resan börjar. Appen larmar även när det 
är dags att gå, när du ska byta och 
när du snart är framme. Den säger 
också till om du är på väg åt fel håll, 
till exempel för att du gått på fel 
buss, och föreslår lösningar. Med 
bilder och smarta funktioner är 
Resledaren en utmärkt hjälp för 
tryggare och mer självständiga 
resor.

MATTETAVLAN
FÖRKLARA  
MATEMATIKEN

System: Android, iOS, 
WP
Pris: ca 10 kr
Utvecklare: Leripa AB
Länk: www.leripa.se

FK_1601_s14-17_app-nytt_v04.indd   16 2015-12-22   09:50



2016 # 1 FÖRÄLDRAKRAFT     17

Familjevistelser våren
• v 2 Sotos syndrom

• v 4 Turners syndrom

• v 5 22q11-deletionssyndromet

• v 8 Prader-Willis syndrom

• v 10 Neurofbromatos, typ 1

• v 11 Hjärntumör, barn under 13 år*

• v 14 VACTERL association

 VATER association 

• v 15 Spinal muskelatrof

• v 17 Incontinentia pigmenti

• v 19 Multipel skleros

• v 20 Retts syndrom

• v 22 Artrogrypos

Familjevistelser och Utbildningsdagar 2016

Utbildning
I samband med familje-

vistelserna arrangeras två 

utbildningsdagar öppna för 

dig som möter barn och unga

med aktuell diagnos. 

Vi erbjuder även handledning  

och uppdragsutbildningar.

 

För mer information besök oss på 

www.agrenska.se

Ågrenska, Box 2058, 436 02 Hovås,  Tel:  031-750 91 00

Familjevistelse hösten
• v 35 Ryggmärgsbråck

• v 36 Kromosom 22-förändringar

• v 38 Leukemi*

• v 39 Markörkromosom 15-syndromet

• v 41 Pyruvatdehydrogenasbrist,  

 PDH-brist, GLUT1-bristsyndrom

• v 42 Beckers muskeldystrof

• v 43 Hjärntumör, barn från 13 år*

• v 45 Duchennes muskeldystrof

• v 46 VLCAD-brist

• v 48 Potocki-Lupskis syndrom,

 Duplikation 17p11.2-syndromet

• v 49 Epidermolysis bullosa

Ansökningsblanketter www.agrenska.se

25-27 januari  Turners syndrom

2-4 mars  Iktyos

4-6 april  VACTEREL association, VATER association

14-16 sep  Aortadissektion

5-7 oktober  Kvinnor med Fragilt X syndromet, pre- eller fullmutation

17-19 oktober  Beckers muskeldystrof

Vuxenvistelse, 3 dagarsvistelser

* i samarbete med Barncancerfonden

UNDRA BESÖKER  
HABILITERINGEN
INFÖR BESÖKET  
PÅ POSTOP

System: Android, iOS
Pris: Gratis
Utvecklare: Habilitering  
& Hälsa
Länk: korta.nu/aundrahab

ZYROMATH  
CITY COUNT
HJÄLP ROBOTEN  
FÅNGA RÄTT SVAR

System: Android, iOS
Pris: ca 10 kr
Utvecklare: Zyrobotics 
LLC
Länk: www.zyrobotics.com

► En liten upptäckarapp som riktar sig till barn 
mellan 2 och 11 år. Tillsammans med den lilla 
superhjälten Undra hälsar man på hos 
Postoperativa behandlingsenheten hos 
Habilitering och Hälsa i Stockholm. Appens 
fokus ligger på att upptäcka och 
undersöka. Man kan bland annat 
hitta animationer och testa 
träningsredskap. Superhjälten 
Undra förklarar övningar och 
svarar på frågor. Lättsamt och 
roligt med fina illustrationer.

► En prisbelönt matte träningsapp för att lära sig 
känna igen siffrorna och räkna plus upp till 
hundra. Hjälp roboten att hoppa och hämta 
stjärnor med rätt svar. Undvik hinder som tar 
energi. Spelet är svårare än man tror, och kan 
göra nötandet av enkel matte lite roligare. Ett 
stort plus för att det går att ha flera olika 
spelare, och att appen själv anpassar svårig-
hetsgraden efter hur det går för var och en.
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1
Kräv respekt från dina med-
människor. Det tog mig tid att 
inse att det inte är speciellt 
respektfullt att säga till sina 
medmänniskor med funk-
tionsnedsättningar att de bor-
de skärpa sig, söka jobb som 
alla andra, inte använda sin 
diagnos som en ursäkt, lära 
sig att städa hemma och så 
vidare. Därmed inte sagt att 
människor som säger sådana 
saker är elaka med mening, 
de kan mycket väl vara okun-
niga. Mitt tips är att tala om 
dina svårigheter för dina när-
maste och berätta för dem att 
du blir sårad av deras kom-
mentarer. Om de inte respek-
terar dina känslor är det kan-
ske dags att byta umgänge.

 2
Lyssna på din intuition. 
Känns någonting fel är det 
förmodligen fel! Jag har insett 
att det krävs mod att våga be-
jaka sitt annorlundaskap. 
Själv hade jag förut tendensen 
att vara alldeles för snäll och 
gick med på saker som inte 
kändes bra för mig bara för 
att vara andra människor till 

lags. På något sätt inbillade 
jag mig att om jag inte hade 
ett tillräckligt bra argument 
varför jag ville avstå från nå-
gonting som andra människor 
klarade av och ville göra, var 
det ett tecken på att jag borde 
ge efter och göra som de ville. 
Jag inbillade mig även att jag 
alltid behövde förklara mig 
varför jag tackade nej till nå-
got som många andra tackade 
ja till, och då kom andra 
människor naturligtvis med 
motargument till varför jag 
borde tacka ja.

3
Min psykolog lärde mig att jag 
i sådana situationer borde sä-
ga: ”det känns helt enkelt inte 
bra för mig” eller ”jag vill in-
te” utan att komma med en 
närmare förklaring. Då kan ju 
ingen direkt komma med ett 
motargument och säga ”jo, 
visst känns det bra för dig” 
eller ”jo, det vill du visst”.

4
Lyssna på din kropp. Talar 
din kropp om för dig att den 
behöver vila är det förmodli-
gen så. Gör inte fler planer än 

vad du orkar med! Utgå från 
bara vad du själv orkar göra, 
och inte hur mycket din om-
givning orkar göra. Om du 
ständigt känner dig utbränd 
av att umgås har du kanske 
för många vänner. Man behö-
ver dessutom inte träffa sina 
vänner hela tiden, en bra vän 
bör förstå att du ibland måste 
vara ensam. Gör bara det du 
måste och ta hand om dig 
själv!

5
Motionera och ät nyttigt. Vi 
aspergare har ofta haft dåliga 
erfarenheter av skolgympa, 
men motion behöver inte alls 
handla om tvång och lagspor-
ter. Det kan mycket väl vara 
ridning, styrketräning, jogg-
ning, simning, snabba prome-
nader eller cykling. Välj en 
motionsform som passar dig! 
Och nyttig mat behöver inte 
nödvändigtvis smaka tråkigt. 
Det allra viktigaste enligt mig 
är att äta tillräckligt mycket 
frukt och grönt samt att försö-
ka avstå från vitt socker, till-
satser och sötningsmedel. 
Aldrig någonsin hade jag tidi-
gare kunnat tro hur stor bety-
delse nyttig livsstil och mo-

tion kunde vara för min men-
tala hälsa! Skillnaden är som 
dag och natt.

6
Kom ihåg att det oftast inte 
betyder lycka att bli omtyckt 
av alla. Ofta betyder det att 
man på bekostnad av sin egen 
lycka gör allt för att vara an-
dra människor till lags. Tänk 
på alla lyckade kändisar, är de 
omtyckta av alla och godkän-
ner andra människor alltid 
alla deras val?

Om du gör som alla andra, 
blir dina handlingar och din 
livsstil kanske godkända av de 
flesta andra, men hur mår du 
själv? Är det verkligen så du 
vill leva innerst inne? Din 
mamma tycker kanske att du 
gör ett helt tokigt val, och 
dina vänner tycker kanske att 
man inte kan leva som du gör, 
men om det du gör känns rätt 
för dig, är det förmodligen 
rätt! Jag brukar säga lite 
skämtsamt att ju fler fiender 
jag har, desto bättre mår jag! 
Och ju fler människor som är 
missnöjda med mig, desto 
bättre mår jag. Det betyder 
nämligen att jag har stått upp 
för mig själv och mina val.

Paula Tilli:

”En återkommande fråga jag får är hur jag har gjort för att bli lycklig. Det tog 
mig tid att uppnå lyckan. Det krävdes att jag ändrade på hela mitt liv, tankesätt 
och livsinställning, men jag lyckades”, skriver Paula Tilli i sin nya bok ”Att vara 

vuxen med Aspergers syndrom – om identitet, relationer och vardagen” . 

Med tillstånd av förlaget Gothia Fortbildning bjuder 
vi här på ett kapitel där Paula Tilli delar med sig av 
några råd som hon främst riktar till personer som 

fått en aspergerdiagnos och mår dåligt.

”MINA RÅD FÖR  
ETT LYCKLIGT LIV”

ˆ

Läs mer om boken  
”Att vara vuxen med 
Aspergers syndrom”  
på förlagets webbplats.
www.gothiafort 
bildning.se
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7
Försök inte tvinga fram vän-
skap. Det tog mig lång tid att 
inse att personkemin mellan 
mig och vissa andra människ-
or inte fungerar utan att det 
behöver vara fel på någon av 
oss. Om du känner att du inte 
kan vara dig själv med en viss 
vän, du får en klump i magen 
när vännen i fråga hör av sig, 
känner dig på dåligt humör 
och blir uttömd på energi i 
hens sällskap är det förmodli-
gen dags att fundera över om 
du och din vän kanske växt 
ifrån varandra eller om ni helt 
enkelt inte är gjorda för att va-
ra vänner. Vänskap ska alltid 
ge mer än det tar!

8
Acceptera att det inte nödvän-
digtvis alltid går att förbättra 
allt i ditt liv och att det inte all-
tid finns en lösning på exakt 
alla små problem. Mitt pro-
blem har alltid varit att jag får 
dåligt samvete när jag säger 
nej, och jag hoppades på att 
min psykolog skulle hjälpa 
mig att hitta en lösning på pro-
blemet. Men istället sa hon: 
”Du kanske helt enkelt är en 
sådan person som i sådana si-
tuationer alltid kommer att få 
lite dåligt samvete, och det är 
bara att leva med det.” Det var 
väldigt bra sagt. Alla har sina 
problem, och det här är mitt! 

Men efter att jag accepterade 
att det är ett problem för mig, 
kändes problemet inte lika 
stort längre.

9
Inse att majoriteten inte behö-
ver ha rätt. Bara för att du tän-
ker och gör annorlunda kom-
mer kanske vissa människor 
att ifrågasätta din livsstil, men 
glöm inte att många människ-
or inte har någon förmåga att 
tänka utanför lådan. De tror 
att alla måste följa normen, 
och de har förmodligen en 
oförmåga att tänka annorlunda.

10
Försök att tänka på vad du har 
istället för att fokusera på vad 
du inte har. Ofta inser man in-
te vad man faktiskt har förrän 
man förlorat det. Visst, jag har 
knappt pengar, jag har ingen 
pojkvän, jag har en funktions-
nedsättning som gör det svårt 
för mig att träffa någon, jag 
kan inte ens sköta mitt hem 
utan hjälp, jag har varit tvung-
en att avstå från barn efter-
som jag inte skulle orka ta 
hand om dem och jag oroar 
mig ständigt för att jag kanske 
inte kommer att klara av att 
föreläsa utan att bränna ut 
mig. Men å andra sidan har jag 
en kärleksfull familj (även om 
de bor i Finland), jag har 
mycket bra boendestödjare, 

jag bor i en lägenhet jag trivs i, 
jag har mina specialintressen 
och jag har mat på bordet. Det 
har inte alla människor! Och 
alla andra har det nödvän-
digtvis inte bättre än jag. Det 
tog mig tid att inse att många 
människor visar en fasad utåt. 
De kanske har råd med allt jag 
inte har råd med, det bästa 
förhållandet med sin partner 
och mycket mer ork än jag. 
Men ingen kan veta deras 
hemliga sorger och hur de 
verkligen mår innerst inne.

11
Var snäll mot dig själv. Jag har 
alltid haft en tendens att sätta 
andras behov före mina egna, 
och jag har försökt att ställa 
upp för andra i alla lägen. Men 
det var helt fel, dels för att ing-
en orkar ställa upp ständigt 
och jämt, dels har jag dessut-
om en funktionsnedsättning 
som gör att jag faktiskt orkar 
mindre än många andra. Min 
psykolog påminde mig om att 
det inte var snällt att ignorera 
någons behov – inte heller mi-
na egna. Hon föreslog att om 
jag inte kan ställa upp på allt 
det andra ber mig om kan jag 
erbjuda dem att ställa upp på 
ett annat sätt, exempelvis ge-
nom att prata med dem i tele-
fon om deras problem, om jag 
har möjlighet till det. Jag insåg 
att hon hade rätt. Varför skul-
le mina behov vara mindre 
värda än deras? Om dina vän-
ner kräver för mycket av dig, 
byt vänner!

12
Du får aldrig någonsin jämfö-
ra dig med andra människor. 
Den största synden någonsin. 
Alla människor föds med oli-
ka förutsättningar, och vissa 
har lättare för att skaffa vän-
ner eller för att lära sig nya sa-
ker än andra. Men de är abso-
lut inga bättre människor för 
det! Vi aspergare har faktiskt 
en funktionsnedsättning, vil-
ket innebär att vi inte har sam-

ma förut-
sättningar 
som alla 
andra. När 
du fokuse-
rar på din 
lycka, utgå 

alltid från dig själv och strunta 
i vad normen säger. Ställ dig 
själv följande frågor: Vad blir 
jag lycklig av? Vad får mig att 
må bra? På vilket sätt kan jag 
utvecklas efter mina förutsätt-
ningar?

13
Om du får kritik, glöm inte att 
det inte behöver betyda att du 
gjort ett dåligt jobb. Jag fick ne-
gativ kritik för min första bok 
och först blev jag riktigt orolig. 
Åh nej, gillar inte alla människ-
or min bok? tänkte jag. Men 
sedan sa en vän mig att jag 
måste ha skrivit en bra bok ef-
tersom människor har tankar 
och åsikter om den, och alla 
kan ju inte hålla med om att 
den är bra. En tråkig bok skulle 
förmodligen inte väcka några 
känslor. Dess utom påminde 
hon mig om att 99 procent av 
kritiken jag hade fått hade varit 
oerhört positiv och hon sa att 
jag måste ha skrivit en oerhört 
bra bok om endast en procent 
var negativa till den.

14
Koncentrera dig på dina styr-
kor istället för dina svagheter. 
Vad kan du? Vad är du duktig 
på? Vad tycker  du om att göra i 
livet? Jag tänker exempelvis så 
här: ”Vad gör det för något om 
jag behöver boende-stöd? Jag 
har ju andra styrkor, som till 
exempel mina språktalanger.”

15
Mitt sista råd går till föräldrar 
som har barn med Aspergers 
syndrom: Glöm inte att det 
INTE är ditt fel att ditt barn 
haft det jobbigt! Jag får otro-
ligt många mejl från föräldrar 
som tar på sig skulden för att 
deras barn haft det jobbigt 
och att de inte förstod. Det är 
inte alltid lätt att förstå barn 
med osynliga funktionsned-
sättningar, men du har för-
modligen gjort väldigt mycket 
för ditt barn. Försök att tänka 
på vad du har gjort för ditt 
barn istället för att klandra dig 
för att du missat att göra nå-
got. Jag har aldrig någonsin 
träffat en förälder som inte ve-
lat det bästa för sitt barn. Bara 
att du oroar dig visar att du 
älskar ditt barn, glöm inte det!

Paula Tilli utkom  
i november 2015 
med boken ”Att 
vara vuxen med 
Aspergers 
syndrom”.

ˆ
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Hon är bara 19 år men är redan en stor inspiration för  
många. Madeline Stuart har pressat sig in i den tuffa modevärlden,  

har en halv miljon följare på sociala medier och njuter av uppmärksam-
heten – och med det kommer också möjligheten att förändra synen  

på personer med funktionsnedsättning över hela världen.

Världsberömd modell

Hon tar plats i
rampljuset

ˆMadeline Stuart fotograferades av Elisabeth 
Ohlson Wallin i Operahusets guldfoajé där 

många celebriteter förevigats genom tiderna.

INTERVJUN Madeline Stuart
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Jag har roligt, idag har jag provat jättefina 
klänningar, säger Madeline.

Föräldrakraft träffar henne på FUB:s 
kontor i Stockholm. Hon är på besök i 
Sverige, främst för att  

 medverka på FUB:s stora 
gala ”Störd och stolt”. Där är hon 
en av huvudpersonerna, utdelare 
av ett av de fina pris som delas ut 
till någon som gjort något bra för 
personer med utvecklingsstör-
ning.

– Men idag har vi provat 
klänningar designade av desig-
nern Lars Wallin och imorgon ska 
vi göra en modefotografering i 
Kungliga operan, berättar mam-
ma Rosanne Stuart.

Karriären har verkligen kickats 
igång för den unga modellen 
– Madeline är den första interna-
tionella modellen med Downs 
syndrom och det märks att hon är 
bekväm med kameran när vår 
fotograf tar några bilder på FUB:s 
huvudkontor – trots att hon för 
tillfället verkar lite mer intresserad av att sitta 
framför surfplattan och ta det lite lugnt.

– Maddy tillhör en ny generation av unga, som 
kommunicerar och tar plats på sociala medier på 
ett helt nytt sätt. Innan Instagram och Facebook 
var det några få som bestämde vem som får synas i 

media, nu kan vem som helst bli en stjärna om 
man har något att berätta. På det sättet har Maddy 
redan gjort stor skillnad, hon visar dagligen upp 
sitt liv som modell, men också vardagslivet med 

hennes pojkvän, säger Rosanne.
På sociala medier har Madeline 

en halv miljon följare. På 
Instagram och Facebook kan 
hennes fans, eller supporters som 
hennes mamma hellre kallar 
dem, följa hennes vardag. Och 
hennes sidor är fulla av hejarop 
och människor som uttrycker hur 
inspirerade de blir av henne.

Samtidigt växer hennes 
modellkarriär för varje dag. 2016 
är hon redan uppbokad på 
fashion week i Milano, Tokyo, 
New York, Paris och Berlin. Och 
det viktigaste för mamma 
Rosanne är att det är Madeline 
som bestämmer.

– Hon lever i nuet. Nu är hon 
superexalterad för morgondagens 
plåtning och galan. Sen vet hon 
att hon ska flyga hem och fira jul 
med sin pojkvän, och det är de 

grejerna som är viktiga just nu. Men skulle hon 
komma på att det är något hon inte vill göra, eller 
om hon vill sluta med modellandet, då slutar vi 
bara. Det måste vara på Maddys villkor och i 
hennes tempo, säger Rosanne.

Madelines mamma berättar att dottern är som 

Madeline delade ut ett av de 
fina priserna på FUB:s gala 
”Störd och stolt” i december.ˆ

Madeline Stuart har 
tagit världen med 

storm och hon 
reser jorden runt för 

att gå olika cat-
walks. Men det är 

också viktigt för 
henne och hennes 
mamma att vara en 

förebild för andra.
foto: LINNEA BENGTSSON
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Madeline Stuart

de allra flesta tonåringar, på väg mot vuxenlivet. 
Hon gillar uppmärksamhet och vill gärna stå i 
centrum. Och hon vill testa nya saker.

– Hennes dröm om att bli modell fick hon när 
jag tog med henne på en modeshow för drygt ett 
och ett halvt år sen. Hon förälskade sig direkt i den 
här världen och uttryckte att hon ville bli modell, 
berättar Rosanna.

Snart hade hennes mamma hjälpt till så att hon 
fick ta lite modellbilder som de lade upp på nätet.

– Bilderna spreds viralt och sen dess har det 
bara rullat på för Madeline. Vi reser runt i världen 
och gör både modelljobb och evenemang där vi 
jobbar för integration. Det är fantastiskt roligt att 
vara här i Sverige nu. Vi är lite trötta och ganska 
ovana vid kylan och de korta dagarna, men när 
Maddy får vara med i sammanhang som den här 
galan, då märker man att det är som att komma 
hem för henne, säger Rosanne.

Det är FUB:s gala ”Störd och stolt” som är den 
största anledningen till att Madeline besöker 
Sverige. Och hennes mamma hoppas att Madelines 
karriär ska kunna bidra till att förändra synen på 
personer med funktionsnedsättning, samt också 
inspirera andra att följa sina drömmar.

– Jag har växt oerhört mycket i min mammaroll 
de senaste åren och fått lära mig att jag måste låta 
Madeline få vara vuxen och bestämma själv. Hade 
du frågat mig när hon var 15 år hade du fått ett helt 
annat svar. Då hade jag sagt att hon aldrig kommer 
ha en pojkvän, aldrig kommer ha ett jobb och bara 
vara med mig hela tiden. Sen fyllde hon 18 år och 
jag insåg att jag hade en vuxen dotter. Hon ska inte 
bli begränsad i livet för att hon har en mamma som 
sätter stopp, säger Rosanne.

Hon berättar om hur tufft det var när Madeline 
föddes, att familjen runtomkring henne var rädda 
och att den största bristen var att hon som mamma 
inte fick träffa eller se andra vuxna med Downs 
syndrom som kunde vara förebilder.

– Jag var så isolerad. Nu vill vi istället inspirera 
andra familjer, säger Rosanne.

Vi hänger kvar på kontoret och Madeline posar 
för vår fotograf lite till. Det har varit en spännande 
dag, men än är den inte slut. Ikväll ska hon på 
middag hos den australienska ambassadören i 
Stockholm.

– Och när Maddy har gjort galan på lördag, då är 
vi klara. Vi har hunnit med lite sightseeing, men 
ska förhoppningsvis hinna se lite till. Vi måste bara 
försöka vänja oss vid det här kalla och mörka 
vädret, skrattar Rosanne. l

”Madeline fyllde 18 år 
och jag insåg att jag 
hade en vuxen dotter. 
Hon ska inte bli begrän-
sad i livet för att hon har 
en mamma som sätter 
stopp”, säger mamma 
Rosanne Stuart.

Madeline tillsammans 
med designern Lars 
Wallin och fotografen 
Elisabeth Ohlson 
Wallin. 

ˆ

ˆ

TEXT: SARA BENGTSSON  
 info@faktapress.se

Nu har jag en så stark känsla. De är 
så fattiga och jag vill att de ska må 
bra. De måste kämpa. Jag känner 

mig jätteledsen nu faktiskt, säger Victoria 
Valverde.

Hon har känslorna utanpå och 
minnena av resan kommer tillbaka till 
henne så starkt när vi pratar, att hon inte 
kan hålla tillbaka tårarna. De andra unga 
ambassadörerna är snabbt framme och 
tröstar, i den här gruppen är det viktigt 
att alla mår bra.

– Det kommer nog lösa sig, Victoria. Vi 
hoppas att det har hjälpt många att vi 
åkte dit och träffade många unga med 
olika funktionsnedsättningar, säger 
Joanna Johansson.

Bredvid henne sitter också Axel 
Isaksson och Viktor Barkström. De fyra 
kommer från olika delar av Sverige och 
fick, efter var sin audition, det prestige-
fulla uppdraget som ambassadörer för 
projektet Come together. Projektet drivs 
av FUB i samarbete med Erikshjälpen, 
finansierat av Svenska postkodlotteriet.

Genom musik, film och framför allt 
med hjälp av de unga ambassadörerna, 
har man under ett år arbetat aktivt med 
att förändra attityder i Tanzania och 
Rwanda. Målet är att fler barn med 
funktionsnedsättningar ska få gå i skola, 
och inte gömmas undan.

– Vi åkte ner till Tanzania. Det var 

De kämpar 
för allas 
rätt till 
SKOLA

COME TOGETHER

Come together är ett samarbete 
mellan Sverige, Rwanda och 
Tanzania där målet är att fler barn 
och ungdomar med utvecklings-
störning och andra funktionsned-
sättningar ska kunna gå i skolan. 
Ambas sadörerma Axel, Viktor, 
Victoria och Joanna berättar om den 
oförglömliga resan till Tanzania.

foto: LINNEA BENGTSSON

foto: KRISTINA HEILBORN

De är ambassadörer som 
kä r fö lla b ä i
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ˆ

ˆ
TEXT: SARA BENGTSSON  
 info@faktapress.se

otroligt häftigt. Med oss hade vi komi-
kern Soran Ismail som vår sidekick. Just 
nu redigeras en dokumentärfilm om 
resan, så att alla kan få se vad vi gjorde 
där, säger Axel.

Tidigare visste de inte så mycket om 
hur unga med funktionsnedsättning har 
det i Tanzania och Rwanda. Nu efter 
resan känner alla starkt att saker och ting 
måste bli bättre.

– Jag skäms lite ibland, jag har det 
nästan för bra. Jag vill att alla människor 
ska ha en bra skola och en bra start i livet. 
Det är väldigt orättvist. Men jag hoppas 
att det blir bättre och att alla människor 
blir respekterade. Att man ses som 
värdefull, säger Viktor.

I Tanzania hade ambassadörerna ett 
fullspäckat schema där de bland annat 
träffade inrikesministern, men framför 
allt många unga.

– Jag var stolt över att vara där, jag som 
själv har en utvecklingsstörning. Vi måste 
peppa dem, så att alla får gå i skolan, 
säger Victoria som höll tal för inrikesmi-
nistern under resan.

Joanna är väldigt glad över att hon fick 
göra resan och hoppas kunna göra mer 
för att förändra världen i framtiden.

– Många unga göms i Tanzania. 
Föräldrarna vågar inte ta barnen till 
skolan för att de är rädda för att något ska 

hända. Så många barn visas inte upp i 
samhället, det är fruktansvärt. Men vi 
hade en action week, och jag hoppas det 
hjälper. Vi måste visa att vi är människor, 
även om vi har en funktionsnedsättning. 
Vi måste också få finnas, vi kan inte bara 
skuffas undan, säger Joanna.

På plats kunde de agera förebilder och 
visa att alla människor är värda lika 
mycket. Deras möten med andra unga 
var allra viktigast.

– Jag var lite orolig innan att jag inte 
skulle vara så bra på engelska. Men det 
gjorde ju ingenting, man möts på andra 
sätt. Jag är en sån där träningsnarkoman, 
så jag fick flera unga och även Soran att 
vara med på ett träningspass jag höll i. Jag 
bjöd på show på scenen och körde lite 
extra med Soran, skrattar Viktor.

Det senaste halvåret har ambassadö-
rerna varit runt i Sverige för att berätta 
om sin resa.

– Det känns obeskrivligt att jag har fått 
vara med om det här och att jag kanske 
har fått göra lite skillnad i världen. Jag har 
lärt mig väldigt mycket, bland annat att 
människor, fast man kommer från helt 
olika miljöer och länder, ändå kan mötas 
genom kroppsspråk och musik. Det är 
jättehäftigt, säger Axel. l

Ambassadörerna besökte flera skolor. Axel och 
Johanna träffade många nya vänner och här ses 
de tillsammans med Tumaini och George.

Ambassadörerna Viktor, 
Axel, Victoria och Joanna är 
tacksamma över att de har 

fått möjlighet att göra lite 
skillnad i världen.

Victoria håller tal i Dar es Salaam. 

foto: LINNEA BENGTSSON

foto: OLA ELMQUIST

foto: OLA ELMQUIST

TEXT: SARA BENGTSSON  
FOTO: LINNEA BENGTSSON
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SÄLLSYNTA DIAGNOSER

Här är tredje delen av vår artikelserie om sällsynta 
diagnoser. Första delen (nr 5, 2015) fokuserade på 
övergången från barnsjukvård till vuxensjukvård. 
Andra delen (nr 6, 2015) handlade om utbyggnaden av 
regionala centrum för sällsynta diagnoser. 

ö

ö

Ur filmen ÓEn sŠllsynt vanlig dagÓ, UR. Foto: ANNIKA BUSCH.

Inför Sällsynta dagen 29 februari

Läkarteamet diskuterar 
med en ung flickas pappa 

om att hon behöver 
operera bort båda 

armarna – för att de ändå 
bara är i vägen. 

Skådespelarna har 
dysmeli eller liknande 

diagnoser och framställs 
som normen.

” Jag var rädd att 
det skulle vara 
alltför känsligt, 
men insåg att  
detta är vardagen 
för många”
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I tvärtom-världen är  
det sällsynta det vanliga,  
och att ha funktions- 
variationer det normala.

M ed novellfilmen ”En 
sällsynt vanlig dag” vill 
UR-producenten Helene 
Näslund få människor att 
reflektera över hur vi 

bemöter det vi inte är vana vid.
– En del personer med funktionsskill-

nader kan uppleva att de blir förminska-
de och ignorerade, men även glorifiera-
de. I den här novellfilmen utmanar vi 
folks fördomar och visar det absurda i 
bemötandet många får, genom att vända 
på vad som är det normala, säger Helene 
Näslund.

Hon är själv mamma till tioåriga Tuva, 
som har en kranofacial diagnos och hon 
står bakom dokumentärfilmen ”Brev till 
allmänheten”. I hennes nya novellfilm, 
som har premiär på Svt på skottdagen, 
har hon arbetat med kända namn som 
Jonas Franksson och Mikael Andersson. 
Faktum är att bara tre av skådespelarna 
är utan en funktionsvariation.

– Genom hela manusarbetet har jag 
pratat med personer med olika funktions-
skillnader, det är deras historier om 
bemötande som vi berättar. Även 
skådespelarna kom med synpunkter och 
reflektioner ibland. Mikael Andersson 
lade till exempel till repliker utifrån sina 
egna erfarenheter som barn. Så filmen är 
på så sätt väldigt 
realistisk och berättar 
om verkligheten, säger 
Helene.

Många berättelser 
handlar om hur vården 
och samhället hela 
tiden vill normalisera 
personer med funk-
tionsvariationer. Man 
ska ha protes, trots att 
man kanske faktiskt 
klarar sig lika bra, eller 
bättre, utan.

– Jag har upplevt samma sak med min 
dotter. Barn med kranofaciala diagnoser 
vill man gärna operera, inte bara för 

hälsan, utan även operera för att de ska 
se mer ”vanliga” ut. När man vänder på 
det i en novellfilm, då blir det väldigt 
absurt, säger Helene.

Hon beskriver en scen där ett läkar-
team diskuterar med en ung flickas 
pappa om att hon behöver operera bort 
båda armarna för att se normal ut, även 
om hon har två fullt funktionella armar. 
Skådespelarna har dysmeli eller liknande 
diagnoser och framställs som normen.

Helene vill med filmen skapa diskus-
sion och provocera, så att folk vågar börja 
prata om frågorna. Hon menar att media 
överlag måste bli bättre på att ge plats åt 
olika typer av människor, och att även 
public service, hennes egen arbetsplats, 
har mycket kvar att lära när det gäller att 
ge plats åt alla människor, oavsett 
funktionsvariation.

– Det finns en stor vilja och också en 
medvetenhet om bristerna. Vi inom 
public service är bra på att arbeta med 
mångfald, men på något sätt hinner vi 
inte alltid fram till funktio-
nalitet. Men vi kan inte bara 
blunda för en viss grupp, 
alla måste få plats, säger 
Helene.

Hon tror att bristen ofta 
beror på att det finns en 
rädsla att göra fel. Man är 
rädd för att såra och trampa 
folk på tårna.

– Det är därför jag 
arbetar så aktivt med detta. 
Jag har en stor ödmjukhet 
inför att det kan vara svårt, 
när man inte har några personliga 
erfarenheter. Innan jag fick min dotter 
förstod jag inte, det var verkligen en 
ögonöppnare för mig och det har varit en 
lång resa, säger Helene.

Och rädslorna hos sig själv att göra fel, 
arbetar hon fortfarande med. En hel del 
scener i novellfilmen kände hon oro 
inför, eftersom de tar upp känsliga 
ämnen.

– Filmen tar upp frågor som kan vara 
väldigt svåra att fundera över, hur man 
till exempel kan välja bort människor 
genom fosterdiagnostik. Jag var rädd att 
det skulle vara för känsligt för skådespe-
larna. Men insåg direkt att det här är 
vardag för många. Man tvingas hela tiden 

fundera kring de här svåra frågorna och 
att spela in scener om förminskande och 
diskriminering kan snarare vara befrian-
de, säger Helene.

Helene tror att film är ett av de bästa och 
starkaste verktygen vi har för att föränd-
ra folks fördomar och motverka rädslor. 
Och hon tycker att det är viktigt att vara 

ärlig med att vi alla har 
svårigheter med bemötan-
de och att det är okej, bara 
man diskuterar och 
försöker förändra.

– Som med min dotter. Vi 
möter ofta människor som 
inte vet hur de ska bete sig. 
Jag blir så irriterad när jag 
träffar vuxna som inte kan 
hantera sina barn. Istället 
för att låta barnen gå fram 
och fråga min dotter, drar 
de undan sina barn. Men 

sen hamnar jag själv i en liknande 
situation, blir ställd och gör precis 
likadant, säger Helene.

Där spelar media en stor roll i framti-
den – rollen att skildra olika människor 
för att bredda begreppet för vad som är 
normen.

– Det vi känner till är vi inte rädda för, 
så enkelt är det. Dokumentärer och 
spelfilmer av den typen som jag har 
producerat har en stor roll, men vi måste 
framför allt bli bättre på att inkludera alla 
människor i alla typer av program med 
helt andra teman, säger Helene. l

ARTIKELSERIE:  
DEL 3

TEXT: SARA BENGTSSON   
info@faktapress.se

Helene 
Näslund.

Helene Näslund tillsammans med dottern Tuva 
när hon var mindre. Idag har hon fyllt tio år.

ˆ

ˆ

foto: MAGNUS  
BERGSTRÖM

foto: PRIVAT

ÓVi inom public 
service Šr bra pŒ 
att arbeta med 
mŒngfald, men 

pŒ nŒgot sŠtt 
hinner vi inte 
alltid fram till 

funktionalitet. Ó
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SÄLLSYNTA DIAGNOSER

” Det känns jätteroligt att  
få vara med om att förändra”

MATTIAS ÄR MED I FILMEN  
”BREV TILL ALLMÄNHETEN”

En av de unga som medverkar 
i TV-dokumentären ”Brev till 
allmänheten” är Mattias Wolf.

Han är glad, har mycket energi 
och drömmer om ett framtida liv 
inom underhållningsbranschen. 

16-årige Mattias Wolf känner sig bekväm  
i rampljuset och för honom var det 
självklart att tacka ja till att medverka  
i en dokumentärfilm om hans liv.

– Det kändes naturligt och roligt, 
samtidigt som det kändes väldigt bra att 
få vara med och sprida kunskap om 
varför jag och andra ser ut så här, säger 
Mattias.

Dokumentären ”Brev till allmänheten” 
följer ett flertal unga med kranofaciala 
diagnoser. Under två år följde dokumen-
tärfilmaren Helene Näslund med Mattias 
på sjukhusbesök, i skolan och på fritiden 
hemma i Floda, en bit utanför Göteborg.

– Jag känner Helene genom Krano-
faciala föreningen, hon har själv en 
dotter med en kranofacial diagnos. Så 
det kändes inte alls konstigt att göra 
filmen. Det var snarare roligt. Det var 
nog konstigare för mina kompisar, som 
inte var så vana vid att stå i centrum på 
det sättet, säger Mattias.

Under inspelningarna gick han på hög-
stadiet. Nu när Föräldrakraft pratar med 
honom har han precis börjat gymnasiet 
och har gått sin första termin på estetiska 
linjen med inriktning teater.

– Jag trivs jättebra. Jag har ju alltid haft 
problem med att folk stirrar, men det blir 
bättre ju äldre man blir. Folk runt 
omkring mig har blivit mer vuxna, och 

jag själv har ju 
förändrats. Och inn-
an jag började 
gymnasiet skrev vi 
ett brev till klassen, 
så att alla kunde 
läsa på innan. Då 
slapp jag att få en 

Inför Sällsynta dagen 29 februari

ˆ

Mattias fokuserar 
på att njuta av roliga 
år på gymnasiet 
och hoppas kunna 
jobba upp en 
framtida karriär 
inom underhållning. 
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”Jag kan  
faktiskt inte  
bli som alla 
andra, men  
nu har jag 
förstått att  

det inte gör 
något”

massa frågor, det var skönt, säger 
Mattias.

Han hoppas att gymnasiet blir första 
steget mot en karriär inom underhållning.

– Helst vill jag skriva 
musik och ge ut skivor. Jag 
har hållit på med musik ett 
tag nu, jag skriver mest 
hiphop. Men jag kan också 
tänka mig lite allt möjligt 
inom underhållning, säger 
Mattias.

Och det är så klart hans 
framåtanda och stora 
intresse för musik, teater och 
film som gjorde att hela 
resan med dokumentärin-
spelningen var så rolig.

– Jag är van att stå i centrum och har 
ju också hela livet fått vänja mig vid att 
folk stirrar på mig. Det känns jätteroligt 
att få vara med och kanske förändra 
något. Jag tycker att det borde göras fler 
dokumentärer som den här och att de 
också visas för alla skolelever. Så att folk 
får ett hum om olika diagnoser, det 
skulle verkligen hjälpa tror jag, säger 
Mattias.

Själv uttrycker han en lättnad över att 
han har kommit så långt att han inte tycker 
det är så jobbigt att folk tittar längre.

– Det var mycket jobbigare när jag var 
yngre. Det allra tuffaste var när jag fick 
taskiga kommentarer eller att folk räckte 
ut tungan och betedde sig barnsligt. Nu 
beter sig folk inte lika illa längre och jag 

DOKUMENTÄREN ”BREV TILL ALLMÄNHETEN”

n Hur känns det när människor stirrar, viskar och ibland även 
pekar? Hur är det att vara ung och leva med en ansiktsmiss-
bildning?

Dokumentärfilmen ”Brev till allmänheten” är producerad av 
Helene Näslund och sändes på UR under våren 2015. Helene 
har själv en dotter med en kranofacial diagnos. I filmen möter 
man åtta ungdomar med kranofaciala diagnoser som berättar 

om hur deras 
utseende har påverkat 
deras liv och vilka 
strategier de har för 
att klara av omvärl-
dens rädslor för det 
annorlunda.

Brev till allmänheten.

bryr mig inte längre om folk stirrar, säger 
Mattias.

Han berättar att han har förändrat sitt 
sätt att se på saker.

– När jag var liten ville jag 
bara vara som alla andra. Men 
jag kan ju inte förändras till 
hundra procent. Jag kan 
faktiskt inte bli som alla andra, 
men det gör ingenting. Jag 
växte upp och förstod det. Och 
det jag insåg då är att jag ändå 
har haft mina vänner och de 
har alltid funnits där för mig. 
När man inser det här, då lär 
man sig hantera nyfikna blickar 
på ett helt annat sätt, säger 
Mattias.

Nu ligger istället fokus på att njuta av 
roliga år på gymnasiet och kanske att 

lyckas jobba upp en framtida karriär 
inom underhållning. Det är fredag och  
vi ska avsluta intervjun.

– Ska du titta på Idol ikväll? frågar 
Mattias.

Det är ett av hans favoritprogram och 
ikväll är det final. Vi diskuterar kring 
vem vi tycker borde vinna.

– Jag hejar på Simon. Men de andra är 
väldigt bra också, de har riktigt bra 
röster, säger Mattias glatt.

Om någon månad åker även Mattias till 
Stockholm för att medverka på Sällsynta 
filmfestivalen, då dokumentären han 
medverkar i visas upp.

– Det blir kul, det är bra att man har  
en filmfestival på temat, säger Mattias. l 

ˆ

ARTIKELSERIE:  
DEL 3

CENTRUM FÖR SÄLLSYNTA DIAGNOSER 

 TEMADAGAR VÅREN-16

 11/2    Vad är en sällsynt diagnos?

  17/2    Mitokondriell sjukdom

       6/4    Ektodermal dysplasi 

       8/4    Downs syndrom – kost och rörelse 

     18/4    Ovanliga kromosomavvikelser 

     29/4    Pelizaeus-Merzbachers sjukdom

     12/5    Cornelia de Lange syndrom

     26/5    Williams syndrom hos barn och ungdomar

      För anmälan och information samt kontaktuppgifter
   www.karolinska.se/sallsyntadiagnoser

       sallsyntadiagnoser@karolinska.se

TEXT: SARA BENGTSSON  FOTO: JONAS FORSBERG  
info@faktapress.se
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Inför Sällsynta dagen 29 februariSÄLLSYNTA DIAGNOSER

ms-
SS 

Filmfestivalen anordnas på skottdagen  
den 29 februari på Rival i Stockholm. 

Malin Holmberg, 
projektledare  
på Sällsynta 
diagnoser.

ˆ

ˆ

En sällsynt filmisk dag
Genom dokumentärfil-

men kan viktiga 
berättelser om vanliga 

människor, med sällsynta liv, 
nå fram till den breda publi-
ken. Sällsynta filmfestivalen 
har premiär på skottdagen 
och på programmet står allt 
från nutida svenska dokumen-
tärer till en Oscarsnominerad 
kortfilm från Polen.

– Mest exalterade är vi över 
den amerikanska filmen ”A 
brave heart”, som har Norden-
premiär som publikfilm på 
skottdagen. Vi hoppas att 
filmfestivalen kan väcka 
uppmärksamhet för våra 
frågor hos journalister, 
beslutsfattare och filmskapa-
re, säger Malin Holmberg, 
projektledare på Sällsynta 

diagnoser, som arrangerar 
filmfestivalen.

Vart fjärde år, på skottdagen 
den 29 februari, firar förbun-
det extra mycket och upp-
märksammar ”Sällsynta 
dagen”. I år storsatsar man 
med en filmfestival på Rival i 
Stockholm.

– Sällsynta dagen är ett 
tillfälle att nå ut lite bredare. 
Vi har ett program fyllt av 
riktigt bra filmer med hög 
konstnärlig kvalitet, som alla 
på något sätt kan relatera till. 
Det är viktigt, för att öka 
kunskapen och förståelse, 
säger Malin Holmberg.

Dokumentärfilmerna som 
visas går under två teman: att 
leva med ett avvikande 

•   Kompis har aktiebolagsformen SVB, särskild vinstut-
     delningsbegränsning.

•   Verksamheten drivs primärt av att vinsten ej går till 
     ägarna utan istället återinvesteras i verksamheten.

0771-404 525 | www.kompisassistans.se

Handikappanpassat hus i Sälen

2,5 km till Lindvallen

400 m till längdåkning

funktionell skidåkning/ski-cart vid  
Hundfjället 

nära äventyrsbad, bio och skoteruthyrning

Handikappanpassat hus i Sälen
HYR 

1 VECKA 

från

 3000:-

Stugan har två lägenheter, vardera på 75 
kvm med sovplatser för 6-7 personer. 

Ena lägenheten är helt handikapp-
anpassad med liftar och stor toalett. 

Båda lägenheterna har breda dörrar och 
fasta ramper vid sina ingångar. 
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utseende, samt närstående-
perspektivet.

– Det är få människor som 
vet vad begreppet sällsynta 
diagnoser egentligen betyder. 
Svaret är ju att det är så 
otroligt mycket, men att det i 
slutändan inte handlar om 
vilken diagnos man har, utan 
vilka svårigheter man utsätts 
för på grund av sin diagnos, 
säger Malin Holmberg.

I filmen ”A brave heart” får 
tittarna möta 26-åriga Lizzie, 
som väger 26 kg och föddes 
med två sällsynta diagnoser. 
Men det är inte hennes 
diagnos som filmen främst 
fokuserar på, utan istället tar 
man upp ämnen som mobbing 
och näthat.

– Frågor som många 
personer med funktionsned-
sättning kan relatera till. Och 
det är den här typen av frågor 

som vi vill lyfta och öka 
kunskapen kring. Vi hoppas 
att filmfestivalen kan bli en 
medial grej, att man plockar 
fram berättelserna bakom 
filmerna. Under dagen 
kommer vi även ha panelsam-
tal, där representanter från 
filmerna medverkar. Till 
exempel får vi besök av Magda 
Hueckel, som medverkar i den 
polska filmen ”Our curse”, 
som blev Oscarsnominerad, 
berättar Malin Holmberg.

Att visa upp en bredd av 
svenska och internationella 
filmer har varit viktigt. Man 
har även lagt fokus på att det 
inte bara ska vara amerikan-
ska dokumentärfilmer.

– De producerar en stor 
mängd dokumentärer. Just 
därför känns det jättekul att vi 
också har med en film från 

Polen, säger Malin Holmberg.
Filmen ”Our curse” 

handlar om Leo som föds med 
en sällsynt sjukdom som gör 
att han bland annat slutar 
andas när han somnar. Ett 
självporträtt av en familj, som 
måste tämja sina rädslor och 
fördomar när livet förändras. 
Utöver det visar man svenska 
filmer som bland annat 
”Pangpangbröder”, en 
historia om två tvillingbröder, 

där en av bröderna har en 
sällsynt diagnos.

– Och vi visar producenten 
Helene Näslunds film ”Brev 
till allmänheten”, som har 
sänts på UR. Samma dag visar 
SVT hennes nya dramafilm 
”En sällsynt vanlig dag”, som 
känns väldigt spännande, 
säger Malin Holmberg. l

TEXT: SARA BENGTSSON   
info@faktapress.se

FESTIVAL 29 FEBRUARI, KONFERENS 1 MARS

n Sällsynta filmfestivalen följs av Sällsynta konferensen den  
1 mars, då man fokuserar på vilka möjligheter och svårigheter  
vi står inför när det gäller diagnostik och behandling av personer 
med sällsynta diagnoser.

ˆ ˆ
Filmen ”A Breave Heart”… … och ”Our curse”.

folkhogskola.furuboda.org

Det handlar om dig!
  

Planera för din framtid  
beställ vår nya kurskatalog  

 

Boka ett personligt studiebesök 
Ring skolkansliet 044 781 46 50

 
Läs mer om våra kurser på  

Gilla oss  
    på facebook

Folkhögskola
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SÄLLSYNTA DIAGNOSER Inför Sällsynta dagen 29 februari

Jonna Ram, 1, föddes 
med Cri du Chat, ett 
syndrom som i hennes 
fall bland annat medfört 
att hon föddes med 
kluven läpp. Några 
vec kor efter att denna 
bild togs ska Jonnas 
spalt opereras.
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Jonna, 1, klappar händerna av förtjusning 
när mamma Stina och pappa Hampus 
Ram busar med henne vid bordet där sex 
familjer med barn mellan fyra månader 
och två år har samlats denna eftermiddag  

 sent i november. Utanför fönstret sveper 
kastvindar upp vågor mot klipporna men här inne 
är luften tät och varm efter tre timmars samvaro. 
Flera familjer dröjer sig småpratande kvar en stund 
i den nyvunna gemenskapen innan de 
lämnar Ågrenska på Lilla Amundön för 
den här gången.

Till sist är det bara Elin och Fredrik 
Alm kvar. De har barnvakt och har 
kunnat lämna sin Sigrid, 10 månader, 
hemma. Det var i somras de fick reda 
på att hon har den ovanliga sjukdomen 
Tuberös Skleros, som bland annat 
innebär tumörbildningar i hjärnan. 
Ännu vet de inte vad diagnosen 
kommer innebära för just henne, även 
om de gissar att den kommer att 
medföra flera olika utmaningar.  
I dagsläget utvecklas hon nästan som 
andra barn trots att hon behöver 
mediciner mot sin epilepsi. 

När Elin och Fredrik hörde talas om 
att Centrum för sällsynta diagnoser anordnade 
föräldraträffar för nya familjer, kände de att detta 
skulle kunna passa dem, eftersom de liksom de 
andra familjerna här befinner sig i ungefär samma 
fas.

– Vi lever just nu lite i väntan på vad som ska 

komma. Det är ett speciellt läge. Eftersom vi ännu 
inte vet vad Sigrids utmaningar kommer att bli 
lever vi i ovisshet. Det har vi gemensamt med alla 
här, säger Fredrik och Elin nickar.

Idag är det andra gången de träffas. Inför första 
träffen kändes det lite jobbigt, liksom allt nytt som 
har med Sigrids diagnos att göra, säger Fredrik. 

– När vi kom hem efter första gången var vi 
trötta men glada, säger Elin och Fredrik fortsätter:

– Man behöver bara säga halvfärdiga 
meningar, alla här förstår, man får inga 
konstiga reaktioner på det man säger. 
Här kan man slappna av när man 
berättar om sitt barn, det krävs ingen 
ansträngning, annars måste man alltid 
ta i lite för att orka.

Att dela små tips med varandra kan 
betyda mycket. Till exempel när Elin 
berättade om den öppna förskola hon 
besöker, där gruppen är liten och 
toleransen för det annorlunda är stor. 
Nästa gång hon går dit får hon antagli-
gen sällskap av minst en av de andra 
mammorna och hennes barn.

Några av familjerna har varit mer 
eller minde isolerade med sina barn 
sedan barnen föddes, och Elin säger att 
det märks att många längtar efter ett 

socialt sammanhang. 
– För några har första steget varit att bara ta sig 

hit till föräldraträffarna.
Fredrik nickar, även om det går att hitta andra i 

liknande situation på sociala medier, så är det 
något helt annat att ses på riktigt. 

Här träffas

Att träffa andra i liknande situation och därmed hitta  
referenspunkter i sitt föräldraskap är syftet när sex familjer idag  
får möjlighet att träffas på Ågrenska i Göteborg. Gemensamt för  
dem alla är att de relativt nyligen fått en sällsynt diagnos för sitt  

barn, och med varsam hand får de hjälp att fundera över 
 vad detta föräldraskap kan tänkas innebära. 

sällsynta
nya

små

Föräldraparet Elin och 
Fredrik Alm tycker att 
det är väldigt speciellt 
att möta andra i liknan-
de situation, trots att 
man egentligen inte 
känner varandra.

Stina och Hampus  
Ram är här med sin 
Jonna som är 1 år  
och har den sällsynta 
diagnosen Cri du Chat. 

ˆ

ˆ

”Här kan man 
slappna av 

när man 
berättar om 
sitt barn, det 
krävs ingen 

ansträngning, 
annars måste 
man alltid ta  
i lite för att 

orka.”
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– Det betyder mycket att möta andra i liknande 
situation, höra deras berättelser och samtidigt dela 
sin egen. Trots att vi bara träffats två gånger och 
egentligen inte känner varandra. Det säger en hel 
del tycker jag.

Det är drygt tre år sedan Centrum för sällsynta 
diagnoser i Västra Götaland bjöd in Annika 
Harrysson och Astrid Emker på Ågrenska för att 
höra vilken expertis de kunde bidra med i stödet 
till föräldrar som har barn med en sällsynt diagnos. 
Annika och Astrid berättade om 
Ågrenskas erfarenheter av att möta  
familjer och deras behov av att träffa 
andra i liknande situation. Under ett 
av samtalen sa en läkare ”Kan man 
beskriva nyttan med att träffa andra 
ungefär som en injektion?” och 
Astrid minns att hon ivrigt nickade, 
javisst, det är som en injektion med 
energi för att kunna orientera sig 
och få ett första perspektiv på sin 
föräldraroll.

Hon och hennes kollega Cecilia 
Stocks fick klartecken att starta 
föräldragrupper i sin region och har 
sedan dess även påbörjat samarbe-
ten och hållit föräldraträffar på 
Centrum för sällsynta diagnoser i 
Stockholm, Linköping och Uppsala.

Gruppträffarna handlar om att ta reda på vad 
man som förälder behöver för att bli starkare i sin 
föräldraroll. 

– De allra flesta som blir föräldrar första gången 
känner stor osäkerhet. Men i vanliga fall hittar man 
referenspunkter i sin omgivning, genom att träffa 
vänner och bekanta som också blivit föräldrar. Om 
man får ett barn som har en sällsynt diagnos 
saknas dessa referenspunkter i det vanliga nätver-

ket, säger Cecilia och Astrid fortsätter:
– En mycket vanlig fråga är ”Hur ska vi hantera 

omgivningen?”. En del har inte ens berättat om 
diagnosen för sin omgivning. De vet inte hur de ska 
hantera det. Andra har slutat gå till öppna försko-
lan på grund av alla blickar.

Genom att dela erfarenheter hittar föräldrarna 
strategier och sätt att tänka kring detta. Syftet är 
att dela varandras erfarenheter men också att 
känna att man inte är ensam om sin situation. 

– En pappa sa att det kändes lättare att gå upp 
och mata sitt barn på natten efter att 
han varit på föräldraträffen. Nu 
visste han att det var minst en pappa 
till som var uppe precis som han 
själv.

Vissa saker kan också bara sägas 
föräldrar emellan, säger Astrid. Hon 
berättar om ett tillfälle när två 
familjer samtalade med varandra. 
Det ena föräldraparet hade av olika 
skäl valt att inte sätta sitt barn i 
förskola medan det andra hade gjort 
det. Ingen professionell hade kunnat 
komma med råd kring ett sådant 
känsligt ämne. Cecilia nickar:

– Ibland kan man inte ta emot råd 
förrän man träffar någon som man 
själv vet förstår vad man går igenom, 
någon som står på samma osäkra 
grund.

Samtalen pendlar mellan tankar om livet här och 
nu och framtiden. Astrid och Cecilia försöker skapa 
en kravlös och trygg atmosfär, och styr med 
varsam hand föräldrarna mot att hitta konstrukti-
va förhållningssätt till sin nya situation.

– Familjernas liv och möten med samhället 
handlar så mycket om att berätta om barnets 
brister och oförmågor. Vad gör det med dem? En 
medveten tanke från oss är att fråga ”Vad stärker 
just dig? Vad behöver du för att vardagen ska funge-
ra bättre?” 

Grupperna träffas två gånger och utifrån de 
tankar och frågor som kommer upp på första 
träffen förbereder Astrid och Cecilia gång nummer 
två.

– Vi frågar ”Vad skulle du vilja ta upp och veta 
mer om?” till skillnad från vårdens mer rakt på ”Så 
här är det och så här gör du”.

Ämnen som omgivning, syskon, parrelation och 
avlastning brukar finnas med, och föräldrarna får 
själva diskutera respektive ämne i olika grupper 
och försöka hitta lösningar på olika utmaningar.  

– Vi hoppas att de går härifrån med lite mer svar 
på frågorna ”Vad behöver jag nu? Vad är värt att 
lägga energi på?”, säger Astrid och Cecilia nickar:

– Vi hjälper föräldrarna att hitta föräldrakraften, 
att ta makten över sin egen agenda. l

”Vi hjälper föräldrarna 
att hitta föräldrakraf-
ten”, säger Cecilia 
Stocks.

”Vissa saker kan bara 
sägas föräldrar emel-
lan”, säger Astrid Emker.

Ågrenskas Astrid 
Emker, pedagog, och 
Cecilia Stocks, socio-
nom, förbereder föräld-
raträffen.

ˆ

ˆ

ˆ

”Ibland kan man 
inte ta emot råd 

förrän man 
träfar någon 
som man själv 

vet förstår  
vad man går 

igenom, någon 
som står  

på samma  
osäkra grund.”

TEXT & FOTO: ANNA PELLA   
info@faktapress.se
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Hitta information och 
kontaktuppgifter till 
alla Centrum för 
sällsynta diagnoser på 
www.nfsd.se/
hitta-ratt/
Samhallsaktorer/
Kompetenscentrum

Tre centrum anordnar föräldraträffar i vår 

REGION UPPSALA ÖREBRO
REGION STOCKHOLM GOTLAND

REGION SYDÖSTREGION VÄST

REGION SYD

REGION NORR 

Akademiska sjukhuset i Uppsala, 
Universitetssjukhuset i Örebro. 
Föräldraträff i Uppsala 19 maj.
Anmälan till sallsyntadiagnoser@
akademiska.se eller 018-611 11 34.

Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. 
Föräldraträff på Karolinska sjukhuset i Solna.  
Träff 1 den 13 april och träff 2 den 28 april 13–16. 
Anmälan till kristina.gustafsson-bonnier@sll.se 
eller 08-123 350 23.

Universitetssjukhuset i LinköpingSahlgrenska universitets sjukhuset i 
Göteborg. Föräldraträff på Ågrenska. Träff 1 
den 27 april och träff 2 den 11 maj kl 13–16. 
Anmälan till astrid.emker@agrenska.se eller 
031-750 91 21. Universitetssjukhusen i Malmö och Lund

Norrlands universitetssjukhus  
i Umeå (under beredning)

Tre centrum för sällsynta diagnoser anordnar under våren 
föräldraträffar för dig som nyligen fått en sällsynt diagnos 
för ditt barn. På föräldraträffarna ges tillfälle att ta upp frå-
gor, få stöd i att hitta strategier i vardagslivet och reflekte-
ra tillsammans med föräldrar i liknande situation. 
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I drygt tre år har Veronica Wingstedt 
de Flon på Nationella Funktionen 
Sällsynta Diagnoser (NFSD) arbetat 

med att samordna, koordinera och sprida 
information om sällsynta diagnoser.

– Ett omfattande förändringsarbete 
har påbörjats och mycket har hänt, men 
det återstår fortfarande mycket arbete 
innan människor med en sällsynt 
diagnos och deras anhöriga får det stöd 
de behöver och är berättigade till.

Syftet med arbetet är att få olika 
vård- och omsorgsverksamheter att jobba 
mer tillsammans, och för att kunna göra 
det går en stor del av arbetstiden åt till 
kartläggning för att ta reda på hur 
strukturerna ser ut i dag. 

– Vi ser att två världar måste mötas. 
Familjens behov å ena sidan och samhäl-
lets tjänster å andra sidan. Den senaste 
kartläggningen vi gjorde visar att 
traditionen ”läkare vet bäst” finns kvar 
på vissa ställen, och att många läkare inte 
har kunskap om patientens livssituation. 

Veronica hänvisar till en undersökning 
där yngre läkare efterfrågat just detta, 
med motiveringen att denna kunskap 
krävs för att kunna erbjuda jämlik vård 
utifrån varje enskild individs behov.

Ett bra exempel är att läkarstudenter då 
och då kommer till Ågrenska och deltar i 
familjeaktiviteterna där, och på så sätt får 
en bild av hur familjernas livssituation 
kan se ut i vardagen. Kunskap kan också 

motverka missförståndet kring att en viss 
diagnos innebär samma sak för alla som 
har den. 

– Även om man har samma diagnos 
har man olika behov. Det behövs mer 
utbildning, både för professionella, 
personerna själva och deras närstående. 
Många känner inte heller till rätten att få 
en fast vårdkontakt för samordning.  Det 
behöver inte vara läkaren. Det kan vara 

den man som patient känner mest 
förtroende för.

Hon berättar om exempel i Örebro och 
i Södermanland där samordning mellan 
kommun och landsting börjar ta form. I 
Södermanland är även primärvården 
inblandad, något som hon ser som en 
förutsättning när man går in i vuxenlivet 
med sin sällsynta diagnos. 

NFSD har också lett arbetet i en arbets-
grupp som bestått av olika professioner 
och företrädare för personer med 
diagnos. Arbetsgruppen har arbetat fram 
ett förslag till hur nationella behandlings-
rekommendationer ska tas fram och se 
ut.  I dag finns varierande grader av så 
kallade vårdprogram framtagna på olika 
håll i landet, ibland på regionnivå eller av 
läkarföreningar, ibland av enskilda 
läkare. 

– Vi vill att behandlingsrekommenda-
tionerna ska utformas som checklistor 
och gälla stöd för vård och omsorg för 
hela människan under hela livet. De ska 
innehålla en miniminivå och kunna 
anpassas regionalt. 

För NFSD själva, och alla som arbetar 
med detta förändringsarbete, tycker 
Veronica att det är viktigt att hitta och ta 
fram metoder som fungerar på lång sikt.

– Alla har problem med resurser och 
tid och det är klart att det kostar pengar. 
Förändringar tar tid. Och det krävs en 
samordnade funktion, nu och framöver. 
Det är enormt många engagerade 
människor inblandade i det pågående 
förändringsarbetet. Men det måste även 
finnas ett system som inte hänger på 
individen, man kan kalla det ett institu-
tionellt minne. l

”Två världar måste mötas”

ˆ

Hälso- och sjukvården behöver mer kunskap om patientens livssituation 
för att kunna erbjuda ett stödsystem som fungerar på sikt. Det kan  
omöjligt hänga på individen, säger Veronica Wingstedt de Flon på 
Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser.

Veronica Wingstedt de Flon är jurist i 
botten och har bland annat jobbat med 
utvecklings- och förändringsarbete inom 
näringslivet. Det har hon haft stor nytta av 
sedan hon tillträdde tjänsten som verk-
samhetsansvarig för NFSD.

ˆ

TEXT: ANNA PELLA   
info@faktapress.se

Mette Larsen är kommunikatör på NFSD och mamma till en 
8-årig pojke med den sällsynta diagnosen Wiskott-Aldrichs 
syndrom, men som tack vare stamcellsbyte blivit friskförkla-
rad. ”I vårt fall har det handlat mycket om tur att allt har gått så 
bra. Till exempel var det tur att vi bodde i Göteborg där stor 
kompetens kring detta syndrom fanns.”

foto: NFSD

foto: NFSD
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foto: PRIVAT
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Tre deciliter makaroner. Makaronerna 
står i en kartong i nedersta lådan. Sex 
deciliter röd mjölk.” 

Alma, 4, och Liam, 7, ska få stuvade 
makaroner och köttbullar till middag 

denna onsdagskväll i november. Mamma Ninnie 
och pappa Stefan har precis varit och hämtat dem 
på förskolan och fritids, och assistent Maria hämtar 
nu den vita kastrullen efter Ninnies instruktioner, 
och utför de moment Ninnies sjukdom Spinal 
muskelatrofi hindrar henne från att göra själv.

På golvet ligger Alma och pappa Stefan och leker 
flygplan. Alma har en röd clownnäsa på sig. Liam 
är ute i hallen och letar efter plastkapsyler i 
skrubben under trappan. Dom ska han skicka till 
en rullstolsfabrik i Polen, som smälter ned plasten 
och använder den i tillverkningen.

Liam var bara ett år när han första gången kröp 
upp i sin mammas knä och hjälpte henne att lyfta 
upp huvudet mot nackstödet. 

Han berättar att det är ganska många saker hans 
mamma inte kan göra. Till exempel om han 
behöver hjälp med något, som att knyta skorna.

– Om mamma ska hjälpa mig så ropar hon på 
assistenterna. Det skulle vara bra om hon kunde 
gå. Då kunde assistenterna vila lite. Om hon kunde 
klara mer skulle de kanske inte behöva jobba alls. 
Och jag och mamma skulle kunna göra något helt 
själva. Men pappa och mormor kan också vara 
assistenter. Det är bra.

Liam hittar en petflaska med kapsyl och börjar 
skruva av den medan han säger att det är bra att 
mamma har en ”permo”, en elrullstol.

– Permon är elektrisk så att mamma kan åka 
med den utan att någon behöver skjuta på. Och jag 
kan åka med på ståbrädan där bak. Det är bra.

När Liam började i förskoleklass förra året var det 
många nya kompisar som frågade varför hans 
mamma inte kunde gå. 

– De frågade jättemycket. Jag orkade inte berätta 
hela tiden. Ibland kändes det som jag skulle 
explodera. 

Då bestämde han och mamma att hon skulle 
komma dit och berätta lite för hela klassen. Det 
tycker Liam var bra, efter det har han inte fått lika 
många frågor. När Liam ska berätta om sin mam-
mas sjukdom och svaga muskler rynkar han sin 
panna lite innan han noggrant väljer sina ord.

– Det finns ett sjukdomsmonster som slår på alla 
muskler så de går sönder. Men det slår inte i fejan 
eller på hjärtat. När jag tänker på det blir jag lite 
skräckslagen att det ska hända något med mamma, 
att monstret ska slå till hjärtat. Förut tänkte jag på 
det mycket. Men nu är det inte lika ofta.

Mammas svaga muskler är ett återkommande 
ämne här hemma och redan som 3-åring fick Liam 
träffa en barnpsykolog för att sätta ord på sina 
tankar och känslor. Sen dess har de träffats flera 
gånger och han har bland annat fått hjälp att prata 
om oron för sin mammas hälsa och sina fantasier 
om sjukdomsmonstret. Mamma Ninnie brukar 
också fråga honom med jämna mellanrum om han 
tänker på monstret. Hon säger att både hon och 
Stefan pratar mycket med barnen för att de ska 
känna sig delaktiga. 

Liam var bara ett år när 
han första gången kröp 
upp i sin mammas knä 
och hjälpte henne att 
lyfta upp huvudet mot 
nackstödet.  
foto: PRIVAT 

ˆ

PRAKTISKA  
TIPS FÖR 
FÖRÄLDRAR

www.spinalistips.se

www.mamma 
pappalam.se

www.patips.se

Facebookgruppen 
Föräldrar i rullstol
www.funktions 
hinder.se

Hemma hos familjen
Wallenborg
Drömmen om att bilda familj har alltid varit självklar för Ninnie och 
Stefan. Men det visade sig vara en lång och krokig väg fram innan deras 
längtan till slut blev verklighet. Idag lever de som vilken barnfamilj som 
helst, förutom en del praktiska skillnader och utmaningar i vardagen. 
Välkomna hem till familjen Wallenborg.

”
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FöräldraskapTEMA

– När något av barnen konstaterar ”Titta vilka 
starka muskler jag har” kan det gömma sig en fråga 
bakom, till exempel ”Kommer jag också att bli sjuk 
när jag blir stor?”, säger Ninnie.

Stefan nickar och säger att det ofta kommer 
frågor som egentligen handlar om något helt annat. 

– Vi försöker tänka bakåt i flera steg, vad kan 
denna fråga väckts ur för tanke. Det kan ibland ta 
ett tag innan vi kommer på vad det egentligen 
handlar om, säger Stefan och Ninnie fortsätter:

– ’Jag önskar att jag hade en mamma som kunde 
gå’ betyder inte att jag är världens sämsta mamma, 
det kan betyda att barnen önskar att vi skulle 
kunna gå till lekparken utan assistenter. 

Både Stefan och Ninnie försöker vara noga när 
de svarar, vara ärliga även om de inte vet svaret 
eller be att få fundera på svaret ett tag. Ibland letar 
de upp svaren på nätet tillsammans med barnen.

Häromdagen sa Liam ”Ni borde skilja er”. Efter att 
de pratat en stund visade det sig att en av hans 
kompisar hade ett nytt häftigt tevespel. Och om 
Stefan kunde gifta sig med kompisens mamma så 
skulle Liam kunna spela det spelet ofta.

– Liam kommer ofta fram till en lösning på egen 
hand, säger Stefan och skrattar.

Ninnie nickar, när hon försöker komma på vad 
Liam egentligen menar brukar hon bekräfta det 
han säger och fråga: ”Hur kommer det sig att du 
säger just det?” 

Samtalen kommer ofta när de gör något annat. 
Kanske när de sitter och ritar eller är ute och går. 

– Vi försöker pejla av när de är sugna på att 
prata. Det handlar mycket om timing. Det är viktigt 
att vara så konkret som möjligt och inte linda in 
saker. Själv vill man kanske säga 100 saker, men då 
slutar de lyssna direkt, säger Ninnie och Stefan 
fortsätter:

– Det är svårt att prata på rätt nivå. En 7-åring 

och en 4-åring behöver olika information. Ibland 
kollar vi att barnen förstått och frågar: ”Vad tyckte 
du att jag sa egentligen?” 

Ninnie tycker också att det är en svår balansgång 
att bekräfta barnens känslor utan att omedelbart 
försöka ge tröst.

– Om Liam säger att han bara tycker att det är 
skit att jag kör permo så försöker jag akta mig för 
att svara ”Det tycker inte jag” eller ”Om jag inte 
haft det hade jag ju inte kunnat…”. Då förminskar 
jag ju hans känslor. Mina egna åsikter får jag spara 
till ett annat tillfälle, även om det känns svårt.

För att underlätta för barnen har Ninnie berättat 
om sin sjukdom både på föräldramöten på Almas 
förskola och för klasskamraterna i Liams skola.

– På föräldramötena har jag gett exempel på vad 
föräldrarna kan säga till sina barn så att det blir 
enkelt att förstå. Jag har också förklarat varför 
mina assistenter kan uppfattas som oartiga. De är 
där för att assistera mig när jag lämnar eller hämtar 
mitt barn. 

Hon har fått mycket uppskattning för att hon 
berättar så öppet, både från personal och föräld-
rar. Och Liam själv var mycket nöjd efter hennes 
besök i klassen .

– Jag berättade att jag hade svaga muskler men 
ett starkt hjärta. Att jag hade assistenter som 
hjälpte mig. När jag började prata om min permobil 
blev barnen eld och lågor. ”Kan man tuta och 
blinka med den?” Liam visade stolt hur den 
fungerade. När jag skulle gå sa han högt och tydligt 
”Hej då mamma, jag älskar dig!”. 

Men det har varit en lång och krokig väg fram till 
det som idag verkar enkelt och självklart. Ninnie 
och Stefan mötte många fördomar redan när de 
började planera att bilda familj. Deras första tanke 
var att adoptera eftersom de var osäkra på om 
Ninnies kropp skulle orka med en graviditet. Men 
på kommunen fick de förslaget att Stefan själv 
skulle adoptera ett barn, eftersom Ninnie inte 
kunde lyfta upp ett barn som behövde tröst. 

De bestämde sig att försöka på biologisk väg och 
när Ninnie efter flera års lång och osäker väntan 
äntligen blev gravid visade mödravården stor 
osäkerhet kring hur Ninnie skulle klara av att bära 
att barn.

– De fysiska riskerna fanns ju där, det visste vi. 
Vi trodde också att Ninnie skulle bli svagare 
efteråt, kanske helt förlamad, säger Stefan, och 
Ninnie fortsätter:

– Det var värt att ta den risken. Min egen oro 

ALMA & LIAM 
WALLENBORG

Ålder: 4 & 7, snart 8

Familj: Mamma Ninnie 
och pappa Stefan

Bor: Nynäshamn 
utanför Stockholm

Ska bli när vi blir stora: 
Liam ska jobba med 
datorer på kontor. Eller 
köra taxi. Då får man 
mycket pengar. Eller 
kanske på museum 
eller hotell. Alma ska bli 
vampyr.

Tips till andra barn: 
Samla plastkorkar och 
skicka till rullstolsfabri-
ken i Polen.

Assistent Maria finns tillhands i bakgrunden om Ninnie behöver hjälpa sina barn 
med något praktiskt. Liam har dock hittat ett eget sätt att nå det han behöver. ˆ

SÅ UNDERLÄTTAR DU FÖR DINA BARN

•  Avlasta dina barn genom att berätta om din 
sjukdom på föräldramöten och för klasskamrater

•  Visa dina barn att allt är tillåtet att prata om
•  Ta hjälp av proffs för att lära dig hur man kan 

prata med barn 
• Läs litteratur som finns om barns frågor
• Prata med assistenterna om deras roll
•  Prata med och ta hjälp av varandra som föräldrar
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släppte från första dagen jag visste att jag var gravid. 
Jag var kolugn och kände att det skulle gå bra.

Ninnie hade en ganska klar tanke om hur hon 
ville att assistansen skulle fungera från början. 
Under graviditeten bjöd de också hem en tvåbarns-
mamma med samma diagnos, som träffade 
assistenterna och pratade om deras roll. 

Förlossningen gick bra men Ninnie drabbades av 
förlossningsdepression och först när Stefan efter 
sex månader reste bort några dagar konfrontera-
des hon med sina känslor.

– Jag var inte förberedd på att jag skulle vara så 
osäker på min egen förmåga. Jag hade tankar om 
vad folk skulle tycka om vi var ute och Liam 
började gråta. Tänk om jag inte kunde trösta 
honom? ”Stackars honom som inte har en mamma 
som kan lyfta upp honom.” 

– Men det släppte när en kompis utan funktions-
nedsättning sa ”Det där är ju allmängiltigt, så 
tänker nästan alla förstagångsföräldrar. Jag är 
också skiträdd för att gå ut.”

Att ha assistenternas ögon på sig när man ska lära 
känna sina barn är svårt. 

– Det kan kännas som att assistenten bedömer 
hur man hanterar situationen. Speciellt om 
assistenten själv har erfarenhet av barn. 

Ninnie och Stefan pratar ofta om hur assistenter-
na ska förhålla sig i olika situationer. Till en början 
höll de en ”strikt linje”, de bestämde att assistenter-
na inte skulle ha några nära relationer till barnen. 
Det funkade bra med Liam. 

– Liam har aldrig brytt sig om assistenterna, han 
har aldrig velat krama eller hänga med dem. Han 
har på något sätt förstått uppdelningen från 
början, och till och med markerat om de kliver 
över gränsen. Om de svarar på en fråga kan han 
säga ”Men jag frågar ju dig mamma”. 

Men med Alma är det annorlunda och därför har 
situationen ändrats. 

– Alma är mer kontaktsökande mot assistenter-
na och vill gärna berätta för dem vad hon gjort på 
förskolan. Och kanske ge någon assistent en kram 
ibland. Jag har insett att jag varken kan eller vill 
förbjuda mitt barn att kramas. Om Alma vill så får 
hon det. Bara det är på hennes villkor.

Ninnie har ingen aning om vad assistenterna 
tycker om deras sätt att vara föräldrar. Till exempel 
hur de sätter gränser. 

– Ibland kan assistenternas kroppsspråk avslöja 
att de tycker annorlunda, att de ger barnen medhåll. 
Men säger jag att barnen ska stänga av teven, så ska 
de det. Assistenternas kroppsspråk ska spegla mitt 
känsloläge, inte deras eget. Det är svårt att få till i 
alla lägen men vi pratar om det mycket.

De har också utvecklat ett slags signalsystem. 
Om barnen till exempel kladdar med maten, är 
assistenten beredd att ta undan tallrikarna när 
Ninnie säger till för andra gången samtidigt som 
hon möter assistentens blick. 

– Det är alltid mig barnen blir arga på, även om 
det är assistenten som utför. Det tar jag som en 
bekräftelse på att det inte är någon tvekan om vem 
som är förälder.

Ninnie säger att hon känner sig tryggare i sitt 
föräldraskap nu. Hon vet att hon duger som 

mamma. Därför kan hon följa sitt hjärta. Men som 
alla andra har hon dåliga dagar när hon känner att 
hon inte riktigt räcker till. I en sådan situation 
skulle det kanske vara lätt för assistenten att kliva 
in och ta över föräldrarollen, men det är inte 
aktuellt. De pratar med assistenterna inför alla nya 
situationer som uppstår. Till exempel när Liam 
skulle börja skolan. 

– Det är viktigt att alla assistenter gör likadant. Det 
är en stor utmaning och vi försöker ge dem feed back 
hela tiden, dock aldrig inför barnen, säger Stefan. 

Ninnie säger att hon kompenserar de fysiska 
delarna av föräldraskapet med en stor lyhördhet 
för sina barns behov.

– För mig handlar föräldraskapet om känslomäs-
sig närvaro. Jag har utvecklat en förmåga och kan 
läsa av dem väldigt bra. Oavsett hur jag mår, så 
sparar jag den lilla energi jag har till dem. Även när 
jag är sjuk i lunginflammation och feber. Den lilla 
energi som blir över ger jag dem.

Hon säger att de kompletterar varandra, hon och 
Stefan. Att han ofta är fysiskt nära, busar och 
kramar dem. Stefan nickar.

– De har oss till olika saker. De vet våra olika 
förmågor. Precis som i vilken familj som helst. 

Samtidigt tänker de båda att deras barn nog har 
en mer närvarande pappa än många andra 
eftersom Ninnies funktionsnedsättning kräver det. 

– Jämfört med andra pappor tillbringar jag nog 
ovanligt mycket tid med barnen. Det är ett privile-
gium. 

De oroar sig inte särskilt för framtiden. 
– Oron handlar mest om generella saker, sånt 

som alla föräldrar tänker på. Men det känns viktigt 
att försöka ha kvar det öppna klimatet, så att våra 
barn känner att de kan prata om problem som 
uppstår, säger Stefan och Ninnie fyller i:

– Och låta barnen vara en del av lösningen. l

TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

LÄS MER OM 
FAMILJEN
n I boken ”Jag har en 
sjukdom men är inte 
sjuk – tio år senare” 
berättar Ninnie och 
Stefan mer om sina 
tankar kring att bilda 
familj, om bemötan-
de, tankar om 
fosterdiagnostik och 
resan fram till att 
barnen föddes. Här 
finns också ett 
kapitel med Liam där 
han berättar om hur 
det är att ha en 
mamma med svaga 
muskler men stark 
hjärna. Liams möten 
med psykologen 
Christina Renlund 
skildras också och 
hon delar med sig av 
sina bästa tips för 
samtal med barn.
Titel: Jag har en 
sjukdom men är inte 
sjuk – tio år senare.  
Av: Christina 
Renlund med flera, 
Gothia förlag 2015.

Känslomässig närvaro 
och stor lyhördhet för 
sina barns behov. Så 
beskriver Ninnie sitt 
föräldraskap.

ˆ
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Skratt hörs i korridoren på 
habiliteringens kunskapscenter 
i Uppsala denna morgon. 
Maggie och Anna, båda deltaga-
re i referensgruppen för 

föräldrar med kognitiva funktionsned-
sättningar, pratar om hur de klätt sig för 
dagen. Maggie konstaterar att hennes 
diagnoser Aspergers syndrom och ADHD 
medför att hon inte bryr sig så mycket om 
vad hon tar på sig. 

Anna berättar att hon har läst färglära 
för att ta reda på hur man kan kombinera 
olika plagg så att de ska passa. Hon har 
köpt ett antal färdiga kombinationer och i 
förväg bestämt vad hon ska ha på sig idag. 
Annars skulle det aldrig funka säger hon. 
Hennes Asperger gör att hon måste läsa 
sig till sådant som de normalstörda tycker 

är självklart. Nya skratt utbryter.

Maggie har två vuxna barn. En son som 
är 26 och en dotter som är 34. Hon 
berättar att livet har gått upp och ned och 
att det var först när hon fick sina diagno-
ser för tre år sedan som hon började 
förstå varför livet varit tufft många 
gånger. Hon jämför sig själv med en 
ponny som drar en kärra.

– Från början är kärran tom. Men 
under åren har det känts som kärran 
blivit tyngre och tyngre. Och när ponnyn 
stannat till en stund för att vila har den 
haft svårt att dra igång kärran igen. 

Maggie har alltid känt sig annorlunda, 
men säger att hon överkompenserat för 
att kunna hantera sin situation. När hon 
skulle bli mamma läste hon böcker om 

hur man tar hand om barn. Hon tog reda 
på vad de behövde för att må bra. Trots 
det bar hon på en gnagande känsla om att 
inte vara ”good enough”.

Under barnens uppväxt arbetade hon 
som förskollärare på en förskola med en 
del organisatoriska problem. Hennes 
man jobbade mycket och ansvaret för 
hemmet och barnen hamnade mest på 
henne. Hon började känna sig utmattad 
och när barnen var 6 och 14 år brakade 
hon ihop. Läkarna konstaterade att hon 
hade drabbats av en ”egentlig depressi-
on” och hon blev sjukskriven. I samband 
med detta började hennes 14-åriga dotter 
också må dåligt.

– Det blev en stor påfrestning att bara 
få iväg henne till skolan. Jag hade svårt att 

som delar erfarenheter  
     om föräldraskap

Både Maggie och Anna vet hur föräldraskapet kan påverkas när man 
har en kognitiv funktionsnedsättning. Nu delar de med sig av sina 

erfarenheter för att kunna hjälpa andra familjer i liknande situation.

Mammorna 

”Föräldraskap är 
ett lärlingskap 

som vi alla behö-
ver träna på”, 

säger Lydia 
Springer och 

håller i dockan 
Albin, en baby-
simulator som 
används inom 

SUFs metodut-
vecklingsarbete.

Mammor. Anna 
och Maggie är 

med i referens-
gruppen på SUFs 
kunskapscenter  

i Uppsala.

ˆ
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läsa av henne när jag själv mådde så 
dåligt. Det blev en ond spiral och till slut 
funkade ingenting. 

Socialtjänsten blev inkopplad och i 
samråd med Maggie och hennes man fick 
dottern flytta till ett ungdomsboende på 
annan ort under några år. 

Idag är Maggie sjukpensionär. Hon 
säger att om hon vetat om sin diagnos 
tidigare hade saker kanske varit annor-
lunda idag. 

– Jag kanske hade varit kvar i yrkeslivet 
och vår familj hade fått mer förståelse och 
stöd i vår vardag. Om jag och min dotter 
fått hjälp i vår relation så att vi förstått 
varandra mer hade min dotter kanske 
kunnat bo kvar hemma. 

Anna är mamma till två pojkar som är 12 
och 14 år. Hennes 14-åriga son har också 
Aspergers syndrom, och det var först 
efter att detta uppmärksammats som hon 
själv gjorde en utredning. Hon fick sin 
diagnos för drygt tre år sedan.

– Redan som femåring kände jag att jag 
inte passade in, jag var annorlunda. I 
gymnasiet eskalerade problemen, jag 
hade svårt att hänga med. Jag trodde att 
jag var dum i huvudet. 

Som 18-åring fick hon sin första 
depression och panikångest. Därefter har 
hon fått utmattningssymtom med tre, 
fyra års intervall och ätit många olika 
mediciner för att hantera sin situation.

Fram till för ett par år sedan hade hon en 
chefsposition inom försvarsmakten. I 
backspegeln kan hon se att hon hade 
behövt en boendestödjare när barnen var 
små och hon var nyseparerad. Någon som 
hjälpte till att hitta strategier och göra ett 
schema över vardagen. Nu blev det i 
stället tack vare att äldste sonen kom in 
på habiliteringen som hon fick hjälp att 
hitta en struktur för honom, vilket även 
gynnade henne och hennes andra son.

– Jag behövde hjälp med strategier. Jag 
kom inte på sådant automatiskt. Jag läste 
och skaffade fakta. Sen gjorde jag ett 
schema. Frukost 30 minuter, lek 20 
minuter och så vidare. 

För Anna är det inte hennes Asperger 
som är problemet, den kan hon hantera 
säger hon, det är vad hennes funktions-
nedsättning medför i mötet med samhäl-
let som ställer till det, och som i hennes 
fall inneburit stress, panikångest, 
ätstörningar och utmattning under åren. 

Idag har hon utbildat sig till omsorgs-
pedagog och startat företaget 
Aspergerhjälpen som hjälper personer 
med samma diagnos att förstå sig själva 
och sin omvärld. Som en del av uppdraget 

…  TIPS TILL PROFESSIONELLA
1 Lär känna mig och ta reda på fakta om min funktionsnedsättning.
2 Lär känna dig själv och dina fördomar.
3 Ta reda på fakta istället för att göra godtyckliga bedömningar.
4 Lägg problemen på bordet istället för att rikta dem mot mig.
5 Ha barnets bästa i fokus.
6 Fråga inte ”Vad behöver du hjälp med?”, fråga ”Vad är det som skiter sig?”. 
7 Tassa inte så mycket runt mig. Det är bättre att bara fråga rakt ut. 
8 Förklara för mig vad vårt möte går ut på och vad du förväntar dig av mig.

… TIPS TILL FÖRÄLDRAR MED KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING
1 Tacka ja till diagnos. 
2 Ta reda på allt om din funktionsnedsättning och lär känna dig själv.
3 Förklara för omgivningen hur du fungerar och vad du behöver. 
4 Ta reda på vilket stöd som finns så att du vet vad du ska be om.
5 Be om konkret hjälp. 
6 Träffa andra föräldrar i liknande situation.
7 Läs böcker om föräldraskap och ha barnets bästa i fokus.
8 Be omgivningen förklara vad vårt möte handlar om och vad som förväntas av dig.

… SAKER SOM VI FÖRÄLDRAR KAN BEHÖVA
1 Möta acceptans och ökad kunskap hos professionella.
2 Nätverk och tidiga insatser.
3 Snabbare handläggning när våra barn behöver hjälp.
4 LSS-boenden för hela familjer.
5 Skolskjuts för våra barn vid behov.
6 Full tid för våra barn i förskolan.
7 Kontaktfamilj.
8  Hjälp i vardagssituationer, av samma personer, med möjlighet att kunna kontakta 

någon dygnet runt.

… SAKER SOM VI FÖRÄLDRAR TYCKER ÄR SVÅRA
1 Att delta på föräldramöten.
2 Att åka buss.
3 Att se till att våra barn har fritidsaktiviteter.
4 Hushållsarbete.
5 Att komma ihåg att hjälpa våra barn med läxor.
6 Att komma ihåg att packa gympapåsar och mellis.
7 Att ta hand om papper som kommer hem i brevlådan.
8 Att våga lita på att de som ska hjälpa oss vill oss väl.

… SAKER ATT BERÄTTA NÄR DU MÖTER MIG
Källa: Anna Thalén, omsorgspedagog och grundare av www.aspergerhjalpen.com
1 Vad ska jag göra?
2 Varför?
3 När ska jag det?
4 Var ska jag vara?
5 Vem ska jag träffa?
6 Hur länge ska det pågå?
7 Vad ska hända sedan?
8 Vad ska jag ha med mig?

8 Anna: ”Min 12-åring 
som är normalstörd är 
minoritet hemma hos 
oss. För honom är vår 
värld normal. Han kan 

bli ledsen när någon 
säger en sak och gör 

något annat. Så gör 
aldrig jag.”

ˆ
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i SUF:s referensgrupp föreläser hon 
också om sina erfarenheter.

Både Maggie och Anna beskriver sitt 
föräldraskap som en krock med samhäl-
let, och hur de på var sitt håll insett att de 
behövt samla fakta och kunskap om sin 
egen funktionsnedsättning för att kunna 
förklara vad de behöver hjälp med i sitt 
föräldraskap. 

De anser att samhället många gånger 
står handfallet i sådana här situationer 
och att det finns ett stort motstånd att 
söka hjälp hos föräldrar i deras situation. 
Rädslan för att socialtjänsten ska 
omhänderta barnen brukar vara en 
återkommande oro, och man vågar 
därför inte lita på dem som ska hjälpa en. 

Anna förklarar:
– Jag ser mina barns 

signaler men förstår dem 
inte alltid. Jag behöver 
hjälp att förstå och 
agera. Samtidigt 
har jag förmågan 
att tala för mig. 
Jag har hela och 
rena barn och jag 
har hittat strate-
gier i mitt föräld-
raskap. Men jag har 
aldrig fullt ut talat 
om hur jag mår och 
känner, för jag har 
ingen aning om vad som 
händer om jag gör det. Om jag 
får en kontaktperson som inte har 
kunskap om min funktionsnedsättning 
kan jag lika gärna vara utan.

Maggie nickar och säger att det inte blir 
bättre av att till exempel boendestödjare 
som kommer på hembesök har en bil och 
kläder som det ”lyser om”. Det gör att 
hon tror att många känner sig utpekade 
och därför tackar nej till stöd.

Anna har tagit fram en mall med åtta 

frågor som hon vill ha svar på för att 
förstå vad omgivningen förväntar sig av 
henne, och som hon använder i olika 
sammanhang. När hon nyligen var på ett 
möte med sin yngste sons nya lärare hade 
hon dessutom förberett sig noggrant och 
skrivit ned vad hennes diagnos innebär 
och vad som kan vara bra att tänka på, 
till exempel att hon behöver ha tydlig och 
skriftlig information om läxor, gympapå-
sar och föräldramöten för att komma 
ihåg dessa. Läraren tackade så hemskt 
mycket för den värdefulla informationen. 

SUF:s referensgrupp består av fem 
mammor med neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning eller lindrig utveck-
lingsstörning, som träffas med jämna 

mellanrum för att dela med sig av 
sina erfarenheter av föräldra-

skapet till psykologen 
Lydia Springer.

Lydia och hennes 
kollegor arbetar med 
att sprida kunskap 
om vilket stöd 
personer med 
kognitiva funk-
tionsnedsättningar 
behöver i sitt 

föräldraskap. De 
hoppas på att 

regeringen snart ska 
tillskjuta medel för att 

uppdraget ska bli nationellt 
och permanent. Idag finns 

60–70 samverkansgrupper ute i 
landet som jobbar aktivt med att sprida 
kunskap till bland annat mödravården, 
BVC, förskolor, elevhälsan, socialtjänsten 
och psykiatrin.

Lydia menar att det finns okunskap 
och förutfattade meningar om att 
personer med utvecklingsstörning per 
automatik inte kan bli bra föräldrar och 
att deras barn kan behöva omhändertas. 
Trots att det finns forskning som visar att 
ungefär en tredjedel har barn med trygg 
anknytning och att det främst är perso-
ner som själva utsatts för vanvård som 
har svårt att tillgodose sina barns behov. 

”Föräldraskap  
är ingen naturlig  

medfödd förmåga för 
någon, det är ett lär-

lingskap som vi ska vara 
ödmjuka inför och 
som vi alla behöver 

träna på.”

VAD VI VET OM  
FÖRÄLDRASKAP OCH  
KOGNITIV FUNKTIONS
NEDSÄTTNING
•  Fram till 1970-talet tvångssterilisera-

des människor med intellektuella 
funktionsnedsättningar i Sverige. 

•  I en avhandling av Berit Höglund 
(Pregnancy, Childbirth and 
Midwifery Care among Women with 
Intellectual Disability in Sweden, 
Uppsala Universitet 2012) uttrycker 
en betydande andel av svenska 
barnmorskor att det är direkt olämp-
ligt att kvinnor med intellektuella 
funktionsnedsättningar skaffar barn. 

•  Att få stöd i sitt föräldraskap är en 
rättighet enligt regeringens nationel-
la strategi för ett utvecklat föräldra-
stöd.

•  Barn till föräldrar med kognitiv funk-
tionsnedsättning löper en högre risk 
för psykisk och fysisk försummelse, 
bristande stimulans, social isolering 
och fattigdom än andra. 

•  Mycket lite forskning har gjorts för 
att ta reda på om barns ohälsa i sam-
band med att de har en förälder med 
intellektuell funktionsnedsättning 
beror på brister i föräldrarnas om-
sorg eller externa faktorer som till 
exempel omsorgssvikt i förälderns 
egen uppväxt, dålig ekonomi, ensam 
vårdnad eller psykisk ohälsa hos för-
äldern. 

•  I en studie av Pehr Granqvist med 
flera (Mothers with intellectual disa-
bility, Stockholms Universitet 2014) 
har man undersökt anknytningen hos 
barn till 23 mammor med milt intel-
lektuell funktionsnedsättning . 35% 
av barnen hade en trygg anknytning 
till sina mammor jämfört med 50% 
hos normalpopulationen. De kvinnor 
som själva hade utsatts för vanvård 
under sin uppväxt hade barn som 
bedömdes som otrygga. 

•  I en avhandling av Ingrid Weiber 
(Children in families where the mot-
her has an intellectual or develop-
mental disability, Malmö Högskola 
2015) framkommer att vuxna barn 
ansett det som självklart att hemlig-
hålla sin situation för omgivningen 
när de var små, känt mycket skam 
förknippat med att ha en mamma 
som är annorlunda, känt besvikelse 
över att omgivningen inte sett och 
reagerat på signaler de sänt, att lära-
re eller andra vuxna inte frågat hur de 
haft det samt att äldre syskon har 
känt att de fått ta över ansvaret för 
hemmet tidigt.

Lydia Springer är 
psykolog och 
jobbar med att 
sprida kunskap 
om vilket stöd 
personer med 
kognitiva funk-
tionsnedsättning-
ar behöver i sitt 
föräldraskap.

ˆ

SAMHÄLLETS STÖD

n Socialtjänstens råd- och stödenhet 
kan ge föräldrar stöd i sitt föräldraskap. 
Hos Socialtjänsten kan man också 
ansöka om särskilda insatser som till 
exempel en kontaktfamilj, boendestöd-
jare eller hemterapeut, en stödperson 
som finns till hands när någon tillfälligt 
behöver hjälp i sin hemmiljö, i de 
dagliga rutinerna eller i sin föräldraroll. 
Barnet kan också få en egen kontakt-
person som följer med på aktiviteter 
eller hjälper dem med läxor.
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TEXT & FOTO: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

– Vi måste utgå ifrån att varje förälder 
vill sitt barn väl, om hon eller han inte 
lider av en annan psykiatrisk störning. 
Föräldraskap är ingen naturlig medfödd 
förmåga för någon, det är ett lärlingskap 
som vi ska vara ödmjuka inför och som vi 
alla behöver träna på. 

Hon möter ofta argumentet att ”det inte 
går att lära sig föräldraskap”, att det är en 
förmåga som ska komma naturligt och att 
föräldrar med kognitiva funktionsned-
sättningar endast kan lära sig detta på ett 
”mekaniskt” och onaturligt sätt.

– Detta handlar om attityder och 
rädslor och att man skapar sina egna 
värderingar om vad som är ett gott 
föräldraskap, istället för att se vad som är 
”good enough”. Självklart finns det perso-
ner som inte kan förvärva dessa kunska-
per och där barnen har det bättre i ett 
familjehem. Vi måste sätta gränser där 
det inte går. Barnets behov ska alltid vara 
i centrum. Men om fler föräldrar får rätt 
stöd så kan fler barn bo kvar hemma. 

Lydia hänvisar till allmän kunskap om 

anknytningsteori och resultat från 
familjehemsforskning som visar att barn 
som är placerade men har kontakt med 
sin biologiska familj mår bättre än barn 
som inte har det. 

– Vi vill få samhället att förstå att det 
inte alltid är funktionsnedsättningen som 
är problemet utan miljön som familjen 
har runt omkring. Genom att erbjuda 
kunskap, anpassning och träning kan vi 
skapa förutsättningar för god omvårdnad 
och samspel hos många av dem. l

Maggie: ”Om du 
ska kunna hjälpa 
mig måste du ta 

reda på var jag 
står. Annars är det 

som att försöka 
lära  

en ko vissla.”

ˆ SUF KUNSKAPCENTRUM
n SUF Kunskapscentrum i Uppsala 
arbetar med att samla och sprida 
kunskap om stöd till barn och föräldrar i 
familjer där någon förälder har utveck-
lingsstörning eller andra kognitiva 
svårigheter som påverkar föräldraförmå-
gan. Uppsalas kommuner och landsting 
finansierar verksamheten. Målsättningen 
är att skapa ett permanent nationellt 
kunskapscentrum som med barnens 
bästa i fokus kan fortsätta utveckla och 
sprida kunskap om föräldrastöd. Idag 
finns 60–70 samverkansgrupper ute i 
landet som jobbar aktivt med att sprida 
kunskap till bland annat mödravården, 
BVC, förskolor, elevhälsan, socialtjäns-
ten och psykiatrin.

SUF anordnar också gruppverksam-
heter för föräldrar som har barn placera-
de i familjehem med syfte att öka den 
psykiska hälsan hos föräldrar och ge 
stöd i att förbättra relationen med barnet 
och familjehemmet. SUFs årliga 
konferens om föräldrastöd hålls den  
11 maj 2016 i Uppsala.

Läs mer på lul.se/suf

”Värdefull 
Föräldrakraft är tidningen 
för Dig som är förälder eller 
anhörig till barn eller vuxna 
med funktions nedsättning 
och särskilda behov. Varje 
nummer innehåller massor 
med tips och praktisk 
vägledning, intervjuer, 
teman och reportage. 
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GUIDE: TIO AV DE B€STA APPARNA

vågar ta plats

”  JAG VET ATT  JAG DUGER  
SOM MAMMA”

  TEMA: Assistans
•  ATT BLI CHEF FÖR  SIN ASSISTANS

  TEMA: Kollo
•  NATALIE DROG  PÅ FESTIVAL
•  ÅKA PÅ LÄGER  ETT SÄTT ATT VÄXA

Mattias Wolf

 GUIDE!
SŒ fŒr du tiden att rŠcka till

  TEMA:  
   Föräldraskap
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Malin växte 
upp med 

Under Malin Bernts uppväxt handlade det mesta om hennes rörelsebegränsning. 
Ingen pratade med henne om att hon var adopterad, och först i vuxen ålder har 
hon kunnat bearbeta vad detta inneburit för henne. Nu vill hon att alla familjer 

som adopterar ett barn med funktionsnedsättning ska få stöd. För barnets skull.

dubbla
 utmaningar

1973

1976 

2012

1975

1974

2015

foto: ANNA PELLA

MALIN BERNT

Gör: Fritids sam-
ordnare i Stockholms 
stad för barn och unga 
med funktionsnedsätt-
ning.

Aktuell: Föreläser om 
adoption och funk-
tionsnedsättning och 
välkomnar även 
förfrågningar om att 
leda samtalsgrupper 
i dessa teman. 
Kontakta gärna  
Malin på malin.bernt 
@yahoo.se 

Lästips: ”The primal 
wound” av Nancy 

Verrier, 
Ingram or 
Baker & 
Taylor, 1993.
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Malins rörelsebegränsning upp-
täcktes när hon vid ett och ett 
halvt års ålder inte lärt sig gå. Det 
visade sig att hon hade Cerebral 
Pares, en skada som i hennes fall 

påverkar den motoriska förmågan i benen. Från tre 
års ålder fick hon med jämna mellanrum åka på 
några veckors intensivträning vid habiliteringen på 
Bräcke Östergård. I samband med detta skilde sig 
hennes föräldrar. Hennes mamma tillbringade så 
mycket tid hon kunde på Bräcke, men fick inte sova 
i samma hus som Malin. Dessutom slets mamman 
mellan att sköta sitt jobb och att ta hand om Malins 
tre år äldre syster, som tillfälligt fick bo hos 
släktingar och vänner.

När Malin skulle börja skolan fick lokalerna 
göras tillgängliga för att hon skulle kunna ta sig 
fram i rullstol, vilket tog tid att bli 
klart. Hela klassen påverkades av 
otillgängligheten, bland annat 
klassrummets placering, och Malin 
tog på sig ansvaret för det och 
upplevde sig själv som en belastning. 

– Överhuvudtaget var jag ganska 
ensam i skolan. På rasterna sprang 
de andra omkring och jag tittade på. 
På utflykter åkte de andra buss och 
jag skoltaxi. Många moment blev 
annorlunda för mig. 

Malin säger att undersökningar vi-
sar att barn med funktionsnedsätt-
ning känner utanförskap och blir 
mobbade i större grad än andra. 
Även adopterade är mer utsatta och 
många vittnar om att de har upplevt 
rasism.

En dag berättade kuratorn på habiliteringen att 
det fanns läger för barn med funktionsnedsättning. 
Malin blev nyfiken och ville testa. Det visade sig bli 
en viktig vändpunkt.

– På lägret öppnades en ny värld för mig. Jag fick 
träna på social kompetens, interaktion och 
samspel, något som jag nästan inte fick möjlighet 
att göra med klasskompisarna hemma. 

Lägret gav Malin en liten smula självförtroende 
som bland annat ledde till att hon vågade vara med 
och spela basket med sina skolkamrater och delta 
på basketläger. Några år senare hörde hon talas om 

att det fanns ett lag som tränade rullstolsbasket i 
Göteborg. Hon började åka dit och träna regelbun-
det, och där hittade hon förebilder i alla åldrar. 

– De körde bil, hade jobb, pluggade på högskola, 
hade barn, pojk- och flickvänner. De var glada, 
vanliga, verkliga människor som levde ett bra liv. 
Då förstod jag att man kan leva ett bra liv trots 
funktionsnedsättning. Och där blev jag sedd som 
en kul tjej, och inte bara någon som är ”handikap-
pad” och behöver hjälp.

Rullstolsbasketen ledde till att Malin vågade 
flytta till Malmö efter gymnasiet, där hon kom in 
på lärarhögskolan. Basketen tog henne därefter till 
Stockholm där hon läste till journalist och vidare 
till jobbet hon har idag som fritidssamordnare i 
Stockholms stad för barn och unga med funktions-
nedsättning. Förutom sin rörelsebegränsning hade 

Malin egentligen aldrig känt sig 
annorlunda än klasskamraterna.

– Jag visste ju om att jag var 
adopterad från Sydkorea, men det var 
bara ord utan innebörd för mig, som 
jag rabblade när folk undrade var jag 
kom ifrån.

Bara när hon tittade sig i spegeln 
hände det att hon hajade till.

Och i takt med att Malin slutade 
sörja sin funktionsnedsättning kom 
den andra sorgen smygande. Den som 
handlade om ovissheten kring hennes 
ursprung. 

Hon kan inte minnas att någon 
vuxen; varken föräldrar, lärare eller 
habiliteringspersonal frågade henne 
hur det kändes att vara adopterad 
under alla dessa år.

– Det var inget man pratade om. 
Det mesta  handlade om min funktionsnedsättning 
och sjukgymnastik, operationer och hjälpmedel.

Malin älskar att resa och har under åren rest 
över nästan hela världen. Men inte till Sydkorea. 
Det landet har bara väckt känslor av ilska, svek och 
motvilja. För snart tre år sedan fattade hon därför 
ett beslut.

– Jag kände att det var dags att ta reda på vad 
min adoption har med mig att göra, och jag ville 
försöka ta reda på så mycket jag kan om mitt 
ursprung. Det är svårt att bearbeta något som inte 
finns.

H amnstaden Mokpo i Sydkorea, en kall februarinatt med lätt snöfall 1973. En polisman hör 
något som låter som barnskrik utanför sin vaktkur. Han går ut för att se vad som står på och ser 
ett litet knyte några meter bort. På marken inlindad i en filt ligger en månadsgammal flicka. 

Polismannen lyfter försiktigt upp henne och tar med henne in i värmen. Resten av natten försöker han 
trösta den lilla flickan så gott han förmår och när morgonen kommer beger han sig till en mottagning för 
övergivna barn. I två dagar vistas flickan på ett barnhem innan hon flyttas till en koreansk fosterfamilj i 
huvudstaden Seoul i väntan på adoption. Sju månader senare flygs hon till Sverige. På flygplatsen väntar 
hennes nya familj; en mamma, en pappa och en tre år äldre syster som också är adopterad. De bestämmer 
att hon ska heta Malin.

MALINS  
TIPS TILL 
FÖRÄLDRAR

¥ Bearbeta er 
barnlšshet sŒ att ni 
kan gŒ vidare och 
fokusera pŒ ert 
adopterade barns 
behov. Om ni ska 
kunna finnas dŠr fšr 
ert barn kan ni 
behšva kŠnslomŠs-
sigt stšd.

¥ VŒga prata med 
ert barn om hens 
ursprung sŒ att hen 
fŒr hjŠlp att sŠtta ord 
pŒ sina existentiella 
funderingar som Šr 
svŒra att hantera 
sjŠlv. 

¥ Prata om vad 
barnet kan svara nŠr 
hen fŒr frŒgor om sin 
adoption och funk - 
tionsnedsŠttning. 
Att barnet fŒr sŠtta 
grŠnser om hen inte 
vill prata om det.  

¥ Barnet kan sšrja, 
vara avvisande och 
rŠdd fšr att bli sviket 
igen. Anknytning Šr 
inget som kommer 
automatiskt. Jobba 
jŠttemycket och ge 
barnet tid. Ge inte 
upp.

¥ Barnet behšver 
kŠrlek, šmhet och 
nŠrhet som ett spŠd-
barn fšr att kunna re-
parera skadade 
hjŠrnfunktioner och 
bygga nya. 

¥ TrŠffa andra i 
liknande situation. 

”De var glada, 
vanliga,  

verkliga 
människor 

som levde bra 
liv. Då förstod 

jag att man 
kan leva ett 
bra liv trots 

funktionsned-
sättning.”
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TEMA Föräldraskap

Hon bestämde sig för att försöka leta upp den po-
lis som hade hittat henne. Hon ville få bekräftelse 
på att det som stod i hennes adoptionspapper var 
sant. För två somrar sedan reste hon därför till 
Sydkorea med en gruppresa för adopterade. När de 
andra åkte hem reste hon vidare till Mokpo för att 
försöka hitta polismannen. Det visade sig att han 
hade flyttat till hemlig adress i en annan stad och 
inte gick att få tag på. 

– Den gången fick jag nöja mig med vetskapen 
om att polismannen existerade och förmodligen 
levde. 

Åter hemma i Sverige pratade Malin med flera 
andra adopterade och en av dem hade fått hjälp att 
hitta sin så kallade ”first finder” via en koreansk 
myndighet. Ett nytt hopp tändes och Malin 
kontaktade dem, varpå de intresserade sig för 
hennes fall och bland annat satte in en artikel i en 
tidning för pensionerade poliser.

Ett halvår passerade innan hon hörde något, sen 
kom beskedet. Polismannen kom ihåg henne och 
ville gärna träffa henne, och i somras åkte hon 
tillbaka och träffade honom på den plats där han 
fann henne för snart 43 år sedan. 

Malin säger att det har varit en lång inre och 
yttre resa för henne att försonas med sin livshisto-
ria. Och än är resan inte slut, även om hon har 
kommit en bra bit på väg. Hon menar att alla har 
sin egen väg till läkning och till att hitta sig själv. 

– Jag behövde åka till Korea, träffa polisen som 
genom sin egen existens bekräftade min existens 
på något sätt. Och efteråt var det som att jag fick 
stadigare mark under fötterna. 
Samtidigt vet jag flera som inte vill 
åka tillbaka och hittar andra vägar 
att bli hela.

Malin tror på forskning som 
hävdar att adopterade borde diagnos-
tiseras med ”Developmental post 
traumatic stress disorder”. 

– Även om allt verkar bra på ytan 
och man har en ny familj så sätter det 
sina spår att ha ryckts upp ur sitt 
biologiska sammanhang. Ofta är man 
inte bara med om en separation utan 
flera. Förändringar sker utan att man 
förstår vad som händer; nya dofter, 
intryck, miljöer och människor. 
Instinktivt vet man ju att man dör om man inte blir 
omhändertagen. Separationer tidigt i livet blir ett 
stresspåslag i nervsystemet.

Så här i efterhand önskar hon att hennes föräldrar 
fått stöd i hur de hade kunnat prata med Malin om 
adoptionen och deras ursprung. 

– Jag var glad utåt och höll upp en fasad för att 
bli omtyckt. Men för mig var det en sorg att min 
biologiska familj övergav mig. Att inte veta varifrån 
jag kommer eller vem jag är skapade rotlöshet och 
otrygghet. Det är först nu som vuxen jag kan känna 
inre trygghet, mycket tack vare en bra terapeut. 

Hon funderar inte på om hennes 
biologiska föräldrar lämnade bort 
henne just på grund av att de kände 
till hennes skada, så som är fallet vid 
många adoptioner nu för tiden. Hon 
säger att det inte spelar någon roll, 
hon kommer ändå aldrig få reda på 
varför de övergav henne. 

Däremot tycker hon att barn med 
dubbla utmaningar ska uppmärksam-
mas och få stöd. Att vara normavvika-
re kan tära på självkänslan. 

– Det är inte bara föräldrar, släkt 
eller vänner till familjen som kan 
finnas för barnet. Personal kan också 

vara ett stöd. Det kan handla om förskollärare, 
lärare, skolkurator eller personal på habiliteringen. 
Att få bli sedd och hörd av en närvarande vuxen 
gör stor skillnad. l

MALINS TIPS 
TILL PROFFS

• Låt inte allt handla 
om funktionsned-
sättningen. Kom 
ihåg adoptionen. 
Uppmärksamma 
även barnets styrkor 
och tillgångar.

• Fråga föräldrarna 
hur det är – egentli-
gen. Erbjud stöd till 
hela familjen.

• Separera inte 
barnet från sina 
föräldrar i onödan, 
vid behandlingar 
med mera.

• Skapa en relation 
med barnet och 
fråga återkomman-
de gånger under 
uppväxten om hur 
det är men öppna 
bara dörren om du 
kan finnas där. Var 
inkännande. 
Respektera om 
barnet inte vill prata, 
kanske är det inte 
rätt tidpunkt just då. 
Om du inte har tid, 
kompetens, 
möjlighet, hitta 
någon annan som 
finns där för barnet.

• Erbjud barnet att 
träffa någon i 
liknande situation 
eller en äldre 
förebild som är 
adopterad och/eller 
har en funktions-
nedsättning, 
beroende på vad 
barnet identifierar 
sig mest med.

MALINS TIPS 
TILL BARN OCH 
UNGA

• Mår du dåligt eller 
bara har funderingar 
kring din funktions-
nedsättning och 
adoption – prata 
med någon vuxen 
som du litar på och 
berätta om hur det 
är för dig.

På den här platsen hittades Malin av polismannen. 
Nästan 43 år senare träffades de igen.ˆ

”Instinktivt vet 
man ju att man 

dör om man 
inte blir om-

händertagen. 
Separationer 

tidigt i livet blir 
ett stresspåslag 
i nervsystemet.”

TEXT: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

• Be dina föräldrar prata 
med habiliteringen eller 
kommunen som kan tipsa 
om fritidsaktiviteter och 
läger där du kan träffa 
nya människor, både 

vuxna och barn. Där kan 
du hitta nya vänner och 
upptäcka nya sidor i dig 
själv. Där kanske finns 
barn som är i samma 
situation som du eller 

äldre ungdomar som du 
kan se upp till och få 
förebilder.

• Fortsätt leta tills du 
hittar en aktivitet som du 
tycker är rolig och 

kompisar som du trivs 
med. Ibland tar det kort 
tid och ibland tar det lite 
längre tid. Ge inte upp. 
Det finns något och 
någon för alla.
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1
VAD BEHÖVER JAG  

SOM ADOPTIVFÖRÄLDER 
KÄNNA TILL?

För dig som adopterar barn 
med funktionsnedsättning är 
det viktigt att inför adoptio-
nen vara medveten om att bar-
net sannolikt kommer att be-
höva extra mycket tid och om-
sorg under hela sitt liv. Du bör 
därför noga överväga ditt be-
slut och veta att du vill axla 
det ansvar som barnets funk-
tionsnedsättning kommer att 
kräva. Du bör även känna till 
att nästan alla barn som adop-
teras varit med om en svår 
start i livet och kan sägas ha 
särskilda behov utan att det 
innebär att de har en beståen-
de funktionsnedsättning.

2
VAD BEHÖVER JAG  

SOM PROFESSIONELL 
KÄNNA TILL?

Du som professionell behöver 
både ha kunskap om adoption 
och barns allmänna utveck-
ling och funktionsnedsätt-
ningar. Man brukar säga 
generellt att adoptivfamiljen 
ska begränsa alla sina kontak-
ter de första 2-3 månaderna, 
hjälp därför familjen att 
avgöra när de är lämpligt att 
ge insatser både ur ett 
anknyt ningsperpektiv och ur 
ett medicinskt perspektiv. Går 
det att vänta tills barnet blivit 
trygg i sin nya familj? Det är 
också viktigt att du underlät-
tar föräldrarnas bindnings-
process genom att hålla ihop 
familjen och vara mer varsam 
i din kontakt med barnet, till 
exempel genom att alltid låta 
barnet sitta i sina föräldrars 
knä vid olika behandlingar. 

3
VILKET STÖD KAN  

FÖRÄLDRAR BEHÖVA?
Adoptivföräldrar behöver 
först och främst stöd för att 
hantera sin egen frustration 
och ledsenhet kring den 
ofrivilliga barnlösheten. Det 
är en sorg man måste bearbe-
ta innan man kan ta till sig sitt 
adoptivbarn. På samma sätt 
som biologiska föräldrar 
behöver man bearbeta 
förlusten av sitt ”drömbarn”, 
det barn man inte fick. Även 
om det adopterade barnet haft 
det bra före adoptionen kan 
den nya situationen skapa stor 
otrygghet, och adoptivföräld-
rar kan därför behöva särskilt 
föräldrastöd kring de svårig-
heter som kan uppstå i 
samspelet med barnet, för att 
kunna förhålla sig till att 
barnet kanske är avvisande i 
början, att inte ge upp och att 
känna att de duger som 
föräldrar.

4
HUR FUNGERAR  
ANKNYTNING?

Otrygg anknytning kan ge svå-
righeter att reglera känslor, 
samspel, språk och tänkande 
och det kan ibland vara svårt 
att skilja på otrygg anknytning 
och kognitiva funktionsned-
sättningar eftersom de ger un-
gefär samma symtom. 
Föräldrarnas eget anknyt-
ningsmönster påverkar hur de 
reagerar och interagerar med 
sitt barn. I forskning kring 
barns utveckling har 
man sett att perioden 
mellan 9–18 månader 
är en extra kritisk fas i 
hjärnans utveckling, 
när barnet lär sig soci-

alt samspel, upplevelse av or-
sak och verkan samt att regle-
ra känslor. Det som händer 
under den här perioden sätter 
spår för framtiden, men hjär-
nan är plastisk och kan repa-
reras, och alla dessa områden 
utvecklas självklart även efter 
denna period också.

5
NÄR SKA VI SÖKA HJÄLP?

Vänta inte för länge med att 
söka hjälp. I många kommu-
ner finns ett generellt föräld-
rastöd för adoptivföräldrar. 
Det finns också privata 
organisationer som erbjuder 
råd och stöd för adoptivfamil-
jer. Barn- och ungdomspsykia-
trin erbjuder föräldrastöd och 
ibland även samspelsbehand-
ling framförallt för små barn. 
Inom habiliteringen finns stöd 
kring funktionsnedsättning, 
först och främst beteende-
orienterat stöd, men även 
kunskap kring utvecklings-
stödjande samspel och 
helhetsperspektiv i stödet 
kring hela familjen. När det 
gäller misstankar om kogniti-
va funktionsnedsättningar 
bör man vänta tre år med att 
ställa diagnos för att kunna 
skilja på vad som har med 
anknytning att göra och vad 
som är en bestående funk-
tionsnedsättning, om det inte 
är väldigt tydligt att barnet 
har en avvikande utveckling. 
Det är viktigt att båda per-
spektiven finns med vid en 

utredning. l

ˆ

” Alla adoptivbarn  
har särskilda behov”

Fšräldrakraft har sammanställt 5 frŒgor och svar om adoption och funktions-
nedsättning tillsammans med Gabriele Johansson Dittmann, psykolog inom 
Habilitering & Hälsa samt adoptivfšrälder till tvŒ barn där den yngsta har 
diagnosen autismspektrumtillstŒnd.

LÄS MER

n Barn i behov av 
speciella föräldrar
– om adoption av barn 
med olika fysiska, 
medicinska eller andra i 
förväg kända speciella 
behov
Av: Gunilla Cederholm 
Wilhelmsson
Adoptionscentrum, 
2008
Kan beställas på 
adoptionscentrum.se

Gabriele Johansson 
Dittmann fšreläser 
om adoption pŒ 
Habilitering & Hälsa 
i Stockholm.

SE MER

n Lecture on adoption 
Paul Sunderland
LIFE WORKS, 2011
Kan ses på Youtube
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AssistansTEMA

”Ingen är  
född till  

chef – men  
alla kan bli  

det.”

foto: LINNEA  BENGTSSON
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Ett sätt att öka sin självständighet är att ta makten över sin 
egen assistans. Jessica Smaaland berättar om sina personliga 
erfarenheter av att ta kontrollen.

ˆ

– Den stora skillnaden är att du 
har all makt att själv välja dina 
assistenter och att du har 
större frihet att planera och 
bestämma, säger Jessica 
Smaaland.

Kooperativet Stil har lång 
erfarenhet av att stötta 
människor som vill styra 
över sin egen assistans.

– När du bestämmer dig 
för att vara chef över din assistans blir du 
chef över ditt eget liv. Det är grundpela-
ren, att du själv kan styra hur du vill leva 
och det är ingen annan som säger åt dig 

att du borde göra på något annat sätt. 
Genom kooperativ som vårt kan du få rätt 
stöd, beroende på vilka behov du har. 
Hos oss är man arbetsledare, medan 
kooperativet är arbetsgivare, säger 
Jessica Smaaland som arbetar som 
politisk sekreterare på Stil.

Hon har även skrivit boken ”Våga 
arbete! Yrkesliv med stöd av personlig 

assistans” 2011, som ger konkreta råd om 
hur man kan ta sig ut i arbetslivet.

Flera olika kooperativ erbjuder hjälp till 
personer som själva vill arbetsleda sin 
assistans. Men vad innebär det egentligen 
att bli chef över sin egen assistans? Och 
vad är skillnaden mot att ha sin assistans 
via ett assistansbolag eller kommunen?

SÅ HÄR KAN  
DET GÅ TILL:

1  Du träffar någon från 
kooperativet och pratar 
igenom vad det kan 
innebära för dig att bli 
arbetsledare. Tillsammans 
går ni igenom avtal.

2  När du bestämt dig skriver 
ni avtal och du får en 
arbetsledarpartner hos 
kooperativet. Ni lägger 
tillsammans upp en 
individanpassad ledar- 
introduktion där du får de 
verktyg just du behöver. 
Introduktionen tar cirka 
sex månader.

3   Antingen är du ensam 
arbetsledare, eller så utser 
du någon du litar på som 
fungerar som medarbets-
ledare.

4  När ledarintroduktionen är 
klar, planerar du och din 
arbetsledarpartner hur du 
vill ha fortsatt kontakt. Det 
finns möjlighet till träffar 
och utbildningar. Du 
bestämmer själv vilken 
stöttning du vill ha och 
behöver.

”Bli chef över
ditt eget liv!”

älska
vardagen

Självständighet   Delaktighet  Närhet

www.optimalassistans.org
SON
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TEMA AssistansTEMA

– Den stora skillnaden är att du har all 
makt att själv välja dina assistenter och 
du har en större frihet att planera och 
bestämma själv. Givetvis är det en 
process för de flesta, eftersom man blir 
arbetsledare och behöver få växa in i 
rollen som chef. Man behöver kanske 
hantera konflikter och lära sig vara 
tydlig. Men i långa loppet får du en helt 
annan frihet och utvecklas som person, 
säger Jessica.

Hon har själv varit arbetsledare över sin 
egen assistans sedan 1999, då hon gick 
med i kooperativet. Efter ett antal år ville 
Jessica testa att driva sin assistans på egen 
hand, vilket hon gör även idag.

– När jag gick med i Stil var jag 20 år 
och hade haft assistans via kommunen, 
det var mest familjen som jobbade. Så 
hade jag gått Riksgymnasiet för rörelse-
hindrade och de senaste åren inte haft så 
många timmars assistans. När jag flyttade 
hemifrån fick jag fler timmar och fick 
börja vänja mig vid att ha mycket assis-
tans från utomstående och det var inte en 
helt lätt omställning, berättar Jessica.

Förutom att det var en ovan känsla att 
ha så pass mycket assistans av utomståen-
de, tog det tid att lära sig att bli en bra 
arbetsledare – det var ju inget hon hade 
tidigare erfarenhet av.

– Det absolut svåraste var att lära sig 
sätta gränser och vara tydlig. Man måste 
se och förstå att alla assistenter är 
individer och många gånger måste man 
kommunicera på olika sätt med olika 
assistenter. Det tog några år innan jag 
kom helt på banan, ingen är född till chef 
bara för att man behöver personlig 
assistans, säger Jessica.

Hon menar att hon länge var rädd att 
assistenterna skulle sluta, om hon sa vad 
hon ville. Jessica var ung och många med 
henne var mer ovana vid assistansen, 
eftersom LSS-reformen var så pass ny då.

– Om man är uppvuxen med assistans 
idag, tror jag att man har mycket mer 
erfarenhet från början som kan göra det 
lättare. Men det allra bästa med att jag 
valde att bli arbetsledare är att jag vunnit 
så mycket på det personligt. Det är en 
viktig erfarenhet, som man till exempel 
kan använda sig av på arbetsmarknaden.

Du är trots allt chef över ett antal perso-
ner och det gör att man växer, säger 
Jessica.

Utan stöd från kooperativet hade det 
dock varit svårt, om kanske inte omöjligt, 
att ta första stegen. Man behöver någon 
med erfarenhet som kan stötta och hjälpa 
en i processen, menar hon.

– Jag tror att många känner sig rädda 
för att bli arbetsledare, eftersom man tror 
att man måste kunna allt och göra allt 
själv. Men det måste man inte. I vårt 
koncept lägger vi upp en individuell plan. 
Vissa är arbetsledare själva, med stött-
ning från en arbetsledarpartner från oss. 
Andra är arbetsledare tillsammans med 
en medarbetsledare, en person som man 
väljer och har stort förtroende för. För 
alla är det en utvecklingsprocess, där 
man börjar från noll. Vissa går till 
hundra, och för andra räcker det med att 
nå upp till tio procent, säger Jessica.

Alla kan alltså bli arbetsledare, 
eftersom man genom individuell anpass-
ning kan få det stöd man behöver.

– Jag skulle rekommendera alla att bli 
chef över sin egen assistans, mest på 
grund av den självständighet som 
kommer med det. Det är lätt att man som 
funktionsnedsatt lever lite skyddat. 
Kanske är det många andra som tar beslut 
över ens liv. Där tror jag att det är viktigt 
att man som förälder och andra vuxna i 
ett barns närhet alltid tänker på att 
successivt ge barnet mer ansvar, själv-
ständighet och möjlighet att ta egna 
beslut, självklart anpassat till barnets 
förutsättningar. Alla måste få göra 
misstag och testa, säger Jessica. l

ˆ

Tänk på att ge 
barn med funk
tionsnedsättning 
successivt mer 
ansvar och 
självbestämman
de, uppmanar 
Jessica.

TEXT: SARA BENGTSSON 
info@faktapress.se

foto: LINDA HÅKANSSON
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VARFÖR ÄR DET SÅ 
VIKTIGT ATT LÄRA  
SIG HUR MAN GER 
FEEDBACK?

Att kunna ge feedback utgör 
en stor del av ett bra ledarskap 
och ökar trivseln på arbets-
platsen. På de flesta arbets-
platser är det självklart att 
man får utbildning i ledarskap 
om man ska bli chef, men 
fortfarande är det inte 
självklart inom personlig 
assistans. Du som arbetsleda-
re måste utgå ifrån att 
assistenterna vill veta hur du 
tycker att de utför sitt jobb och 
vad de kan förändra. Om 
rutiner kring deras arbetsupp-
gifter är otydliga eller om de 
medvetet inte gör som ni har 
kommit överens om är det 
ännu viktigare att du som 
arbetsledare visar att du ser 
vad de gör. Om du är för 
”snäll” gör varken du eller 
dem sitt jobb, vilket skapar 
osäkerhet om vad som gäller. 
Rutiner som inte följs blir ”ok” 
till slut. 

HUR KAN JAG UND- 
VIKA KONFLIKTER?

Det går inte. Konflikter 
uppstår alltid. Men feedback 
är förebyggande och om den 
ges regelbundet kan den göra 
att konflikterna blir lättare att 
hantera och kanske färre till 
antalet. Ett vanligt problem är 
att assistenternas tyckande 
och egna värderingar börjar 
styra i assistansen. Någon 
assistent kanske börjar 
sopsortera eller köpa nyttiga-
re livsmedel än vad som är 

VAD ÄR SYFTET  
MED FEEDBACK? 

Feedback är att ge återkopp-
ling på en persons prestation 
för att bekräfta, uppmuntra 
eller försöka skapa en föränd-
ring. Med feedback kan vi ut-
veckla relationer, förbättra 
prestationer och öka vår med-
vetenhet om oss själva. Det 
fyller också ett av våra grund-
läggande mänskliga behov; att 
bli sedda. Feedback ska vara 
konstruktiv även om den är 
kritisk, och alltid ha ett gott 
syfte. Att bara klaga är inte 
feedback. Genom att vara tyd-
lig med vilket mål du vill upp-

nå kan fokus flyttas från perso-
nen som får feedback till det 
egentliga syftet, det vill säga att 
assistansanvändaren kan leva 
sitt liv som hon eller han vill. 

VARFÖR ÄR DET  
SÅ SVÅRT ATT GE 
FEEDBACK?

Instinktivt känner många 
människor stor rädsla för att 
kritisera andra, vi är så rädda 
att såra. Likaså känner vi 
själva obehag när vi får kritik. 
Vi har också svårt att ta till oss 
och ge beröm. Många föräld-
rar och assistansanvändare 
tvingas dessutom att axla 

ledarrollen vare sig de vill 
eller inte, utan kunskap om 
ledarskap. Att arbetsleda sitt 
barns eller sina egna assisten-
ter ställer extra stora krav på 
dig i din ledarroll. Du måste 
förhålla dig till att dina 
känslor alltid är inblandade, 
och försöka skilja på dem och 
fakta. Försök att mentalt dela 
upp dina roller så gott det går, 
och klä på dig din professio-
nella arbetsledarroll när så 
krävs.  Ta gärna hjälp av en 
handledare som hjälper dig 
att skilja på vad som är vad så 
du får möjlighet att reflektera 
i en trygg miljö. 

Varför är det så viktigt att ge feedback till de 
personliga assistenterna? Och hur gör du det 

på rätt sätt? Vi frågade Suzanne Elmqvist, 
handledare och själv assistans användare om 

hur feedback kan göra dig till en bättre arbets-
ledare för dina eller ditt barns assistenter. 

Bli bättre på
FEEDBACK

GUIDE 

1

2

3

4

Suzanne  
Elmqvist

Självbestämmande, Frihet och Ansvar
Kooperativet Lila är ett brukarkooperativ med lång er-
farenhet av brukarstyrd personlig assistans och finns
i Lund.

Du bestämmer själv vem du vill ha som personlig assi-
stent och hur du vill utforma din personliga assistans.

Du är själv arbetsledare fšr dina personliga assistenter
eller avgšr vem som ska vara det.

Ett erfaret och kunnigt kansli står till ditt fšrfogande
med service och individuellt stšd.

www.kooperativetlila.se
046-13 06 80
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TEMA AssistansTEMA

sagt, av välvilja. Som arbetsle-
dare är din roll att hålla ihop 
assistansen så att alla assisten-
ter gör som det är sagt utifrån 
assistansanvändarens och 
företrädarens vilja. I din roll 
som vårdnadshavare eller god 
man har du alltid tolkningsfö-
reträde och rätt att tillsam-
mans med personen själv 
bestämma hur assistansen ska 
utföras in i minsta detalj. 

FINNS DET OLIKA 
TYPER AV FEEDBACK?

Ja. Feedback som ”vad duktig 
du är” eller ”du är så slarvig” 
kallas ospecificerad feedback 
och gör att assistenten blir 
smickrad eller sårad men inte 
riktigt vet vad som avses, 
eftersom budskapet är 
generellt och abstrakt. Som 
assistent vill jag ha reda på 
innehållet, vad som var bra 

eller dåligt, så att jag kan ta till 
mig och bibehålla eller 
förändra mitt beteende. En 
annan typ av feedback som 
kan skapa problem är indirekt 
feedback, när du som arbets-
ledare säger något till alla 
assistenter istället för att gå 
direkt till den det berör, till 
exempel ”Det är viktigt att alla 
kommer i tid”. Den bästa 
sortens feedback är ”Jag- och 
du- feedback” som beskriver 
vad det är du uppskattar och 
vad du vill att assistenten ska 
förändra. 

NÄR OCH HUR SKA 
JAG GE FEEDBACK?

För att bibehålla en bra 
prestation eller när något 
utöver det överenskomna har 
hänt, bra eller dåligt. Försök 
att ge feedback direkt när det 
sker eller så fort som möjligt. 

Vissa assistenter behöver mer 
feedback än andra. Om 
assistenten är högpresterande 
och själv vill ha feedback på 
alla moment bör du visa att du 
är trygg med assistenten och 
försöka dra ned på din feed - 
back. I alla jobb ingår saker 
som bara ska göras, och alla 
har ju bekräftelsebehov, men 
jag ska inte behöva få beröm 
för att jag gjort det jag ska. 
Belöningen får jag när jag ser 
hur nöjd personen jag 
assisterar är. Att anpassa när 
och hur du ger feedback till 
assistenterna kallas situations-
anpassat ledarskap. 

VAD HÄNDER OM EN 
ASSISTENT KOMMER 
OCH ”SKVALLRAR”?

Om en assistent berättar för 
dig att någon annan assistent 
har gjort något som går 
utanför vad som är bestämt 
kan du hamna i en knepig situ-
ation. Om det är något som är 
av allvarlig karaktär måste du 
agera direkt. Annars kan du 
fråga assistenten om hon eller 
han kan ta upp det själv med 
personen i fråga. Om assisten-
ten inte vågar kan du erbjuda 
dig att vara med. Det är 
ganska vanligt att arbetsleda-
re får agera ”kräkpåse”. Om 
du bara lyssnar passivt på det 
assistenten berättar, fortsätter 
hon eller han förmodligen 
bara beklaga sig. Försök istäl - 
let att ställa öppna motfrågor. 
Det hjälper personen att ta 
eget ansvar och själv hitta en 
lösning, få perspektiv. ”Hur 
skulle du vilja lösa detta?”.

HJÄLPSAM OCH 
EFFEKTIV FEEDBACK?

Specifik feedback gör att vi 
utvecklas som människor. 
Den ges i syfte att du vill mig 
väl, inte för att uppfostra mig. 
Den fokuserar också på vad 
som faktiskt sagts eller gjorts, 
på handling, vad assistenten 
gjort snarare än hur han eller 
hon är, och förklarar konse-
kvenserna av assistentens 
beteende. Den är också 
aktuell när den ges, konkret 
och faktabaserad. Den 
fokuserar på saker som kan 
ändras, och betonar det 
positiva snarare än det 
negativa. ”Jag och du”-baserad 

feedback utgår ifrån dig själv 
och din upplevelse av situatio-
nen. Metoden kallas ”Giraff-
språket” och är ett kommuni-
kationssätt som utgår från 
hjärtat och inte från huvudet 
med intellektuella tolkningar 
och förklaringar. Giraffen 
symboliserar detta med stort 
hjärta och långt avstånd mel- 
lan hjärta och hjärna, den 
stannar upp och reflekterar. 
Giraffen ser långt bortom 
orden och har överblick samt 
vågar sticka ut hakan för att 
säga sin egen subjektiva 
sanning och göra sig sårbar. 

VAD HÄNDER I OSS 
VID FEEDBACK? 

Det kan vara svårt att ta emot 
konstruktiv feedback. Det är 
lätt att hamna i förnekelse, 
eller försvarsposition där du 
skyller ifrån dig. Ett  alternativ 
är att du tycker att du har en 
bra (bort)förklaring till varför 
något inte gjorts som det ska. 
Försök vara öppen och lyssna 
efter vad personen verkligen 
menar, och fundera sedan på 

BRA ATT VETA 
ATT TÄNKA PÅ
1  Ge exempel på beteenden och en neutral beskrivning av vad 

som hänt och när.
2  Ta upp det du vill säga så nära i tid som möjligt som det har 

inträffat.
3 Utgå alltid från dig själv och ett jag-budskap.
4 Feedback gör att vi hjälper varandra att växa

ATT UNDVIKA
1  Generalisering: ”Du vill aldrig…” eller ”Så där gör du alltid, 

hela gruppen tycker att..”
2 Moralisering: ”Du borde…” 
3 Otydlighet: ”Ibland brukar…du”
4  Personangrepp eller omdömen: ”Du är så slarvig” eller ”Det 

är inte trevligt när du…”

ORD SOM FÖRSVÅRAR
Men – tar bort effekten av det positiva du säger. 
Man – säg inte man om du menar jag eller vi.
Måste – uppfattas negativt och tar mer energi än det ger.
Inte – tala om vad du vill istället.
Varför – lockar fram negativa svar och försvarsställning. 

ANVÄND JAG-BUDSKAP  
MED GIRAFFSPRÅKET
1 Beskriv vad du hört eller sett. Fakta. 
2 Beskriv hur du känner det. Känsla.
3  Beskriv vad som händer med dig. Konsekvens.
4 Be om en förändring. Önskan.

ETT EXEMPEL PÅ JAG-BUDSKAP
När du… kom försent till mötet igår
så kände jag… mig nonchalerad
och det gör att jag… tappar energi
Jag skulle hellre vilja att… du hör av dig om du är sen. 
Vad tänker du om det?

SUZANNE ELMQVIST

…är föreläsare och handle
dare för arbetsledare och 
personliga assistenter. 
Suzanne föreläser bland 
annat på Brukarkooperativet 
JAGs utbildningsdagar för 
arbetsledare. Hon skrivit en 
magisteruppsats om ledar
skap inom personlig assis
tans och den utsatthet det 
innebär att själv arbetsleda. 
Läs mer om Suzanne på 
www.semojligheter.se
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om du är beredd att förändra 
ditt beteende. Din föränd-
ringsvilja påverkas av vad 
saken gäller. Om det handlar 
om konkreta saker i dina 
arbetsuppgifter eller din 
yrkesfärdighet är det lättare 
och går snabbare, än om du 
får feedback kring dina vanor, 
personliga egenskaper eller 
värderingar.

HUR TAR JAG EMOT 
FEEDBACK?

Försök att lyssna aktivt och se 
personen i ögonen. Du kan 
också fråga om du inte förstår 
och be om konkreta exempel. 
Om du inte förstår, visa att du 
fortfarande är nyfiken och vill 
försöka förstå. Det är lätt hänt 
att missuppfatta vad som sägs 
och dra egna slutsatser. När 
personen har pratat färdigt, 
sammanfatta gärna med egna 
ord: ”menar du att…?” Det är 
också bra att tacka när man 
får feedback. Därefter bör du 
självklart reflektera – ligger 

det något i det personen 
säger? Be gärna någon annan 
om en second opinion: 
”tycker du att jag…?”

HUR KAN JAG SOM 
LEDARE FÖREGÅ MED 
GOTT EXEMPEL?

Vad signalerar du som arbets - 
ledare? Fundera över vilken 
effekt du vill ha på andra, du 
har ju trots allt en maktposi-
tion. Det är lätt att tänka att 
du bara ska ge eller ta emot 
feedback, men du kan faktiskt 
också be om feedback. Om 
assistentgruppen känner att 
det är ett öppet klimat där alla 
kan be om, ta emot och ge 
feedback till varandra så kan 
feedback göra att vi hjälper 
varandra att växa. Som ledare 
kan du föregå med gott 
exempel. Försök hitta forum 
för att tala om detta och fråga 
assistenterna. ”Hur uppfattar 
ni det när jag…?” Öva gärna 
regelbundet på att be varan-
dra om feedback på möten. 

HUR SKAPAR JAG EN 
OPTIMAL FEEDBACK-
SITUATION?

Skapa en lugn situation. Dra 
ned tempot. Få personen att 
känna sig trygg. Avsätt tid. Låt 
den andra prata, men håll koll 
på att du får sagt det du vill. 
Planera och strukturera 
stunden i förväg, och om 
möjligt, förbered den andra 
på vad ni ska prata om. 
Undvik att skicka ett otydligt 
sms i stil med ”Kan vi prata?”. 
Det väcker instinktivt obehag. 
Kortare avstämningar ofta är 
bättre än långa mer sällan. Ett 
sätt att avdramatisera är att 
boka in regelbundna avstäm-
ningar med assistenterna där 
ni båda är förberedda på att ge 
och ta emot feedback. Då är 
båda ansvariga för samtalet. 
Punkter inför dessa avstäm-
ningar kan vara: ”Vad är du 
nöjd med? En sak jag vill göra 
annorlunda från och med 
idag?” l

10
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LÄS MER  
OM FEEDBACK

Giraffspråket
Av: Ann-Christine  
Smith, Komlitt 2009

Professionell feedback – 
Medvetna Mötens Magi
Av: Stefan Gunnarsson, 
FeedbackAkademin 2014

Hur får du den bästa assistansen?

Prata med oss  
om vårt breda   

utbildningsprogram  
för personliga   

assistenter och om  
vikten av  kompetens- 

utveckling.

Personligare assistans sedan 1994

www.lss.se

12

 DINA DAGAR PÅ DITT SÄTT!  

Brukarstyrd assistans sedan 1994 

044-781 51 55 

WWW.BLÅASSISTANS.SE 

Det handlar om din frihet att leva ditt liv som du vill. 

För att göra det måste du ha stort inflytande över din assistans tänker vi. 

Blå Assistans är brukarstyrt från topp till tå, det är ju vi brukare som är 

experter på hur personlig assistans skall genomföras på bästa sätt.  

Hör av dig så berättar vi mer!  
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TEMA Assistans

Daniel Duvemo är 24 år och bor 
tillsammans med sin familj i 
Helgum, två mil utanför Sollefteå. 

– Fram till för någon månad sen hade 
jag assistans via kommunen. För mig 
fungerade det aldrig särskilt bra, det 
saknades vikarier och jag fick under 
långa perioder vara utan assistent på 
grund av väldigt dåliga rekryteringar.  
Nu får jag äntligen bestämma själv hur jag 
vill ha det, berättar Daniel Duvemo.

När Daniel inte jobbar gillar han att 
hänga med vänner och gå på promenader 
med familjens tre labradorer – Hedda, 
Diesel och Ester.

– Mina intressen är musik, film och 
sport. Framför allt hockey, mitt favoritlag 

är Brynäs. En riktigt bra helg tillbringar 
jag gärna med vänner, vi lyssnar på 
musik, spelar eller går på hockey och tar 
en öl eller två, säger Daniel.

Han berättar att han gillar i stort sett 
all musik, men att favoritbandet är ett 
lokalt band som heter Corpse Pine. Under 
veckodagarna jobbar Daniel deltid på en 
matbutik och är beroende av sin assistans 
för att kunna gå till jobbet.

– Avsaknaden av vikarier tidigare gjorde 
att jag blev strandsatt hemma och missade 
arbetsdagar. Men idag är jag själv arbetsle-
dare för mina assistenter, säger Daniel.

När vi gör intervjun har Daniel varit 
arbetsledare i två månader och är än så 
länge väldigt nöjd med sin nya situation.

– Jag har inte hunnit stöta på några 

svårigheter än. Men jag är inte konflik-
trädd och säger ifrån om jag tycker något 
är fel, säger han.

Han tröttnade till slut på assistansen 
från kommunen, som inte fungerade för 
honom, och började för sex månader sen 
leta efter alternativ.

– Efter att ha granskat olika assistans-
bolag valde jag att kontakta Stil, då deras 
upplägg kändes rätt för mig. Jag visste att 
jag ville ha stort inflytande över min 
assistans. Det bästa är att jag nu får 
bestämma hur min assistans ska se ut och 
att jag själv bestämmer vilka jag ska 
anställa, säger Daniel.

Något han tidigare saknade var att 
hans assistenter inte fick vidareutbilda 
sig.

Som arbetsledare 
har Daniel frihet att 
själv bestämma 
över sin assistans. 
Här tillsammans 
med assistenten 
Jimmy.

ˆ
Daniel blev själv 
arbetsledare
När Daniel tog över makten över sin assistans fick han äntligen möjlighet bestämma 
själv över sitt liv och ha assistenter som han känner sig trygg med. Nu är det aldrig 
några problem att dra på hockey en lördag – och Daniel missar inte längre några 
arbetspass på matbutiken.
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Daniel trivs mycket bättre med assistenter 
han själv fått anställa. Assistenten Lucas 
är en av de som Daniel rekryterat.

– Nu kan jag erbjuda mina assistenter 
bra utbildningar, vi har redan hunnit 
med två stycken, Bengt Elméns kurs 
”Assistans med glans” och nu senast en 
utbildning i första hjälpen, HLR och 
brandskydd, säger Daniel.

Han understryker också den stora 
fördelen med att lägga schema själv så att 
han får assistansen precis när det passar 
honom, samt att han känner sig tryggare 
med assistenter som han valt själv.

– Prio ett för mig är personkemi, det 
andra kan man lära sig. Det är riktigt 
givande att vara arbetsledare, jag känner 
mig sedd och blir behandlad som en 
vuxen som kan fatta egna beslut, säger 
Daniel.

Hans mamma Carola Duvemo 
Mahlberg fungerar som medarbetsledare 
och finns där om det dyker upp några 
svårigheter.

– Jag har ju bara varit arbetsledare i 
två månader. Men hon hjälper mig med 
bland annat telefonsamtal och kontakt 
med myndigheter, berättar Daniel.

Trots att han är ganska ny som 
arbetsledare, är han helt övertygad om 
att det här var rätt beslut för honom.

– Nu har jag till exempel möjlighet att 
arbeta när det passar mig och jag slipper 
vara borta från arbetet på grund av 
vikariebrist, säger Daniel.

Han tycker att alla borde fundera lite 
extra på hur man vill ha sin assistans och 
vem som ska utföra den.

– Mitt tips är: sök på nätet och välj det 
som känns bäst för just DIG. Vi är alla 
olika och har olika krav, säger han. l

DANIEL DUVEMO

Ålder: 24 år.

Bor: Helgum.

Familj: Mamma Carola, pappa 
Tommie, syskonen Emilié, Manne 
och Malwina.

Arbete: Matbutik.

Livsmotto: Njut av varje dag.

Okänd talang: Är en hejare på att 
memorera låttexter.

TEXT: SARA BENGTSSON 
info@faktapress.se

ˆ

SMARTA UTBILDNINGAR 
FÖR TRYGGARE 
PERSONLIG ASSISTANS
NOWI Education erbjuder kvalitativ och tidseffektiv kompetens- 
utveckling fšr anstŠllda inom personlig assistans.

VŒra utbildningar utfšrs individuellt via mobil, surfplatta eller dator 
och du som arbetsgivare har mšjlighet att anpassa utbildningen efter 
ditt fšretag med egen vŠlkomsttext, logotyp, bilder och fŠrger.

Kontakta oss redan idag sŒ berŠttar vi mer om hur du kan hjŠlpa 
din personal att bli bŠttre inom sitt yrke!

Tel: 08-30 30 37
info@nowieducation.se
nowieducation.se
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TEMA Assistans

Jag är inte unik i att leva med 
personlig assistans men jag är 
unik som person. Jag ser därför 
också på min assistans på ett 
personligt och unikt sätt. 

           Jag är kvinna, drygt 30 år och har 
använt assistans i tio år, de senaste fem 
åren dygnet runt. Min utgångspunkt är 
att jag är jag, och assistenten är mina 
armar och ben. 

Det har inte varit lätt att ta sig dit, men 
så här vill jag att assistansen ska fungera. 

Jag har en tydlig arbetsbeskrivning där 
jag visar vad jag vill att mina assistenter 
ska och inte ska göra. Jag är tydlig med 
hur jag vill att assistenterna ska bete sig 
hemma hos mig och också när jag är ute. 
Jag är också tydlig med hur jag vill att vår 
kontakt ska vara. En tydlighet som är till 
både för mig och för assistenterna.

Jag vill till exempel inte att assistenter-
na tar ögonkontakt med personer som jag 
träffar. Jag vill inte heller att de styr min 
vardag genom att exempelvis kommente-
ra vad jag köper eller påminner om jag 
glömmer något. De sitter inte med vid 
bordet när jag fikar med kompisar och de 
sitter inte på platsen bredvid mig när jag 
går på bio. Jag vill inte att de går före mig 
in genom dörrar, eller svarar på frågor 
som ställs till mig eller om mig oavsett 
om det är familj, vänner eller myndighe-
ter som frågar. 

Det du utifrån inte ser när du möter mig 
med en assistent är alla personalmöten vi 
har, alla spa-dagar, julmiddagar  eller 
utbildningstillfällen. Du hör heller inte 
samtalen till exempel om vilken film vi 
senast sett, eller samtalen där assisten-
terna  beskriver varför de trivs att arbeta 
med mig eller på detta sätt med tydliga 
ansvarsområden och gränser att förhålla 
sig till. Eller hur vi kan prata om det 
mesta på våra medarbetarsamtal. 

Du ser heller inte hur jag väljer att 
avstå från småsaker som blir obekväma 
för mig om assistenten är obekväm. Eller 
mitt synsätt att det som blir fel faller 
tillbaka på mig och min förmåga att 
kommunicera. 

Att arbeta som personlig assistent är 
olika beroende på vem du arbetar hos 
och vad uppdraget gäller. Det är därför 
det heter Personlig assistans. Den som 
passar hos mig passar kanske inte hos 
dig. Det finns ingen färdig mall på hur 
man blir eller är en bra assistent, det är 
ett arbete som hela tiden kräver reflek-
tion och dialog.

Jag har valt mitt sätt för det ger mig en 
känsla av absolut självbestämmande. Jag 
har provat att göra ”som man ska” och 
varit social med assistenterna vilket 
innebar att jag tappade ork att vara med 
familj och vänner. Det var lättare för mig 
att anpassa mig till assistenternas 
förväntningar än att fundera ut hur jag 
själv ville ha det. 

Jag blev mer och mer tillbakadragen 
och lät andra ta hand om mitt liv. Små, 
små detaljer som att låta assistenten välja 
vilka bananer jag skulle köpa gjorde att 
jag kunde komma hem med lagom 
mogna bananer fast jag vill ha gröna. 

Dessa små detaljer gjorde att jag som 
människa, med mina särskilda egenska-
per, försvann mer och mer. Det märkte 
min omgivning som undrade vad som 
hände. Hur mådde jag egentligen? Varför 
hörde jag inte av mig? Och själv undrade 
jag också. Allt detta ledde till insikten och 
beslutet att jag var tvungen att själv 
bestämma mig för vad JAG ville.

Jag behövde återta makten i mitt liv, ta 
ansvar för mina val och handlingar. Sluta 
skämmas för att jag gick i pyjamas en hel 
dag eller inte åt någon lunch den dagen. 
Ställa krav på assistenterna, krav som 
alla arbetstagare har. Det krävde mod att 
göra det. Att inte ständigt känna sig 
bevakad, otillräcklig, tacksam, osocial, 
otrevlig och obekväm. Många svåra 
känslor att hantera.

Jag får ibland frågan: Vad jag tycker om 
hur andra leder sin assistans? 

Och vet ni, jag tycker ingenting! Så 
länge var och en lever sitt  bästa liv 
utifrån sina  önskemål. Och idag tycker 
jag att mitt sätt att leva är bäst för mig. l

TEXT Johanna Andersson

” Jag och min  
assistans”

HUR KAN MAN  
FÖREBYGGA OSÄKERHET 
I YRKESROLLEN?
De flesta konflikter jag har 
med mina assistenter handlar 
om att man är otrygg, säger 
Veronica. Man är osäker som 
assistent för man inte vet vad 
som gäller. Att man får dubbla 
budskap eller man får göra på 
olika sätt eller man vet inte 
vad personen som har 
assistans vill. Då skapar det en 
osäkerhet i yrkesrollen som 
blir en osäkerhet hos en själv.

Genom att vara tydlig med 
hur man vill ha det och hela 
tiden prata om det så kan man 
förebygga detta. Den assistent 
som har jobbat längst hos 
Veronica, använder hon som 
bollplank innan hon tar upp 
saken med de övriga assisten-
terna. ”Den personen är klok 
och vågar vara väldigt rak mot 
mig”. De kan diskutera och 
assistenten har en förmåga att 
påtala om Veronica ger oklara 
budskap ibland.

Det är bådas ansvar att se 
till att det blir bra. Men det 
ligger kanske lite mer ansvar 
hos assistenten, tycker 
Veronica, för när den här 
assistenten går hem, då har 
jag nästa assistent att förklara 
för. Veronica är aldrig ”ledig”. 
Där tycker hon att det är en 
väsentlig skillnad, så därför 
menar Veronica att hon kan 
ställa lite högre krav på 
assistenterna än på sig själv.

VÅGA VARA RAK
I mötet mellan assistenten och 
den assistansberättigade är 
det viktigt att vara rak, tydlig 
och sann. När man är det kan 
man få mer integritet och 
respekt. Båda parter tjänar på 

Johanna Andersson 
väljer ut några av  
de bästa råden från  
olika användare 
webbsajten PA-tips, 
patips.se

FK_1601_s48-61_Assistans_v11.indd   56 2015-12-22   09:46



2016 # 1  FÖRÄLDRAKRAFT     57

att vara tydliga. Assistans-
situtionen är ett givande och 
tagande mellan två personer. 
Det går dock inte att undvika 
konflikter även om man är 
rak och tydlig.

Till exempel kanske 
assistenten plockar in disk i 
skåpen trots att Mika vill sitta 
i fred och läsa tidningen. När 
han ställer frågan ”Hur 
tänkte du nu?” får Mika 
många intressanta svar. 
Exempelvis att assistentens 
behov att vara effektiv 
kolliderar med den lugna 
stunden med kaffe och 
tidningen. Assistenten vill 
vara duktig och göra rätt för 
sig, men Mika vill få en lugn 
stund.

Konflikter generar utveck-
ling och ska leda till ett 
fördjupat samförstånd. 
Assistans är levande och kan 
aldrig tvingas in i regler och 
system.

”Det jag ville ha igår gäller 
inte idag.” När konflikt 
uppstår ställer Mika alltid 
frågan: ”Hur blev det såhär? 
Hur kan vi göra nästa gång?” 
Men oftast inleder man med 
ett ”varför” som bara låser in 
konflikten i en onödig 
bubbla. Börjar man frågan 
med ett ”hur” istället för 
”varför” öppnar man för en 
dialog. 

AVSPÄND MEN  
PROFESSIONELL  
RELATION
Erik säger att han vill ha en 
viss professionell distans till 
sina assistenter. Han tror inte 
att det är bra att bli för 
personlig med assistenterna. 
Samtidigt menar han att ”vi 
är ju människor allihop så det 
är ju omöjligt att det alltid 
funkar felfritt”.

Erik säger att det gäller att 
hitta en balans: att det å ena 
sidan finns en risk att komma 
varandra för nära så att 
rollerna assistansanvändare 
och assistent suddas ut. 
Assistenten ska inte ersätta 

en vän, resonerar han, ”i så 
fall blir det som att man 
köper sina vänner”. Han 
säger även att risken finns att 
man ”lägger sig i varandras 

liv och de egna besluten 
försvinner utan att man 
märker det”. Men samtidigt 
måste man kunna skämta och 
vara öppen, det får inte vara 
stelt, med bara regler och 
strama strukturer.

KOMMUNIKATION
Ninnie beskriver sin kommu-

nikation med sina assistenter 
som ”väldigt öppen och 
tydlig, åt båda hållen”. Hon 
kommunicerar både i tal och 
skrift med sina assistenter, 

beroende på vad man är 
bekvämast med. När Ninnie 
har en ny assistent då har hon 
efter ett eller två arbetspass 
sammanställt vad hon tycker 
assistenten gör bra och vad 
hon tycker assistenten 
behöver jobba mera på. Hon 
skriver också alltid konkreta 
exempel från de passen som 

har varit. Ninnie tycker att 
mail är ett bra komplement 
till samtal öga mot öga då det 
inte alltid finns tid och 
tillfälle till det. Ninnie talar 
alltid om för assistenten 
innan hon mailar så att denne 
är beredd på att få ett mail 
som handlar om arbetet.

HANDLEDNING SOM 
VENTIL OCH BOLLPLANK
Att som arbetsledare ha 
extern handledning kan vara 
bra för att kunna, eller orka, 
arbetsleda sina assistenter. 
Ibland kan man, menar Anna, 
behöva ha en ”ventil” och då 
är det bra att inte behöva 
prata personligt om sina 
assistenter med exempelvis 
vänner.

Kanske tycker man att en 
assistent gör något som inte 
alls känns bra och man är 
osäker på om man ska ta upp 
det eller inte. Kanske är det 
något som användaren själv 
reagerar starkt på och som 
inte har med själva assistan-
sen att göra utan handlar mer 
om assistentens personlighet 
eller användarens egna 
tidigare erfarenheter i livet.

Anna kan ibland även 
behöva fundera över om 
personen ska jobba hos 
henne, om det är något som 
går att förändra eller något 
som hon kan acceptera. 

Självklart finns det många 
andra saker man också kan 
behöva diskutera med någon 
professionell person.

INGA ADMINISTRATIVA 
FRÅGOR PÅ PRIVAT TID
På Susannes privata tid får 
man inte prata med henne 
om administrativa frågor 
eller schemafrågor. Sådant 
får tas via mejlen, eller så får 
man boka en tid för samtal.

”Jag har barn och då vill jag 
ägna min tid åt honom och 
inte åt att svara på frågor som 
har med assistansen att göra. 
Då har jag till slut inte mycket 
tid kvar till honom eller mig 
själv.”

OM PROJEKTET

PA-tips är ett projekt som drivs av Independent Living Institute 
med medel från Arvsfonden. På hemsidan patips.se och på 
Facebook delar assistansanvändare med sig av sina egna idéer 
och lösningar på olika situationer i assistansen. Har du också 
tips att dela med dig av? Maila då: johanna@patips.se

Så blir du chef över din assistans

foto: LINNEA  BENGTSSON
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TEMA Assistans

Som assistansanvändare blir man 
per automatik chef över utomståen-
de personer som finns till för att 

assistera i vardagen. Hur upplever man 
den situationen när man även lever i en 
familj, där både barn och partner ska 
räknas in i dynamiken? Och hur löser 
man de eventuella konflikterna som kan 
uppstå?

– Det finns en ganska tydlig skiljelinje 
mellan personer som växt upp med en 
funktionsnedsättning och de som fått en 
nedsättning senare i livet. De har överlag 
ganska olika syn och funderingar kring 
den personliga assistansen som en del av 
familjelivet, säger Viveca Selander.

Hon har lagt fram en licentiatavhand-
ling på Stockholms universitet om 
”Familjeliv med personlig assistans”.  

Åtta familjer med barn i olika åldrar har 
deltagit i intervjuer och berättat om hur 
de får vardagen att gå ihop på bästa sätt.

– De som hade medfödda funktions-
nedsättningar uttryckte att de var mer 
bekväma i situationen att ha personliga 
assistenter nära sig och sin familj. De är 
vana vid att ha assistans, har haft tät 
kontakt med funktionshinderorganisatio-
nerna och därför kunnat formulera för 
sig själva vad de vill få ut av assistansen. 
De som har fått en skada senare i livet har 
svårare att acceptera hjälpen och 
behöver tid på sig att formulera vad de 
vill få ut av assistansen, säger Viveca 
Selander.

Viktigt för alla, menar hon, är att få 
kontroll över vad man vill ha hjälp med 
och hur den assistansen ska utföras.

– En person betonade att hon använde 
sin tidigare erfarenhet av arbete i en 
chefsposition för att bli en bra arbetsleda-
re för sina assistenter. Då blev det för 
henne också mer fokus på henne som 
chef och mindre som mottagare av hjälp, 
berättar Viveca.

Alla, både de som har medfödda funk-
tionsnedsättningar och de som skadats 
senare i livet, uttrycker att det är först när 
man själv blir trygg i vad man vill, lär sig 
ställa krav och blir tydligare, som 
assistansen verkligen blir bekväm.

– De svårigheter som familjerna utsätts 
för är framför allt att hitta balansen för 
familjens behov. Det vill säga, att få 
möjlighet till tid för sig själva, men 
samtidigt rätt mängd assistans. Många 
assistansanvändare väljer i ganska stor 
utsträckning att anlita familjemedlem-
mar, berättar Viveca.

Med familjemedlemmar som assisten-
ter får man en trygghet och paus från att 
ha utomstående i sin närhet. Men det 
leder också till komplexa situationer.

– Det var flera som upplevde vissa pro-
blem. Familjen är viktig för att vardagen 
ska fungera, det ger en kontinuitet och 
man får också vara lite ledig från att vara 
arbetsledare. Men det blir sam tidigt 
mycket svårare att dra gränser kring vad 

assistenten ska hjälpa till med när det är 
en familjemedlem, säger Viveca.

I avhandlingen tar Viveca även upp hur 
de olika familjerna hanterade att ha 
småbarn och samtidigt ha personlig 
assistans.

– De familjer som haft äldre barn, där 
har det inte funnits någon direkt konflikt. 
Men gemensamt med alla föräldrar som 
hade småbarn var att det var väldigt 
viktigt för dem att sätta tydliga gränser 
för att assistenten inte fick ta över själva 
föräldrarollen, säger Viveca.

Det fanns en viss rädsla för att deras 
barn skulle kunna knyta an även till en 
assistent, förutom föräldern.

– Mammorna var väldigt tydliga med 
att det var de som skulle trösta och att det 
var viktigt att assistenten blev en neutral 
person i barnens liv. De beskrev att de 
använde anställningsintervjuerna som 
ett tillfälle till att vara extra tydliga med 
detta. En del assistenter backar redan vid 
intervjutillfället, eftersom de inte klarar 
av att vara så pass neutral till ett litet 
barn. Det ledde till att familjerna fick rätt 
typ av assistenter från början. 
Tydligheten är alltid viktig, säger Viveca.

Nu fortsätter Viveca att titta närmare på 
vilka svårigheter assistenterna uppfattar 
när de arbetar i barnfamiljer. Hon hoppas 
att hennes avhandling kan hjälpa till att 
öka förståelsen för komplexiteten när man 
har personlig assistans med familjeliv.

– Gemensamt för alla familjer är att 
den personliga assistansen möjliggör 
familjelivet och jag hoppas att min 
avhandling kan hjälpa till att öka kunska-
pen om vad det betyder för assistansan-
vändare och anhöriga. Vi måste värna om 
LSS och rättigheten alla har att kunna 
skapa sig ett liv på samma villkor. Jag hop-
pas att min avhandling kan vara underlag 
för diskussion för de handläggare som 
ska göra bedömningar enligt en lag som 
fokuserar på praktiska behov. Man måste 
se hela familjerna, säger Viveca. l

TEXT: SARA BENGTSSON 
info@faktapress.se

Jag hoppas att min avhandling kan hjälpa till  
att möjliggöra ett familjeliv när man har personlig  
assistans, säger forskaren Viveca Selander.

Familjepusslet
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Den överdrivna mediebilden av utbrett assis-
tansfusk drabbar nu allt fler medlemmar av 
RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn 

och ungdomar.
Många medlemmar känner sig misstänkliggjorda av 

mediernas stora fokus på assistansfusk.
RBU försöker nu gå till motangrepp.
– Avslöjat fusk inom assistansersättning är mindre än i 

jämförbara ersättningar som barnbidrag och tillfällig 
föräldrapenning, säger RBU i ett uttalande.

I december rapporterade Dagens Nyheter om nya 
granskningar, under rubriken ”Assistansfusk för 
miljoner – nu ska fler bolag granskas”.

Det fick RBU, Riksförbundet 
för Rörelsehindrade Barn och 
Ungdomar, att reagera.

– Det är viktigt att brott 
avslöjas och lagförs men det 
finns en risk att det sprids 
missuppfattningar om att fusk 
och kriminalitet är mer utbrett 
inom assistansersättningen än 
inom andra ersättningar från 
Försäkringskassan, säger Maria 
Persdotter, förbundsordförande.

Enligt RBU är sanningen att Försäkringskassans 
utredningar av assistansersättningen i betydligt lägre 
grad leder till åtgärder som återkrav och polisanmälan 
än inom exempelvis barnbidrag, bostadsbidrag, 
sjukpenning och tillfällig föräldrapenning.

Under 2014 låg Försäkringskassans beslutade återkrav 
och skadestånd inom assistansersättning på 0,16 procent 
av den totalt utbetalda ersättningen, uppger RBU.

– Vi står självklart bakom Försäkringskassans och 
andra myndigheters arbete med att granska och lagföra 
oseriösa aktörer. Men vi oroas av att det sprids en bild av 
att oegentligheter och brottslighet är större inom 
assistansersättningen än inom andra ersättningar när 
det i själva verket tycks vara tvärtom, säger Maria 
Persdotter.

– Våra medlemmar med behov av personlig assistans 
märker tydligt av ett ökat misstänkliggörande som är 
kopplat till den mediebild som finns av assistansersätt-
ningen, säger Maria Persdotter. l

Maria Persdotter.

RBU SLÅR LARM:  
BARN OCH UNGA DRABBAS  
AV ÖVERDRIFTER OM ASSISTANSFUSK

text: VALRTER BENGTSSON, info@faktapress.se

ˆ

SENASTE NYTT OM  

PERSONLIG ASSISTANS:

hejaolika.se/assistans
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TEMA Assistans

Det finns många frågetecken kring 
den framtida utvecklingen för 
personlig assistans. Hur orolig  
ska man egentligen vara som 
assistansanvändare idag? 

– Jag tror inte man behöver vara orolig för att 
den personliga assistansen ska försvinna som 
rättighetslag. Däremot förstår jag oron över vad till 
exempel domen om ”femte behovet” kommer att 
innebära. Och självklart även oron över den nya 
LSS-utredningen. 

– När det gäller Försäkringskassans aviseringar 
av nya granskningar hoppas jag att de flesta nu 
känner sig trygga i hur assistansen får användas 
och att man inte redovisar in timmar för icke 
lämnad assistans till exempel. Därför tror jag inte 
man behöver känna sig orolig för den delen.

I december rapporterade SVT Aktuellt om en 
assistansanvändare som förlorat sin assistans 
på grund av en flytt. Assistansföretaget hade helt 
enkelt sagt upp sin kund. Hur kan det bli så?

– Nästan alla assistansanordnare har skrivit in 
förutsättningarna för uppsägning av avtalet i sina 
uppdragsgivaravtal. Det finns inte i lag reglerat hur 
dessa avtal ska se ut. Det kan vara så att anordna-
ren har skrivit in en kortare tid i vissa fall, till 
exempel vid samarbetssvårigheter eller om 
anordnaren inte kan garantera kvaliteten på den 
assistans som lämnas. 

– Det är inte heller ovanligt att anordnaren 
skriver in kortare uppsägningstider om den 
assistansberättigade vill lämna anordnaren och 
alla assistenter följer med till den nya verksamhe-
ten. 

– Men det finns också avtal som har långa 
bindningstider, vilket innebär att den assistansbe-
rättigade måste säga upp avtalet inom en viss tid 
och om det inte sker förlängs avtalet automatiskt 
med flera år. Det är alltså viktigt som assistansbe-
rättigad att verkligen läsa igenom avtalet innan 
man skriver på det och fundera igenom vad de 
olika reglerna om uppsägning av avtalet innebär.

Vad ska man tänka på som assistansanvändare 
för att inte få allvarliga problem med avtalet? 

– Tänk på att villkoren bör vara jämbördiga. Om 
du som assistansberättigad vill kunna säga upp 
avtalet med mycket kort varsel kommer anordna-
ren också att vilja kunna göra det. Det kan också 
vara bra att ta upp frågan, med en blivande 
anordnare, om vad som händer om du flyttar från 
nuvarande hemkommun, vill göra en längre resa, 

blir inlagd på sjukhus eller får ett helt förändrat 
assistansbehov. 

Det talas mycket om att införandet av efterskotts-
betalning leder till försämringar. Men finns det 
någon risk att assistansanvändare drabbas? 

– Ja, jag tror att det finns risk att vissa personer 
som är beviljade förhöjd ersättning drabbas. Idag 
får den som har förhöjd ersättning upp till 12 
procent mer än schablonersättning uträknat på 
hela sin avräkningsperiod. 

– När efterskottsinbetalningen införs har 
Försäkringskassan föreslagit regeringen att även 
den som har förhöjd ersättning ska få betalning i 
efterskott och med maximalt 12 procent mer än 
schablonen per månad. En månad där det både har 
utbetalats storhelgstillägg och genomförts utbild-
ningar kan kostnaderna komma att bli högre än 
vad Försäkringskassan kommer att betala ut. Det 
innebär att anordnaren kanske måste säga nej till 
assistansomkostnader som den assistansberättiga-
de har lagt ut för. 

Vilka konsekvenser tror du att det blir av domen 
om ”femte behovet”? 

– Det finns redan exempel på personer som har 
förlorat rätten till assistans på grund av domen. Det 
handlar då främst om personer som har samma 
slags problematik som domen handlade om, det 
vill säga andningsproblematik. Vi väntar nu på hur 
Försäkringskassan kommer att tolka ”psykisk 
funktionsnedsättning” som kommer att vara ett 
krav för att en person ska kunna beviljas ”annan 
hjälp som förutsätter ingående kunskaper” som ett 
grundläggande behov. 

Tror du att många kommer att förlora sin assis-
tans, och vilka möjligheter har man då att få 
hjälp? 

– Det är jättesvårt att veta. Tyvärr tror jag att vad 
än Försäkringskassan kommer fram till så kommer 
det att leda till ytterligare överklaganden och en ny 
period av osäkerhet för de som är berörda. 

– Jag brukar råda den som känner sig orolig över 
det här att begära en individuell plan och där bjuda 
in kommunen och landstinget. De ska kunna svara 
på vilken hjälp personen ska få istället för assis-
tans, om det skulle bli så illa. 

Försäkringskassan har ju utlovat förenklade 
uppföljningar etc. Upplever du att assistansan-
vändare har fått några förbättringar, till 
exempel i samband med omprövningar? 

Om man är orolig för 
att förlora sin assis
tans bör man begära 
att få en individuell 
plan, säger Anna 
Barsk Holmbom.

TEMA AssistansTEMA

RÄTTSFALL 
OM ”DET FEMTE 
BEHOVET”

Högsta förvaltnings-
domstolen har 
uttalat i en dom den 
25 juni 2015 att det 
grundläggande 
behovet ”annan 
hjälp som förutsätter 
ingående kunskaper 
om den funktions-
hindrade” enligt 9 a 
§ LSS, endast gäller 
personer med 
psykiska funktions-
nedsättningar.)

Anna Barsk Holmbom är fristående konsult och utbildare inom  

personlig assistans. Föräldrakraft bad henne svara på några aktuella frågor.

ˆ

Hur orolig behöver jag vara  
för min assistans i framtiden?
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n Nästa sommar skapar IT-företaget 
Kaustik en ny mötesplats för frågor 
om personlig assistans i Almedalen.

– Det är bråttom att vi enar oss i 
debatten om assistansreformen och 
tillsammans förmedlar och når ut med 
angelägna och värdefulla budskap, 
säger Carina Ekblad, Kaustik.

Kaustik är företaget bakom webb-
applikationerna Aiai och Omsorg24 
för administration av assistans res-
pektive HVB-hem och LSS-boenden.

Carina Ekblad säger att hon ser 
med oro på de ”negativa krafter som 
motarbetar assistansreformen”. Den 
nya mötesplatsen är Kafé Strand-
porten i Visby där Kaustik arrangerar 
seminarier under hela Almedals-
veckan, den 3–10 juli 2016.

Flera aktörer i assistansvärlden har 
redan beslutat medverka, däribland 
IfA, Stil, Anna Barsk Holmbom och 
Särnmark.

– Under Almedalsveckan konkur-
rerar många viktiga och värdefulla ak-
tiviteter om uppmärksamhet. Vi är 
därför övertygade om att vi alla har att 
tjäna på att samordna oss, säger 
Carina Ekblad.

Kaustiks plan är att anordna semi-
narier på Kafé Strandporten minst till 
och med valåret 2018. l

REVISORS- 
KRITIK

Enligt Dagens 
Nyheter har 
internrevisionen 
slagit ned på att 
Försäkringskassan 
ibland är mer 
generös med att 
bevilja assistans än 
kommuner. 
Exempelvis uppges 
att man ibland 
beviljar dubbel 
assistans innan man 
prövat alternativa 
lösningar, till 
exempel bostadsan-
passningar.

– Uppfattningen om hur omprövningarna 
fungerar varierar. Jag tror att merparten assis-
tansanvändare fortfarande känner sig djupt 
oroade inför en omprövning, så här har 
Försäkringskassan mycket att jobba med. 

– Sen tycker jag inte att det blir bättre av att 
deras internrevision oroar sig för att Försäkrings-
kassan är mer generös än kommunen.

Vad hoppas du att den kommande  
LSS-utred ningen ska innebära för  
assistansanvändare? 

– Framförallt hoppas jag att utredningen lyssnar 
på de assistansberättigade och deras företrädare. 
Det är viktigt att reformen inte ifrågasätts som den 
rättighetslag den är.  

Hur kan man, som assistansanvändare  
eller anhörig, själv påverka  
och minska oron? 

– Det beror lite på i vilken situation man är. Den 
som oroar sig för domen om ”femte behovet” kan 
läsa utredningen och beslutet om assistans och se 
hur många timmars grundläggande behov som 
hänförs till ”annan hjälp som förutsätter ingående 
kunskap om den funktionshindrade”. 

– Om man känner med sig att man inte har en 
psykisk funktionsnedsättning och inte kommer 
över 20 timmar utan dessa timmar kan man 
fundera över att begära individuell plan (se ovan). 

– När det gäller oron över själva reformen tycker 
jag att man ska bli medlem i en organisation som 
tillvaratar assistansberättigades intressen, till 
exempel IfA, Intresseorganisationen för assistans-
berättigade, för att hjälpa dem att föra talan i 
politiken. l

DE TAR STRID FÖR PERSONLIG ASSISTANS 
UNDER HELA VECKAN I ALMEDALEN

ˆ ”Vi måste ena oss i assistansde
batten”, säger Carina Ekblad från 
Kaustik (sittande till vänster).

text: VALTER BENGTSSON info@faktapress.se

Du kan göra skillnad!

Funderar Du på att 

bli kontaktfamilj 

eller kanske familje-

hem?

Läs mer på www.familjehemsbanken.se

TEXT: VALTER BENGTSSON 
info@faktapress.se
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Kollo

KolloTEMA

Natalie drog  

– nu vågar hon förverkliga fler drömmar
på festival

Natalie åkte tillsammans med 
två assistenter och bästa 

kompisarna Max och Hanna.
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Det blev en helt galen och 
rolig resa, som också 
resulterade i en minidoku-
mentär – och nu drömmer 
Natalie om fler festivalresor 

och att i framtiden plugga utomlands.
– Det är min absolut största dröm att 

plugga utomlands! Helst skulle jag vilja 
åka till New York, säger Natalie Eriksson 
Ahlgren.

Hon är 19 år och går sista året på 
gymnasiet. Utöver plugget driver hon en 
egen blogg där hon skriver om allt mellan 
himmel och jord och största drömmen är 
att få arbeta som skrivande krönikör och 
debattör i framtiden.

– Jag drömmer om att få skriva för 
någon sjukt stor tidning, som typ 
Aftonbladet eller Metro. Helst vill jag 
skriva krönikor, men om jag fick arbeta 
som nyhetsjournalist, hade jag inte sagt 
nej, säger Natalie.

Och självklart finns en dröm om att få 
skriva om det största intresset – musik.

– Det är det jag älskar mest. Därför var 
resan till Bråvalla helt fantastisk. Jag 
planerar redan för flera konserter och 
förhoppningsvis någon festival nästa 
sommar, säger Natalie.

Hennes festivalresa dokumenterades i 
samarbete med hennes assistansbolag 
Humana och nyligen släpptes en kortfilm 
på nätet, som ska inspirera andra till att 
våga.

– Jag bara kör, det är så man måste 
göra. Att planera resan till Bråvalla tog 
typ tre månader. Allt skulle planeras med 
assistenter, maten och att allt skulle 
fungera med rullstolen på plats. Men jag 
är ju van vid att man behöver planera för 
saker och det är nästan lite roligt. Jag fick 
tagga för festivalen i typ tre månader, 
säger Natalie.

Hon verkar gilla utmaningen helt 
enkelt, och all planering var helt klart 
värt det. På Bråvalla spenderade Natalie 
och hennes kompisar Hanna och Max 
några galet roliga festdagar och Natalie 
såg artister som Milky Chance, Robbie 
Williams och Kent.

– Kent var bra, men jag var tyvärr lite 
besviken. De körde typ bara nya låtar, jag 

gillar de gamla bättre. Men det allra bästa 
med festivalen var allt folk man träffade! 
säger Natalie, som tycker att fler unga 
som henne borde ta modet till sig och åka 
iväg på festivaler eller annat man är 
intresserad av.

Men visst fanns det vissa orosmoment 
innan festivalen. Natalie berättar att hon 
var lite orolig för hur det skulle gå att sova 
i tält och om hon skulle kunna äta bra.

– Och så behövde man planera hur 
man skulle ladda rullstolen. Och all lera, 
haha! Men allt gick bra. Jag hade med mig 
två assistenter och det var 
inga problem att gå på de 
olika konserterna. Däremot 
är det ju tyvärr så att vi i 
rullstol vid de flesta scener 
sitter alldeles för långt bort. 
På Bråvalla såg det olika ut 
vid alla scener, men jag 
brukade oftast ta mig fram 
längst fram ändå, säger 
Natalie.

Den som kanske var mest 
orolig inför resan var 
Natalies mamma.

– Alltså hon ser inte rullstolen. Utan hon 
är mer orolig för att släppa iväg sin dotter 
på festival. Vi är jättenära, så hon bryr sig ju 
en massa. Men hon vet hur bestämd jag är 
och nu när jag är över 18 kan hon ju inte 
stoppa mig, skrattar Natalie.

Efter festivalsuccén förra sommaren 
vill Natalie tillbaka till Bråvalla nästa 
sommar, och kanske även till festivalen 
Sweden Rock.

– Sen har jag fixat konsertbiljetter till 
Coldplay, Rihanna, Sixx: A.M. och Håkan 
Hellström, som är min favorit, berättar 
Natalie.

Och till sommaren är det dags för 
studenten. Natalie berättar att hon vill ta 
en liten paus med pluggandet, även om 
drömmen att åka utomlands och plugga 
finns där för framtiden.

– Idag är det 180 dagar kvar till studen-
ten, jag längtar! Jag har funderat mycket 
på vad jag ska göra då, och igår kom jag 
på att jag skulle vilja ta upp modellandet 
igen. Jag var modell tidigare, men slutade 
för att det inte kändes bra att vara med 

och ge andra tjejer dålig själv känsla, sä-
ger Natalie.

Hon tycker att det är vanligt att unga 
tjejer har dåligt självförtroende och hon 
tror att mycket av det beror på mode-
branschen.

– Man ser bara normer i media. En ung 
tjej ska vara lång, ljus och jättesmal, och 
hon får absolut inte vara funktionsned-
satt! Det är verkligen skit, tycker jag. Men 
nu vill jag ta mig tillbaka till modevärl-
den, både för att jag gillar att stå framför 
kameran och för att jag har kommit på att 
om jag bara är mig själv och är ödmjuk, så 
kan jag kanske snarare inspirera och 
hjälpa andra unga tjejer, säger Natalie.

På samma sätt använder hon sin blogg 
för att få utlopp för sin kreativa sida, och 
samtidigt inspirera andra.

– Alltså, jag vill verkligen 
inte spela någon duktig 
flicka, som bara gör rätt, 
jag är inte sån. Jag vet att jag 
är en förebild, men det 
viktigaste för mig är att få 
ha roligt och vara mig själv, 
så jag är liksom inte 
perfekt. Men man är ingen 
bra förebild om man bara 
låtsas vara en ”duktig tjej” 
tycker jag. På min blogg 
skriver jag om allt ifrån 
kläder till arga debattin-

lägg, berättar Natalie.
Hon har bloggat sen hon gick i 6:an och 

då handlade bloggen mest om mode. Men 
när Natalie var 14 år började hon även skri-
va inlägg om frågor som handlade om funk-
tionsnedsättningar och otillgänglighet.

– Då fick jag också fler läsare och de 
gav mig bättre självförtroende. Det 

”Min absolut 
största dröm 
är att plugga 
utomlands! 

Helst skulle jag 
vilja åka till 
New York.”

Natalie var orolig för hur det skulle gå att 
sova i tält, men det gick hur bra som helst 
menar hon.ˆ

Musik, sköna människor, fest och en hel del lera – drömmen om 
festival hade funnits hos Natalie i tre år innan hon i somras 
drog iväg till Bråvalla tillsammans med sina två bästa vänner.
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TEMA Kollo

Hur hittar man läger 
som är anpassade för 
mitt barn? 
Cecilia Brusewitz, 
Riksförbundet Attention: 
Det finns olika sätt att hitta 
utbudet av kollo. Ett alternativ 
är att söka läger på internet 
utifrån barnets intressen. 
Beroende på barnets behov 
kan man sedan kontakta 
lägeranordnarna för att se om 
de har erfarenhet av barn med 
behov av särskilt stöd. Vissa 
”vanliga” läger har en struk-
tur som även kan fungera för 
barn med funktionsnedsätt-
ningar. Viktigt är dock att 
förhöra sig om vilka åtgärder 
och insatser som finns inom 
lägrets regi.

Kommunen och landstinget 
kan också erbjuda läger till 
barn med särskilda behov. 
Bäst är att söka information på 
respektives hemsida eller 
kontakta ansvariga på 
verksamheterna. Lss-hand-

läggare har ofta bra koll på 
vad som finns.

Henrik Petrén, RBU, 
Riksförbundet för rörelse-
hindrade barn och ungdo-
mar: Vi arrangerar årligen 
läger, både genom riksförbun-
det och genom våra distrikts-
föreningar. Som medlem i 
RBU får du information om 
vilka läger som erbjuds och 
vad som ingår.

Vad är viktigast  
att tänka på vid  
planeringen?
Henrik: Försök vara ute i god 
tid eftersom det ofta är 
praktiska saker som måste 
ordnas utöver själva lägervis-
telsen. Behövs utökad person-
lig assistans? Hur sker resan 
till lägret? Behöver jag ansöka 
om extra insatser för lägervis-
telsen?

Cecilia: Framförhållning är 

” De flesta 
barn växer 
av att åka 
på läger”

Hur hittar man rätt läger eller kollo? 
Och hur planerar man för att vistelsen 
ska bli lyckad och minnesvärd? 
Vi bad två experter om svar  
och fick många goda råd!

absolut bästa med att skriva, är att det är 
ett sätt för mig att göra mig hörd helt utan 
någon hjälp. Att jag blandar arga debatt-
inlägg med vanliga texter om hur det är 
att vara en nittonårig tjej, det tror jag är 
en styrka. Jag är inte bara en tjej med en 
cp-skada, jag är mig själv, säger Natalie.

En styrka är även att Natalie vågar vara 
ärlig och öppen med det som också är 
svårt. Hon har i ett blogginlägg beskrivit 
rädslan för hur det ska bli när hon en dag 
vill bilda familj.

– Alltså jag älskar barn och vill starta 
familj när jag är i 30-årsåldern. Jag vet att 
jag kommer vara en bra mamma, men jag 
är orolig för vad folk ska säga och vad 
läkarna ska tycka. Även om jag själv vet 
att jag skulle klara det hur bra som helst. 
Men sådant kan oroa mig och det skriver 
jag också om i bloggen, säger Natalie.

Genom att skriva kommer hennes egen 
röst fram, oredigerad av andra och hon 
hoppas att den kan göra andra unga 
starkare, hon saknade själv fler unga 
förebilder när hon var yngre. Men största 
fokuset i Natalies liv är nu att ha roligt, bli 
vuxen på riktigt och testa så många nya 
saker som möjligt.

– Jag försöker leva i nuet. Jag hoppas 
att jag i framtiden lyckas resa och 
uppleva en massa. Nu när jag blivit äldre 
har jag lärt känna fler kompisar som är 
äldre än mig och blir varje dag inspirerad 
av vad andra gör, kan andra dra iväg och 
plugga utomlands med assistenter, så kan 
jag! Och så vill jag resa till Italien med 
min kompis Hanna. Jag är dålig på 
geografi och sådant, det är framför allt 
maten som lockar, skrattar Natalie. l

Följ Natalie på hennes blogg: 
www.nouw.com/thisishowiroll

TEXT: SARA BENGTSSON  
FOTO: SAMUEL ANDERSSON 
info@faktapress.se

”Jag bara kör!” 
säger Natalie. 
Drömmen om att 
åka på festival 
hade hon haft i 
tre år, och resan 
blev en galet 
rolig resa, tack 
vare bra plane-
ring.

ˆ

Henrik Petrén,  
RBU.

Cecilia Brusewitz,  
Attention. 
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viktigt. Att tidigt förbereda 
barnet på sin vistelse och 
också gärna träffa lägerledar-också gärna träffa lägerledar-också gärna träffa lägerledar
na i förväg. Ofta brukar en 
läger föregås av en träff där 
såväl barnen som ledarna får 
träffa varandra. Det kan 
också vara bra att åka och 
titta på platsen där lägret ska 
vara innan det drar igång. 

Att tidigt få en av lägerper-Att tidigt få en av lägerper-Att tidigt få en av lägerper
sonalen utsedd till mentor 
och kontaktperson för just 
ditt barn är klokt. Då kan du 
informera om de styrkor och 
svagheter ditt barn har och 
också göra det tydligt för 
barnet till vem hen kan 
vända sig till. 

Bjud in barnet i den 
praktiska planeringen utan 
att översvämma det med 
information. Tydlig, visuell 
information om vad som ska 
packas och hur ni kan ha 
kontakt när barnet är borta 
är ofta en förutsättning för 
att känna sig trygg. 

Det kan också vara bra att 
prata om vilka känslor som 
kan dyka upp på ett läger. 
Resfeber och hemlängtan är 
helt naturligt och en del av en 
kollovistelse. Be gärna barnet 
dokumentera sin vistelse 
genom att fotografera eller 
skriva någon rad i en dagbok. 
Det ger ofta en känsla av 
sammanhang och blir roligt 
att visa dig när ni ses igen.

Vad ska man tänka 
på när man försöker 
motivera behovet?
Henrik: Det förekommer att 
kommuner avslår ansökning-

ar om korttidsvistelse med 
hänvisning till att behovet 
kan tillgodoses på annat sätt, 
exempelvis andra insatser i 
LSS. Viktigt att komma ihåg 
är att alla LSS-insatser har 
olika syften och att den 
enskilde i största möjliga 
utsträckning ska ges inflytan-
de och medbestämmande, 
enligt 6 § LSS. 

När det gäller korttidsvis-
telse enligt LSS syftar den 
insatsen enligt lagens 
förarbeten till att anhöriga 
ska få avlösning och utrym-
me för avkoppling. För den 
funktionshindrade personen 
kan korttidsvistelsen både 
tillgodose behov av miljöom-
byte och rekreation och ge 
möjlighet till personlig 
utveckling. Insatsen kan 
också ses som ett led i att 
bryta ett beroendeförhållan-
de mellan barn och föräldrar.

Cecilia: Det är viktigt att 
betona barnets behov av 
stimulans och kontakt med 
andra. Många av de här 
barnen har ett litet umgänge 
och behöver komma från 
hemmet och träffa andra. 
Läger och kollo kan vara ett 
viktigt led i att bli självstän-
dig. Man kan också lyfta 
familjens behov av avlast-
ning. 

Kommunen har tyvärr 
ingen skyldighet att erbjuda 
just lägerverksamhet. De kan 
istället välja att erbjuda 
korttidsboende någon gång i 
månaden. Det är bra om du 
är tydlig med det du faktiskt 

söker och formulerar att det 
är just korttidsvistelse i form 
av läger som gäller och till vil-
ken tidsperiod – förslagsvis 
sommaren – ni söker. Man 
har alltid rätt att söka vissa 
insatser men det är tyvärr 
inte alltid att man får exakt 
det man vill ha. Olika 
kommuner och landsting gör 
olika bedömningar.

Om kommunen  
inte betalar vistelsen, 
hur är möjligheterna 
då att få hjälp med 
kostnaden?
Henrik: RBU förvaltar fyra 
fonder som beviljar bidrag till 
barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning i 
åldern 0–25 år, för en fond 
gäller 7–16 år. För tre av 
fonderna krävs medlemskap i 
RBU.

Bidrag kan ges till rekrea-
tion och fritidsaktiviteter 
samt hjälpmedel för fritid 
som inte bekostas av stat, 
landsting eller kommun. 
Bidragsbeloppet är vanligtvis 
max 3 000 kronor. För samt-
liga fonder gäller ett ansök-liga fonder gäller ett ansök-liga fonder gäller ett ansök
ningstillfälle per år med sista 
ansökningsdag den 1 april. 
Mer information finns på 
rbu.se

Cecilia: Det finns stiftelser 
och fonder som en kan söka 
pengar ifrån. Viktigt är dock 
att vara ute i god tid.

Vårdbidraget kan också 
användas till att betala 
eventuella lägerkostnader.

Om jag är osäker på 
om jag vågar släppa 
iväg mitt barn?
Henrik: Prata med lägerar-Prata med lägerar-Prata med lägerar
rangören innan och ställ de 
frågor du har. De allra flesta 
barn klarar sig jättebra på 
läger och de växer av det. Det 
är erfarenheten från de läger 
som RBU arrangerar.

Cecilia: Precis som att barnet 
är osäkert inför en kollovis-
telse så är föräldrar också 
ofta det. Det är nästan alltid 
nervöst att släppa iväg sitt 
barn på äventyr, särskilt om 
man är van vid att alltid vara 
den som finns tillgänglig. Om 
du intellektuellt sett känner 
dig trygg med lägret – bra 
ledare, adekvat barngrupp 
och praktiskt genomförbart 
– så kanske du behöver 
utmana dig själv i att låta ditt 
barn åka iväg. Det blir som en 
självständighetsövning även 
som förälder. 

Många föräldrar till barn 
med särskilda behov är vana 
vid misslyckande när det 
kommer till kollektiva 
aktiviteter och därför kan 
rädslan vara stor att utsätta 
sig själv och sitt barn för 
ytterligare ett. Men samtidigt 
stänger man då dörren för 
något som kan ge stor glädje 
och stärka barnet. Dela med 
dig av dina farhågor med 
personalen på lägret. De är 
troligen vana och har 
förhoppningsvis idéer om 
hur ni kan ha kontakt för att 
minska oron. l

  
 

 

 

Sommarläger 2016 på Solsta, Barnens ö   
 

Vilka 
möjlighe-
ter  
�nns att 
få hjälp  
med det 
prak-
tiska?
Henrik:
de läger som 
RBU 
arrangerar 
finns både 
kursledare 
och fritidsledare. Lägren arrangeras på 
anläggningar som har god tillgänglighet 
och tillgång till hjälpmedel som liftar. 
Om man undrar något specifikt är det 
bara att höra av sig till arrangören och 
ställa frågan. 
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Här bjuder våra annonsörer på  
några förslag till kollo och läger.  

LSS-KOLLO

Påskläger vecka 15 & vecka 16

Sommarkollo 5 perioder under sommaren

Anmälan & bilder på hemsidan www.leva.se
För mer info: Ring 070 757 72 87, Eva Remnert

Småland
Sommarkollo 2009i

för ungdomar med funktionsnedsättning

v.12 och v. 13 v. 44
under tre perioder

Anmälan & kollobilder hittar du på www.leva.se
Ring gärna Oskar Remnert på tel 070 75 77 267
eller maila till info@leva.se om du vill veta mer.

2016

Påskläger vecka 15 & vecka 16

Sommarkollo 5 perioder under sommaren

Anmälan & bilder på hemsidan www.leva.se
För mer info: Ring 070 757 72 87, Eva Remnert

Småland
Sommarkollo 2009i

för ungdomar med funktionsnedsättning

Påskläger
Sommarkollo

Höstläger

för ungdomar med funktionsnedsättning

Platser finns kvar  
på Gålölägret 2016! 
Ta chansen!
Gålölägret är ett konfirmationsläger som  
välkomnar dig som går i grundskola, resursskola, 
specialskola eller särskola och är ca 14–18 år. 

Våga utmana dig själv 
och få ett minne för livet! 
Lägret drivs Svenska kyrkan Högalids församling.
Gålölägret 2016 äger rum 27/6–17/7 på Vängården, 
i Follökna i Sörmland. Konfirmation lördag 16/7. 
Info/anmälan: Gunilla Lindén 08-616 88 46,  
gunilla.linden@svenskakyrkan.se,  
www.svenskakyrkan.se/hogalid/funkiskyrkan

Sköna sommardagar fyllda av aktiviteter – paddla 
kanot, skjuta pilbåge, sparka boll, bada, fiska, tälta 
och mycket mer. Läs mer på hemsidan eller ring.

FUB-gården Tallkrogen
Tallkrogen 6, 743 74  Björklinge. Tel. 018-37 03 02.
Mejl info@tallkrogen-fub.se    www.tallkrogen-fub.se

Sommarläger på Tallkrogen

SommarlägerSommarläger  
för barn och ungdom.för barn och ungdom.
Ålder 10–16 årÅlder 10–16 år
25–31 juli.25–31 juli.

ÄventyrslägerÄventyrslägerÄventyrslägerÄventyrsläger
för ungdom och 
unga vuxna.
Ålder 15–25 år
4–10 augusti.
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För mer info: www.agrenska.se    tel: 031-750 91 00

SOMMARLÄGER
P Å  Å G R E N S K A 2 0 1 6

     • massor med roliga aktiviteter, t.ex. bad och båtliv, cykling, musik, skapande, grillkvällar  

     • för alla funktionsnedsättningar • väl sammansatta grupper

     • stor erfarenhet av sällsynta diagnoser • sjuksköterska på plats dagtid

KASPER KOLLO är ett kollo för dig med Aspergers  
syndrom eller högfungerande autism. Med ett 
tydliggörande arbetsätt, lösningsfokus och ett stort 
engagemang skapar vi fantastiska sommarminnen 
tillsammans.

”UTVECKLING GENOM 

TRYGGHET OCH GLÄDJE 
PÅ KASPER KOLLO”

Läs mer om våra kollon  
och spännande teman  
på kasperkollo.se.

RG Aktiv Rehabilitering
2016

Vi har även läger för ungdomar i åldern 13-17år.
För mer information, anmälan eller frågor: www.rgaktivrehab.se

ring eller maila vår barn- och ungdomskoordinator:
Julia Andersson: 08-54 54 72 12, julia@rgaktivrehab.se

RG:s läger vänder sig till barn som har en fysisk funktionsnedsättning. 
Genom fysiska aktiviteter och förebildsledare arbetar vi för att varje 
individ ska leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Familjeläger småbarn grundkurs
När: 5 maj-8 maj 2016 
Ålder: 0-7 år

Familjeläger småbarn påbyggnad 
När: 3 juni-6 juni 2016 
Ålder: 4-7 år 

Barnläger
När: 4 juli-12 juli 2016
(8 juli-12 juli för vårdnadshavare och syskon, max 4/familj)
Ålder: 8-13 år
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TEMA Kollo

Ludvig Sjöström tillbringade höstlovet 
på ett ungdomsläger. Här blev han 
inspirerad att testa saker han tidigare 
inte gjort och fick lära känna unga med 
liknande erfarenheter som han har.

Ludvig Sjöström, 13 år, har precis 
lärt sig köra med rullstolen i 
trappor.

– Det bästa med att åka på läger är att 
man får utmana sig själv och träffa nya 
personer som också sitter, säger han.

Ludvig har tagit sig till Stockholm 
under höstlovet för att spendera en vecka 
på ett ungdomsläger. Han trivs som bara 
den och berättar att hela resan började 
med att han för första gången åkte tåg 
själv hemifrån Göteborg till Stockholm.

– Det är kul när man får testa på nya 
saker. Jag är yngst här på lägret, men det 
spelar ingen roll, för alla har kul tillsam-
mans och man kan lära sig av varandra.

När Föräldrakraft träffar Ludvig på 
fredagseftermiddagen börjar lägret gå 
mot sitt slut. Det är RG Aktiv rehabilite-
ring som arrangerar lägret ute på Bosön 
på Lidingö i Stockholm. På förmiddagen 
har gruppen varit iväg och klättrat.

– Jag känner att jag redan börjar få ont 

i underarmarna. När man ser 
andra som klarar av något, då 
vill man ju prova och försöka 
klara det själv. Jag är lite 
höjdrädd, men kände att jag 
ändå måste testa. Fjorton meter 
upp i luften klättrade jag, säger 
Ludvig.

Han berättar att det var först 
när han hade klättrat upp och 
tittade ner som han insåg hur högt upp 
han hade klättrat. Det var en häftig 
känsla.

– Och ikväll har vi avslutning på lägret, 
vad vi ska göra är en överraskning. 
Hoppas inte det blir något tråkigt, säger 
han och vänder sig uppmanande till Julia 
Andersson som är med och arrangerar 
lägret.

Hon är barn- och ungdomskoordinator 
på RG Aktiv rehabilitering och ansvarig 
för höstlägret.

– Haha, det blir något roligt, det lovar 
jag! Men nu känner jag pressen, säger 
hon.

På RG Aktiv rehabilitering har man 
lång erfarenhet av att arrangera olika 
barn- och ungdomsläger som vänder sig 
till unga med fysiska funktionsnedsätt-
ningar. Man arrangerar även läger för 

föräldrar och syskon. Men det 
är första gången man erbjuder 
läger under höstlovet.

– Vi arrangerar ungdomslä-
ger på vår och sommar och 

har märkt att många tycker det 
är tråkigt att man bara ses en 

gång om året. Vi fokuserar 
mycket på en aktiv fritid på 
våra ungdomsläger, men 

diskuterar även livsfrågor. Det kan 
handla om relationer, sex och framtida 
arbetslivet, men även praktiska saker 
som hur man anpassar en bil så att man 
kan ta körkort i framtiden, säger Julia.

Samma dag har lägret haft besök av en 
bilanpassare som har låtit ungdomarna 
ställa frågor.

– Det var jätteintressant. Även om det 
är ett tag kvar tills jag får ta körkort, så 
vill man ju veta vad man ska tänka på, 
säger Ludvig.

Julia berättar vidare att det har varit 
viktigt att planera in mycket tid för häng, 
så att ungdomarna får möjlighet att lära 
känna varandra och byta erfarenheter.

– Det är ju där mellan aktiviteterna, 
när man bara hänger som det naturliga 
samtalet kommer. Här får ungdomar från 

På ungdomslägret får Ludvig

Ludvig Sjöström

UTMANA SIG SJÄLV

ˆ

På ungdomslägret 
under höstlovet får 
Ludvig Sjöström, 13, 
testa sina gränser och 
träffa nya vänner från 
hela landet. 
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Åka karuseller, låtsasbilar eller 
gungor med rullstolen – och en 
hel park fylld med aktiviteter. I 

den unika temaparken i Texas är allt 
tillgängligt. Hit åkte tioåriga Elina 
tillsammans med åtta andra barn och 
ungdomar, när Min stora dag arrangera-
de en alldeles speciell resa till USA.

– Det tråkigaste på hela resan var att 
sova! berättar Elina Lundberg-Larsson.

Hon bor i Luleå och är yngst i 
gruppen som fick åka till Morgans 
Wonderland i San Antonio. Till 
vardags gillar hon att vara 
med kompisar och simma 
– det är favoritsporten.

– Jag vet inte vad som var 
bäst på resan. Allt var så bra. 
Jag träffade massa nya 
kompisar, var på olika 
restauranger och det var häftigt 
att man kunde göra allt med rullstolen 
på temaparken, säger Elina.

Min stora dag är en insamlingsstiftelse 
som arrangerar önskedagar eller 
speciella gruppaktiviteter för barn med 
svåra sjukdomar eller funktionsnedsätt-
ningar. Nyligen arrangerade de resan till 
USA för att låta nio ungdomar få uppleva 
Morgans Wonderland.

– Min stora dags generalsekreterare 
Helene Benno hörde talas om parkens 
unika inriktning. Hon gjorde ett besök 
som gick rakt in i hjärtat och bestämde 
sig för att hit borde svenska barn med en 
tuff vardag också få komma, berättar 
Jim Hofverberg, kommunikationsansva-
rig på Min stora dag.

Ungdomarna valdes ut genom att 
sjukhus i hela Sverige fick nominera till 
stiftelsen. Alla unga fick resa med en 
förälder och Elinas mamma Linda är 
väldigt nöjd med resan.

– Vi hade fantastiskt roligt. Vi har rest 
tidigare med familjen, men det var 
härligt att få möjlighet att komma iväg 

ensam med Elina, säger Linda Larsson.
På temaparken roade sig Elina och 

hennes nya kompisar med att testa olika 
åkattraktioner och andra upplevelser.

– Man kunde köra en låtsasbil med 
rullstolen och jag åkte med en kompis. 
Han körde och det var både läskigt och 
roligt! Bilen körde på räls och när vi 
svängde kändes det som vi skulle åka av, 
skrattar Elina.

Att få besöka Morgans Wonderland var 
häftigt tycker både Elina och 

hennes mamma. Men de 
passade på att göra fler saker 
som bland annat en resa till 
Sea world.

– Det var häftigt att få 
uppleva USA på det här sättet. 

Jag upplevde det som att allt var 
så mycket mer anpassat. Det var 

aldrig några problem att komma på 
bussen eller in på restauranger och 
toaletterna var stora. Och för mig som 
förälder uppskattar jag att man fick 
träffa andra föräldrar och byta erfaren-
heter. Det ger så mycket, säger Linda.

Elina fick nya vänner från hela Sverige.
– Jag saknar kompisarna och hoppas 

att jag kan träffa några igen i framtiden. 
Sen saknar jag USA jättemycket också, 
jag skulle gärna flytta dit! säger Elina.

Familjen har tidigare rest en del, men 
inte så här långt bort. Nu har de blivit 
inspirerade till framtida resor.

– Vi har lärt oss att det ju faktiskt går. 
Ibland ser man bara hinder när man ska 
åka iväg, men den här resan har bevisat 
att det funkar jättebra, bara man 
planerar lite, säger mamma Linda.

Och Elina vet precis vad nästa 
drömresa är.

– Jag vill åka till Paris. Och se 
Eiffeltornet, säger hon. l
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Resan blev en stor  
upplevelse för Elina

hela landet träffa unga med liknande 
erfarenhet, något som man inte alltid får 
möjlighet till i sin hemkommun. Här kan 
man hitta en ny gemenskap och det är 
jätteviktigt, säger Julia.

Ludvig håller med. Han tycker det 
känns kul att få åka på ett läger där man 
inte behöver förklara för någon.

– Vi är ett skönt gäng! Alla här har 
redan inblick i hur det är att sitta. När 
man träffar gående måste man alltid 
berätta och förklara. Här kan vi bara 
hänga. Och det är skönt att just det här 
lägret vänder sig till ungdomar med 
samma erfarenhet. Det finns nästan inga 
sådana, säger Ludvig.

Han är en aktiv tonåring som på 
fritiden spelar rullstolsbasket och 
simmar. Att lägret är i Stockholm är bara 
positivt tycker han. Det är skönt att 
komma långt he mifrån några dagar.

Ungdomarna får hjälp att utmana sina 
gränser på lägret och vi följer med på 
eftermiddagsaktiviteterna. På schemat 
står bågskytte och stakmaskin.

– Om man har assistent får man lämna 
dem hemma under lägret. Vi har ledare 
som hjälper till och stöttar om det 
behövs. Vi tycker att det är viktigt att vårt 
läger blir en mötesplats där ungdomarna 
får utvecklas och möts av inställningen 
”det här fixar du”, säger Julia.

Ludvig och hans kompisar testar på 
bågskytte och sen utmanas de ordentligt 
i ett svettigt pass på stakmaskiner. Till 
pumpande musik kämpar alla hårt och 
blir peppade av en av lägrets många 
ledare. Ett intensivt läger börjar gå mot 
sitt slut och nu är det bara sista kvälls-
hänget kvar innan det är dags att ta tåget 
hem till Göteborg igen.

– Det känns lite tråkigt att det redan är 
slut. I framtiden kommer jag absolut vilja 
åka mer på läger som det här, säger 
Ludvig. l

På dagens schema står bland annat  
ett svettigt pass på stakmaskiner till 
pumpande musik.ˆ

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

text: SARA BENGTSSON, info@faktapress.se
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Många barnfamiljer upplever en känsla av att tiden inte räcker till. Om 
barnet har en funktionsnedsättning tillkommer extra mycket omvårdnad 
och projektledning för att koordinera familjens liv, och detta kan skapa en 
hög stress hos många föräldrar. I vår unika guide delar tidscoachen Petra 

Brask från programmet Tidsjakten med sig av sina bästa tips.

SÅ FÅR DU 
      ATT RÄCKA TILL

TIDEN
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1
VAD KAN VI GÖRA  

FÖR ATT FÅ KONTROLL 
ÖVER VÅR VARDAG? 

Jag har flera nära vänner som 
har barn med funktionsned-
sättningar och ändå är det 
svårt att sätta sig in i de stora 
utmaningar som det innebär. 

Jag tänker att ett sätt kan vara 
att skapa rutiner och checklis-
tor över återkommande hän-
delser i er familjs vardag, till 
exempel kring allt som behö-
ver tas om hand kring ert 
barn. Annars är det lätt att 
instinktivt tänka att de uppgif-
ter ni har framför er känns 
tråkiga, jobbiga eller svåra. 
Vad behöver göras varje dag, 
varje vecka eller varje månad? 
Skriv ned och planera in detta 
i en gemensam kalender. På så 
sätt behöver era hjärnor inte 
tänka nytt varje gång något 
måste tas om hand. Om ni gör 
saker på rutin slipper hjärnan 
använda extra kraft och ener-
gi, det blir kanske lite som att 
borsta tänderna till slut. Då 
har ni också en större tålighet 
när något oförutsett händer.

2
VAD SKA VI GÖRA OM JAG 
OCH MIN PARTNER FAST-

NAR I OLIKA ROLLER?
Det är ganska vanligt att den 
ena partnern tar på sig pro-
jektledarrollen i familjen. Och 
ju mer den ena styr, ju mer 
kopplar den andra av. Ju stör-
re skillnaden blir, ju större är 
risken att man glider isär. 
Därför är det viktigt att prata 
om detta med varandra utan 
att ställa krav eller anklaga 
varandra. Man kan till exem-
pel säga ”Jag förstår att du 
tycker att jag styr och ställer, 
men jag är orolig för att vi 
annars ska missa något viktigt 
som går ut över vårt barn. Vad 
som skulle få mig att må bätt-
re är om vi delar mer. Då skul-
le jag känna mig lättad.”

3
HUR SKA VI  

FÖRDELA ARBETET?
Gör en lista på allt som behö-
ver göras i er familj. Förutom 
att städa, duka, laga mat, tvät-
ta eller klippa gräsmattan har 
jag förstått att det kan handla 
om att beställa mediciner, 
arbetsleda assistenter, kontakt 
med myndigheter eller laga 
hjälpmedel. Ange vad ni me-
nar med till exempel ”städa”, 
och kom överens om en 
”okej”-nivå, så att ni inte läg-
ger er i och petar i hur den 
andra sedan utför det som ska 
göras. Ta tid på hur ofta ni gör 
varje sak på listan och hur 
lång tid varje moment tar. 
Räkna ut hur många procent 
var och en bidrar med och 
diskutera sedan hur ni kan 
skapa en jämnare fördelning. 

4
KAN BARNEN  
HJÄLPA TILL?

Ja! Involvera barnen. Så fort de 
har möjlighet att hjälpa till ska 
de göra det tycker jag. Detta 
ser ju förstås olika ut beroende 
på vilka arbetsuppgifter som 
finns hemma hos just er familj. 
Ha en öppen dialog där barnen 
får komma med egna förslag 
på vad de kan göra. Ett sätt att 
få vardagsgöromål att bli mer 
spännande kan vara att ta tid 
på hur långt något tar, till ex-
empel att plocka ur diskmaski-
nen. Min tonårsdotter trodde 
att det skulle ta en halvtimme 
att tömma diskmaskinen, så 
hon sa att hon inte hade tid. 
Men när vi mätte tog det fak-
tiskt bara tre minuter. Tar du 
tid upptäcker du ofta att saker 
går mycket snabbare att göra 
än du tror. 

5
VI HAR VARKEN ORK  

ELLER TID ATT LEVA SOM 
EN ”VANLIG” FAMILJ? 

Sluta jämföra er familj med 

ˆ

ˆ

Sedan Petra Brask var med i 
SVT:s Tidjakten har uppdra-
gen rasat in. ÓMitt eget 
dilemma just nu, är just tidenÓ.

ÓVi letade efter en familj i er situ-
ation när vi gjorde Tidsjakten, 
men fick inte tag i någon som 
ville ställa upp. Jag är medveten 
om att många av er föräldrar 
ligger i riskzonen för utbränd-
het. Därför är det extra roligt att 
få vara med i Föräldrakraft.Ó

Petras 5  
steg mot  
mindre stress
1   Prioritera

2  Planera

3  Säj nej, välj bort för 
att kunna välja till

4  Börja med det 
viktigaste

5  Utvärdera, reflektera 
och stäm av

HAR DU KOLL  
PÅ DIN TID?

► Bokar du in egen tid i 
kalendern? Är du bra på att 
säga nej? Har du egen 
reflektionstid där du sätter 
upp mål i livet? Känner du 
dig utvilad när du vaknar? 
Gör Tidsjaktens test som 
du hittar på: www.svt.se/
tidsjakten/har-du-koll-
pa-din-tid
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andra. Vad är en ”vanlig” fa-
milj? Jag har faktiskt aldrig 
träffat någon, men jag anar att 
det betyder en familj som re-
ser utomlands på semestern 
och som har en aktiv fritid 
och ett stort socialt umgänge? 
Det är bara en föreställning. 
Ofta skapar vi bara en massa 
dåligt samvete i onödan, vi 
tror att vi är långt ifrån det vi 
vill. Därför är det viktigt att 
vara konkret. Återigen kan det 
vara bra att göra en lista. 
Försök fundera över vad det 
är ni egentligen saknar och 
längtar efter i ert liv? Hur ska 
ni må och leva tillsammans? 
Och framför allt bör ni funde-
ra över hur ni inte vill att ert 
liv ska vara. Det kan låta hårt 
men det handlar många gång-
er bara om att prioritera. 

6
JAG ÄR OROLIG FÖR  
ATT SYSKONEN SKA 

TYCKA ATT DERAS LIV  
ÄR BEGRÄNSADE

Har de det bra i skolan? Har de 
vänner? Om jag frågar mina 
barn vad de vill göra på som-
marlovet, tror jag att de ska 
säga att vi ska resa utomlands 
eller gå på Gröna Lund sjutton 
gånger, men inte sällan förvå-
nar de genom att svara ”ha 
picknick med hela familjen” 
eller något annat som enkelt 
går att ordna. Barn saknar 
inte det som inte är möjligt för 
deras familj. Vi brukar med 
jämna mellanrum ha en av-
stämning: Hur har veckan 
varit, hur ser veckan ut som 
kommer? Både rent praktiskt 
men också vad alla har att se 
fram emot. Ibland kan det 
också vara så att det är vikti-
gare att ha saker att längta till 
än själva upplevelsen i sig.

7
VARFÖR OROAR JAG  

MIG HELA TIDEN FÖR VAD 
SOM SKA HÄNDA?

Vi är bra på att oroa oss, det är 
nedärvt i våra gener sedan 
lång tid tillbaka, när vi behöv-
de skydda oss från vilda djur. 
Stressen grundas i rädslan för 
att vi inte ska klara att hantera 
det vi har framför oss. Att ha  
ordning och reda och veta vad 
som ska hända i förväg gör att 
du känner dig lugn och trygg. 

Att försöka förbereda sig för 
vad som ska hända kan inge 
en känsla av kontroll, något 
att hålla sig i. Men hjärnan blir 
väldigt trött av att hela tiden 
pejla och försöka ligga steget 
före. Dessutom är det svårt att 
samtidigt vara närvarande i 
stunden. Det är därför mind-
fulness blivit så populärt de 
senaste åren, där vi tränar på 
att vara närvarande.

8
HUR PÅVERKAS VI AV ATT 
ALLTID HA BEREDSKAP?

Jag kan tänka mig att mycket 
av det extra arbetet har blivit 

rutin genom åren, men att det 
också uppstår nya saker och 
händelser som ni måste agera 
på direkt när det sker. Om 
man alltid har beredskap för 
oförutsedda händelser är det 
som att vara ambulanssjuk-
vårdare, ständigt redo att 
rycka ut. Men en ambulans-
sjukvårdare kan inte vara på 
jobbet hela tiden, utan behö-
ver också vara ledig och kopp-
la av emellanåt. Det är inte en 
slump att dygnet är indelat i 
tre ungefär lika stora delar 
arbete, fritid och sömn. Vi 
behöver få balans mellan akti-
vitet och vila, tar man sig inte 

tid för återhämtning orkar 
inte kroppen till slut.

9
HUR KAN VI FÖRHÅLLA 

OSS TILL DETTA?
Kanske kan ni turas om att ha 
beredskap? Annars behöver ni 
be om hjälp att få avlastning. 
Om det har varit en tuff peri-
od måste ni ta er tid för åter-
hämtning efteråt. Det går inte 
att köra på som vanligt. Men 
att veta att man behöver ta det 
lugnt kan också orsaka stress-
påslag. Försök att se återhämt-
ning som en utmaning och 
utarbeta en strategi. Tänk på 

ˆ “Jag har flera nära vänner som har barn med funktionsnedsättningar och ändå är det svårt att sätta sig in  
i de stora utmaningar som det innebär.”

TidenGUIDE
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TEXT: ANNA PELLA 
info@faktapress.se

Använd vår mall eller 
rita upp en egen 24-tim-
marsklocka och fyll i 
hur du använder din 
tid. Om du vill mäta hur 
lång tid saker 
tar och få det 
uppritat kan 
du till exem-
pel ladda ned 
gratisappen 
Toggl timer. 

bergsklättraren som ska ta sig 
upp för ett högt berg. Vad 
behöver hon? Hon tänker 
noga igenom vilken utrust-
ning, mat, träning och sömn 
hon behöver för att klara av 
sin utmaning. Fysisk aktivitet 
är viktigt för att balansera upp 
alla tankar som snurrar och 
för att sömnen ska komma 
naturligt.

10
DET K€NNS OFTA  

SOM ATT VI LEVER I ETT 
ST€NDIGT KAOS!

Vi upplever inte tillvaron som 
den faktiskt är. Vår hjärna är 
inte van att tänka i tid. Om 
något känns tråkigt går tiden 
långsamt och om något känns 
kul går tiden fort. Sätt er ned 
och räkna. Hur många dagar 

är trots allt vanliga dagar? Hur 
ofta inträffar dagar när ni 
upplever att allt är kaos? 
Undvik att värdera dem med 
”bra” och ”dåliga” dagar om 
ni kan. Om ni får en bild av 
hur ofta dessa dagar inträffar 
blir känslan kanske mer han-
terbar. Våga också be om 
hjälp. Ibland räcker det med 
att veta att det finns andra 
runtomkring, att allt inte vilar 
på era axlar, för att ni ska kun-
na ta ett steg tillbaka, få lite 
andrum och pusta ut. Att det 
finns en livboj om ni inte or-
kar simma hela vägen.

11
VAD MER BEH…VER JAG?

Stäng av telefon och e-post om 
du behöver så att du kan ägna 
dig åt en sak i taget utan att bli 
störd. Låt svararen ta emot 
samtalen och sätt av tid för att 
ringa upp när det passar dig. 
Bestäm ett stopptecken som 
du kan ha till omgivningen när 
stressen blir övermäktig. 
”Stopp! Be mig inte om det nu. 
Nu funkar inte min hjärna!” Då 
når du lättare acceptans, både 
från dig själv och din omgiv-

ning. Svaret från andra blir för-
vånansvärt ofta: ”Det är lugnt! 
Vi fixar det själva!” Slappna av 
lite och se vad som händer. 
Kanske tar någon annan vid 
om du släpper lite? Du behöver 
inte hålla upp en fasad av att 
du tar hand om allt. 

12
N•GRA ORD P• V€GEN

Försök frigöra tid för en egen 
aktivitet, med gott samvete, 
som ger dig energi, livslust 
och glädje. Du behöver fylla 
på medvetet för att orka i läng-
den och för att få lite distans. 
Ett vanligt misstag är att vi 
har så svårt att säga nej till 
saker. Vi tror att vi missar 
något eller gör någon besvi-
ken. Men våga säg nej så att du 
kan säga ja till det som ger 
energi. Om du inte mår bra 
själv kan du varken hjälpa ditt 
barn eller någon annan. Tänk 
dig en bil. Den behöver servi-
ce. Den behöver bensin för att 
kunna fortsätta gå. Det behö-
ver du också. l

 

BARA ATT VETA ATT 
N•GON FINNS G…R 
SKILLNAD

► ÓOm berget Šr fšr hšgt 
vet man inte var man ska 
bšrja. Om vi gšr en del, 
orkar fšrŠldrarna en annan 
del. Vi ger lite startfart, och 
lyfter nŒgot frŒn axlarna pŒ 
familjen.Ó 

Malin Fallenius, projekt 
Personlig koordinator (Ur 
FšrŠldrakraft nr 2 2014).

ALLA F…R€LDRAR 
B…R DELA MER F…R 
SYSKONENS SKULL

► ÓDet Šr morsan som styr 
hemmaÓ sŠger Matti 
Engstršm och šnskar att 
fšrŠldrar ska dela mer fšr 
syskonens skull. Han fŒr 
medhŒll frŒn de andra 
syskonen i projektet Av 
syskon fšr syskon (Ur 
FšrŠldrakraft nr 4 2015).

MÄT DIN TID!
Klipp ut  
      och spara!

BOKTIPS! 
”Familjens 
projektledare 
säger upp sig” 
av Gunilla 
Bergensten, 
Månpocket, 
2008.

ö
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TIPS & RÅD

FÖRÄLDRAKRAFTS EXPERTER SVARAR          Mejla gärna frågor till info@faktapress.se

MEDICINSK BEDÖM-
NING AV INVALIDITET
FRÅGA: Min son har en förloss-
ningsskada. Nu är det dags att 
göra en invaliditetsbedömning, 
vad ska jag tänka på?

SVAR: Invaliditetsbedömning 
innebär att försäkringsbolaget, i 
din sons fall LÖF, behöver få in 
medicinskt underlag som visar 
vilka besvär som kvarstår. De 
inhämtar journaler från de vård-
inrättningar som varit aktuella 
och så ber de er ordna med ett 
så kallat invaliditetsintyg som 
behandlande läkare utfärdar, 
vanligtvis habiliteringsläkaren. 
För att kunna utfärda ett intyg 
behöver läkaren träffa och un-
dersöka din son. Vissa läkare 
utfärdar intyg utan att träffa pa-
tienten vilket är fel och ska inte 
accepteras. Kräv i så fall att få 
bli kallad för undersökning.

När försäkringsbolaget erhål-
lit medicinskt underlag görs en 
gradering av besvären.

FRÅGA: Vad kan jag som föräld-
er göra för att få läkaren att skri-
va ett bra intyg?

SVAR: Inför läkarbesöket ska ni 
förbereda er, noga tänka igenom 
och skriva upp alla skaderelate-
rade besvär. Om man inte är för-
beredd är det lätt att missa nå-
got vid läkarbesöket. Begär att 
du får ta del av intyget innan det 
skickas in till försäkringsbola-
get. Detta är viktigt ifall något 
saknas i intyget eller blivit fel 
och behöver ändras. Det är ty-

Aj Personskadors medarbetare 
får ofta frågor om assistans.  
Här svarar personskadespecia-
listerna Maria Nyström och 
Marie Nilsson på vanliga frågor 
samt ger tips.  www.aj.se

JURIDIK

MIN SON ÄR SJU ÅR 
MEN HAR 
FORTFARANDE 
SVÅRT FÖR ATT 
UTTALA MÅNGA ORD
FRÅGA: Hej! Jag är orolig för 
min son som är 7 år gammal och 
går i årskurs 1. Han har alltid haft 
svårt att prata och har fortfaran-
de svårigheter med att uttala till 
exempel ”K, ”G” och ”R”-ljuden. 
Orden kommer inte alltid i rätt 
ordning när han pratar och så 
tycker jag att hans ordförråd är 
ganska litet. Han tycker att det 
är jobbigt att inte alltid bli för-
stådd och ibland hamnar han i 
bråk för att andra inte förstår 
honom. Ibland förstår han inte 
vad jag menar när jag förklarar 
någonting och då kan konflikter 
uppstå hemma. Vad ska jag göra 
för att hjälpa honom?

SVAR: Vad bra att du skriver och 
berättar om er situation. Jag 
tycker att din son borde få kon-
takt med logoped! 

En logoped kan göra en be-
dömning av hans uttal, muntliga 
uttrycksförmåga och språkför-
ståelse. Logopeden kan utifrån 
det ge tips om hur ni kan träna 
och kompensera för hans svå-
righeter både i hemmet och i 
skolan. 

Det ni kan göra tillsammans 
redan nu är att prata mycket om 
det ni har runt omkring er, sätt 
ord på vad ni ser och vad ni gör. 
Det bygger hans ordförråd och 
ger honom modeller om hur or-
den ska låta. 

Du kan också hjälpa honom 
att genom uttala ord rätt genom 
passiv korrigering. Som ett ex-
empel, om han till exempel sä-
ger ”Titta där är en djävmasin” 
kan du passivt korrigera genom 
att säga ”Ja just det, 
en grävmaskin!”. 
Forskning visar ock-Forskning visar ock-Forskning visar ock
så att läsning stärker 
språklig förmåga och 
ordförråd hos barn, 
så läs gärna tillsam-
mans så mycket ni 
kan. Lycka till! 

KAN JAG HJÄLPA MIN 
DOTTER GENOM ATT 
SJÄLV LÄSA UPP LÄX-
ORNA FÖR HENNE?
FRÅGA: Hej! Min dotter är 9 år 
och går i årskurs 3. Hon kämpar 
jättemycket med läsningen. Vi 
har tränat massor på läsning 
hemma men jag får ofta tvinga 
henne att läsa och det känns 
inte bra. Hon blir ledsen och 
känner sig dålig. Hon gillar däre-
mot att lyssna när jag läser och 
ibland läser jag därför upp läxor 
för henne. Gör jag fel då? Skolan 
lyssnar på mig och förstår men 

vet inte riktigt hur man ska ta sig 
an problemen. Hur kan jag hjäl-
pa henne på bästa sätt?

SVAR: Jag förstår på dina ord att 
du är orolig för hennes självför-
troende. Vad bra att du tar det 
på allvar! 

Jag tycker att det vore bra att 
göra en utredning av hennes 

läs- och skrivförmå-
ga. Det kan man gö-
ra hos en logoped. 
Då utreder man hen-
nes läsning, skriv-
ning och språkliga 
förmågor för att se 
om det kan vara till 
exempel dyslexi som 
hon har. 

Oavsett om det är 
dyslexi eller inte så har hon rätt 
att få stöd och anpassningar för 
sina svårigheter. Logopeden 
och lärarna kan samarbeta kring 
hur detta stöd läggs upp på bäs-
ta sätt. En vanlig åtgärd är att 
man kan lyssna på texter för att 
lära sig nya områden i skolan, 
och sedan lästräna på annat, så 
jag tycker att du har tänkt rätt 
när du läser upp läxor för henne. 
Hitta istället någonting annat 
som hon är intresserad av som 
ni kan läsa tillsammans.

Hoppas detta är en hjälp på 
vägen! l

     

FAKTA OM 
LOGOPEDER…

Logopeder arbetar med att 
utreda, ställa diagnos och 
behandla olika typer av 
kommunikationsproblem och 
ät- och sväljsvårigheter. 
Logopeder arbetar ofta inom 
hälso- och sjukvård, till 
exempel vid sjukhusens 
logopedmottagningar, 
stroketeam och i olika 
rehabiliteringsverksamheter 
samt inom skola och 
habilitering. 
Källa: Svenska logoped-
förbundetförbundetför

TIPS OM KÖTIDER…

Inom vissa landsting kan 
kötiden till logoped vara 
lång. Det finns möjlighet att 
söka sig till ett annat lands-
ting via den patientlag som 
trädde i kraft den 1 januari 
2015. Mer information finns 
på skl.se/halsasjukvard/skl.se/halsasjukvard/
patientinflytande/patientpatientinflytande/patient
lagen.2083.htmllagen.2083.html

Sofia Grunér är leg logoped på 
Logopedbyrån Dynamica AB i 
Upplands Väsby. Här svarar hon 
på frågor och ger tips och råd.   
www.logopedbyran.se

LOGOPED

”Hon har
rätt till stöd 

oavsett 
om det är 

dyslexi 
eller inte.”
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Mejla gärna frågor till info@faktapress.se

vŠrr vanligt att intygen frŒn be-
handlande habiliteringslŠkare Šr 
bristfŠlligt ifyllda. Granska dŠr-
fšr intyget noga och krŠv kom-
plettering om nŒgot saknas eller 
om vissa besvŠr inte Šr tillrŠck-
ligt beskrivna. 

Utšver intyg frŒn exempelvis 
ansvarig habiliteringslŠkare kan 
ocksŒ andra specialistlŠkare va-
ra aktuella att inhŠmta yttranden 
frŒn. Kanske finns det en sjuk-
gymnast, logoped eller arbetste-
rapeut ocksŒ som kan utfŠrda 
intyg som visar vilka besvŠr som 
finns. En egen sammanfattande 
beskrivning som du som fšrŠld-
er skriver Šr ocksŒ mycket vŠr-
defull vid en bedšmning.

När försäkringsbolaget 
gjort sin bedömning. NŠr in-
validitetsbedšmningen Šr klar Šr 
det viktigt att lŠsa igenom vad 
fšrsŠkringsbolagets lŠkare har 
skrivit. Har alla besvŠr beaktats 
eller har man missat nŒgot? 
Verkar invaliditetsgraden rimlig, 
om inte begŠr ompršvning. 
Pršvning i Patientskade nŠmn-
den Šr kostnadsfri. Infšr en sŒ-
dan pršvning Šr det viktigt att se 
šver det medicinska underlaget 
och eventuellt komplettera med 
ytterligare intyg. Om du tycker 
att det Šr svŒrt och behšver 
hjŠlp rekommenderar vi att du 
kontaktar en jurist som Šr speci-
aliserad pŒ personskador. l

AJ PERSONSKADORS 
TIPS…

... att ha med i invaliditetsintyg

 ADL-funktion.

 Kommuniceringsförmåga.

 Rörelseförmåga.

 Kognitiv förmåga.

”I Sverige är 
utbudet av 
hotell som 
erbjuder 
rum med 

taklyft 
tyvärr litet.” 

FÖLJ DEBATTEN DYGNET RUNT!

hejaolika.se/debatt

Björn Klanac och Andreas 
Södahl, båda sjukgymnaster, 
driver Momentum Ergonomi och 
Förflyttning. Med mångårig  
erfarenhet inom sjukgymnastik, 
personlig assistans och hem-
tjänst kommer de kunna svara 
på era frågor i ämnena förflytt-
ningskunskap, arbetsmiljö  
och ergonomi.  
www.momentumergonomi.se

ERGONOMI

DET ÄR SVÅRT ATT  
RESA BORT NÄR  
TOALETTBESÖKEN ÄR 
SÅ KLURIGA. VAD KAN 
VI GÖRA?
FRÅGA: Hej! Jag är förälder till 
en 9-åring med funktionsnedsätt-
ning och hon lyfts i en lyftsele. 
Det gör att det är svårt att vara 
borta en längre stund, både över 
dagen, då är det mest toalettbe-
söken som är kluriga, men också 
om vi vill åka på semester. Har ni 
några förslag på hur vi kan göra? 
Vi bor i Göteborg.  

SVAR: Tack fšr din frŒga. Om ni 
vill se er om en dag i Gšteborg 
sŒ finns det det nŒgra alternativ 
av toaletter som har en taklyft. 
Till exempel hittar ni en sŒdan 
toalett i Smyrnakyrkan i 
Gšteborg. Den ligger nŠra 
Hagakyrkan, perfekt om ni Šr 
ute och spatserar i Haga. Den 

toaletten Šr šppen fšr alla. Fšr 
att veta att den lyftsele er dotter 
anvŠnder passar med taklyften 
sŒ kan ni gŒ in pŒ sok.hmcsveri-
ge.se. DŠr kan ni sška pŒ er dot-
ters lyftsele och se om den 
matchar med taklyften som 
finns. Om ni reser till nŒgon stad 
i Sverige sŒ kan ni i allmŠnhet 
undersška om det finns nŒgra 
toaletter med taklyft. Ett tips Šr 
att frŒga assistansbolag. De har 
ganska ofta taklyftar pŒ deras 
toaletter.

I Sverige Šr tyvŠrr 
utbudet av hotell som 
erbjuder rum med 
taklyft litet. Vi har fak-
tiskt inte hittat ett en-
da sŒdant hotell.
Internationellt ser det 
bŠttre ut. Om ni till 
exempel vill resa till 
Storbritannien kan ni 
leta boende pŒ hem-
sidan www.chuc.org.
uk/index.php/accommodation-
with-hoists/hotels-in-uk. Glšm 
inte att kolla att er dotters lyftse-
le passar med hotellets lyftar! 

Ett annat alternativ Šr att ta 
med sig en mobil lyft pŒ resan. 
AlltsŒ en lyft pŒ hjul. Det finns 
portabla varianter som gŒr att fŠl-
la ihop/plockas isŠr, fšr att sedan 
monteras pŒ plats. DŒ kan ni i 
princip vŠlja vilket hotell som 

helst sŒ lŠnge det Šr tillrŠckligt 
rymligt fšr den mobila lyften. 
Kontakta er arbetsterapeut och 
undersšk mšjligheten att fŒ en 
mobil lyft utskriven. Vi har sjŠl-
va jobbat som assistenter och 
det Šr en lšsning vi anvŠnt vid 
flera tillfŠllen. 

Om ni vill flyga och dŒ behš-
ver lyfta er dotter till en mindre 
rullstol/flygstol, eller om ni till 
exempel vill lyfta henne till en 

solstol eller upp fšr 
trappor, Šr ett annat 
alternativ att anvŠn-
da nŒgon form av 
bŠrstol. DŒ kan ni 
anvŠnda en bra ar-
betsstŠllning och 
lyfta med handtag. 
Hšr av er till er ar-
betsterapeut eller 
sjukgymnast om ni 
Šr intresserade av 
att testa en bŠrstol. 

Avslutningsvis vill vi sŠga att 
det Šr ett stort Šmne och det 
finns mycket att sŠga om det. 

De som Šr bŠst pŒ att plane-
ra och genomfšra resor dŠr ett 
eller flera barn har en funk-
tionsnedsŠttning Šr sŒ klart fšr-
Šldrar till barn med funktions-
nedsŠttning. Kanske har ni fšr-
Šldrar i er nŠrhet som kan kom-
ma med ytterligare rŒd och 
tips? l
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Det fnns inget plåster mot mobbning.
Ingen spruta eller vaccin hjälper mot hårda ord, utfrysning och näthat - men det fnns 
kunskap om hur man förebygger mobbning. Friends utbildar skolor, förskolor och 
idrottsföreningar i det förebyggande arbetet mot mobbning. Vi vet att det går att 
skapa förändring, men som icke-vinstdrivande organisation behöver vi din hjälp.  

Skänk en gåva via Swish 900 5273 eller bli månadsgivare på  
Friends.se/manadsgivare. 

SWISHA DIN GÅVA

TILL 900 5273
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Alla har ni hört talas om Glada 
Hudikteatern, som fått så enormt bra 
mottagande i Sverige och i världen. 
Jordbrogården är just detta för 
Haninge kommun.

En kommunal verksamhet enligt LSS med 31 
barn i olika åldrar som får möjlighet att vistas i en 
miljö där de får utvecklas och ha en meningsfull 
vardag och fritid.

Jordbrogårdens syn på ungdomarna, bemötan-
det, gör dem till självständiga individer. De blir en 
del i sammanhanget, en del av samhället. Man 
möter varje individ på ett respektfullt sätt

Socialnämnden i Haninge kommun har tagit 
fram ett förslag om att stänga hela denna fantastis-
ka verksamhet. Denna verksamhet som till och 
med fått besök från övriga kommuner för att de vill 
lära sig hur man arbetar med ungdomar med 
funktionsnedsättning.

Föreningar och andra aktörer har besökt och 
fått kompetensutveckling via Jordbrogården, 
verksamheter som vill arbeta likadant.

I denna verksamhet arbetar 16 eldsjälar som gör 
just det som Glada Hudikteatern gjort: Utgår från 
varje barn och hjälper barnen att bli självständiga 
individer. En av Haninges stoltheter, det är 
Jordbrogården!

Denna gård har gjort skillnad för så många 
ungdomar som är här. Deras mentala och sociala 
hälsa har förbättrats på så många sätt. De fungerar 
bättre som individer och de lär sig att tänka och 
agera själv i vardagliga situationer.

Vi har barn som fått möjlighet att lära sig att 
transportera sig själv via kommunala medel. Barn 
som slutat få utbrott för att de vistas i en miljö som 
kan ta emot dem. Barn som fått vänner som de 
aldrig haft tidigare. Barn som börjat drömma om 
en framtid precis som normalstörda. Barn som fått 
en fritid utanför sitt egna hem.

Läget är nu att kommunen vill basera ett beslut på 
en utredning som är gjord på ett oetiskt och 
felaktigt sätt. Kommunen har anlitat konsulter som 
har smugit runt i verksamheten. Det viktigaste när 
man utreder en verksamhet är att man frågar de 
personer som brukar tjänsten. I detta fall ungdo-
marna på Jordbrogården samt deras föräldrar.

Barnkonsekvensanalys har inte gjorts; man har 

inte träffat våra ungdomar, man har inte stämt av 
med oss vårdnadshavare. Vi har blivit förda bakom 
ljuset och hållits utanför hela vägen.

Nämnden i Haninge beslutade att göra en 
återremiss av ärendet, efter att vi föräldrar agerade 
och ifrågasatta utredningen. I februari 2016 ska 
socialnämnden besluta om Jordbrogårdens 
framtid. Mitt under ett pågående budgetår ändrar 
man avtalet, fastän verksamheten inte är föränd-
rad, vilket slår hårt på ekonomin och man behöver 
nu varsla halva personalstyrkan. LSS får inte styras 
av ekonomi, det ska vara individens behov som 
styr.

Verksamheten som bedrivs på Jordbrogården är 
unik och något för Haninge kommun att vara stolt 
över; ett föredöme för hur kommuner kan arbeta 
med ungdomar som har funktionsnedsättning. 
Målet är att våra ungdomar ska bli självständiga, 
arbeta och tjäna sina egna pengar, bidra till 
kommunen. Dessa har inte ens fått göra sin röst 
hörd.

Med det nya förslaget landar man i att våra 
ungdomar blir förvarade i en lokal, man vill alltså 
gå tillbaka till det gamla institutionstänkandet, 
vilket vi aldrig kommer att acceptera. Vi föräldrar 
står inte bakom de skrivelser som kommunen 
hänvisar till, om att personalen i verksamheten 
inte har rätt kompetens eller att kvalitén skulle 
vara undermålig.

Kommunen sparkar på den personal som 
brinner för våra barn. Som varje dag ger dem en 
meningsfull fritid och även stöttar oss föräldrar i 
hur vi ska finnas för våra barn.

Jordbrogården har gjort Haninge kommun känt 
över Sverige som en framgångskommun. Detta gör 
att  “funktionshindersverige” just nu följer händel-
serna i Haninge. Händelser som nu föder misstro 
och skepsis mot vad den nya politiska ledningen i 
Haninge håller på med.

Förslaget drabbar Haninge kommuns ungdomar 
som har svårt att göra sin röst hörd i en demokrati 
och där man från kommunledningen nu agerar 
precis tvärtemot vad man uttrycker i sin politiska 
plattform. l

TEXT Mia Sundling

Mamma till ungdom på Jordbrogården

Ett 30-tal barn och unga 
har en spännande fritid 
på Jordbrogården.

DEBATT

Lägg inte ned 
Jordbrogården!

ˆ

Det fnns inget plåster mot mobbning.
d, utfrysning och näthat - men det fnns 

, förskolor och 
i vet att det går att 
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” Vi är trötta och  
sårbara men måste 
strida för våra barn”

Jag och flera föräldrar till 
särskilda barn i Norrköping höll 
på att få kaffet i vrångstrupen 
när vi fick se att Norrköpings 
kommun nominerats till 

Föräldrakrafts tävling om att bli bästa 
LSS-kommun. 

Initiativet att nämna de goda exemplen 
är förstås bra, men hur gick det till när 
Norrköping blev nominerat? 

Så sent som i våras var vi 29 föräldrar 
som skrev sex sidor med klagomål om 
hur Norrköpings kommun urholkat en så 
viktig lagstiftning som LSS är.

Min egen dotter är idag 17 år och har 
mycket omfattande funktionsnedsätt-
ningar. Ofta har jag ställt mig frågan om 
hur vår familj hade sett ut utan LSS. Vi 
tillhör ju de första familjerna som levt 
med LSS hela våra barns liv och vi har 
tagit en hel del stöd för givet. Ibland har 
jag tacksamt skänkt en tanke till de 
personer som banade vägen och skapade 
förutsättningar för oss att leva ett relativt 
normalt familjeliv. Där vi föräldrar 
kunnat vila, ha en fritid 
och till och med en 
yrkeskarriärer. 

Något mörkt ögonblick 
har tanken slagit mig att vi 
lever ett liv som är helt 
beroende av att välfärds-
samhället fungerar och att 
LSS faktiskt tillämpas så 
som tanken en gång var; 
”att leva som andra”. Men 
det finns väl ingen 
politiker i världen som är beredd att 
försämra för de som har det svårast? 

Dessutom leder ju ett fungerande 
samhällsstöd till att vi som föräldrar 
faktiskt kan fortsätta arbeta och bidra till 
nödvändiga skattemedel. Genom att vi får 
förutsättningar att orka älska våra barn 
– trots all oro och alla vakna nätter, så 

kan barn som min egen dotter faktiskt 
leva ett normalt familjeliv.  

Nej, tanken att någon medvetet skulle 
vilja nedmontera LSS slog jag bort till för 
tre år sedan, då något började hända i 
Norrköpings kommun. 

Innan jag går in på den medvetna 
nedmonteringen av LSS i Norrköping vill 
jag ge en annan bild av samma kommun.

Trots att både jag och min fru var mer 
förberedda än många andra på vad ett 
funktionshindrat barn innebär att få och 
att leva med var situationen vi kastades in 
i kaosartad de första åren. Vi ser oss som 
humanister och har på olika sätt arbetat 
professionellt inom funkisvärlden. Jag 
hade umgåtts med många personer med 
olika funktionsnedsättningar och visste 
vilka härliga personligheter som kan 
finnas bakom alla lager av fysiska och 
mentala hinder. Ändå blev det en chock 
att få ett barn som hade det mer besvär-
ligt och som var mer funktionsnedsatt än 
någon som jag någonsin hade träffat. 

Jag hade min barndom på 1960- och 
1970-talet och var därför 
inte förvånad över allt fint 
stöd vi fick av samhället 
under dotterns tidiga år. 
Jag bodde ju i ett rikt 
föregångsland där alla fick 
möjligheter. Många var de 
snälla och vänliga kvinnor 
(ja, det är nästan alltid 
kvinnor) som erbjöd stöd 
och hjälp.

Vi kände oss aldrig 
ifrågasatta och fick ofta förslag på vad vi 
kunde be om. Både stöd till oss som 
föräldrar, till hela familjen och till 
dottern. Inför sommaren ringde en vänlig 
kvinna för att höra om planeringen var 
bra, så attvi skulle få tillräcklig vila. Om 
det fanns tillräcklig avlastning eller om vi 
behövde fler dagar på ”kortis”. 

Jag minns hur en av kommunens då 
ansvariga politiker frågade mig om jag 
var nöjd med kommunens stöd. Hon var 
självkritisk och berättade att hon ansåg 
att kommunen borde skapa bättre 
boendeformer. Hon undrade vad jag 
tyckte om det eller om det var något 
annat som behövde bli bättre. Snart fanns 
en föräldragrupp som tillsammans med 
kommunens företrädare skapade ett 
mycket fint och ändamålsenligt boende.

Bostadsanpassning, sjukvård, skola, 
LSS-enhet, habilitering, 
Försäkringskassan med flera, ja alla 
strävade åt samma håll och samarbetade 
för vårt bästa. För att ge oss stöd så att vi 
och våra döttrar kunde leva som andra.

När jag i olika sammanhang träffade 
andra föräldrar brukade jag berätta att det 
är bra att leva i Norrköpings kommun om 
man har ett barn med särskilda behov.  

Något hände för tre år sedan. Först kom 
lite smygande rykten om än det ena och 
än det andra – som var allt annat än 
smickrande för kommunen. Det var till 
exempel inte lika lätt att anpassa korttids-
tider så att de stämde med semesterpla-
ner och annat. Personal började tystna på 
olika ställen. De ”goda kvinnorna” fanns 
inte längre kvar. 

Det talades allt mer om lagar och 
ekonomi. De ”nya tjänstemännen” var 
mer drillade i hur man kan minska 
kommunens kostnader, än i hur man 
säkerställer möjligheterna att ”leva som 
andra”. 

Helheter blev delar som blev till juri-
diska hårklyverier som hade ett enda be-
stämt mål: att följa LSS till minsta möjliga 
kostnad.

I Norrköping kollapsade den tidigare så 
stolta LSS-kommunen fullständigt i sam-
band med att en enig Vård- och omsorgs-
nämnd beslutade att stänga flera kort-

Björn Colliander undrar om det 
verkligen finns någon kommun som 
är värd priset ”Bästa LSS-kommun”. 

”Kommunens 
enda mål är att 
följa LSS – till 
MINSTA MÖJLIGA 

KOSTNAD.”

DEBATT
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tidsboenden. Det gjordes en så kallad för-
tätning med konsekvenser som var och 
alltjämt är mycket allvarliga för familjerna. 

Jag skall bespara er alla korkade beslut 
som följt därefter, men måste ändå 
nämna det riktiga ”crescendot”. 

Över en natt beslutades att barnen på 
kortis inte fick medicineras av persona-
len. Rätt eller fel så bygger beslutet på att 
det är hälso- och sjukvårdslagen som 
gäller och därmed inte föräldraansvar 
när barnen är på kortis. Jag kan tänka 
mig att beslutet är juridiskt rätt, men 
själva genomförandet var katastrofalt. 
Helt plötsligt fanns det ingen som tog 
ansvar för medicineringen. 

Flera av oss föräldrar tvingades åka till 
kortis upp till fem gånger per dygn för att 
medicinera våra barn. Situationen blev 
ohållbar för många och en del valde att ta 
hem sina barn från kortis. Många 
föräldrar slets hårt och det blev väldigt 
tydligt hur lite reservkrafter man som 
förälder egentligen har. Det behövs inte 
mycket för att kraften ska ta slut. När 
rutiner brister leder det ofta till att 
barnen blir oroliga och nätterna jobbiga-
re och så vidare. 

Mina värsta farhågor har besannats. 

Samhällsklimatet är 
sådant att ”vanligt folk” 
inte är särskilt oroade för 
att LSS urholkas. 

Kanske tänker en del 
att vi är gnälliga och har 
det väl förspänt med 
assistenter (som ju inte 
alla med behov har) och 
annat. Ska vi vara 
tacksamma? Vända oss 
till välgörenhetsorganisa-
tioner?  

Många av oss i Norrköping 
som känner oss drabbade 
har idag en tät kontakt i 
mötesgrupper på nätet och i 
verkligheten. Den delaktig-
het vi idag har i varandras 
familjer är, i allt elände, en 
positiv effekt av att vi delar 
en utsatt och sårbar situa-
tion. Vi värnar verkligen om 
varandra och flera av oss 
funderar kring hur vi skulle 
kunna starta egna verksam-
heter och på så vis få kontroll över 
kommunen. 

Jag vet att många 
föräldrar är väldigt trötta 
och inte orkar strida i 
organiserad form – trots att 
det tyvärr är organiserad 
strid som behövs. Själv har 
jag lämnat min yrkeskarriär, 
senast som verksamhetschef 
i Norrköpings kommun, för 
att ”köpa mig tid” och finna 
lösningar. Jag driver ett 
nystartat assistansbolag 
med den enda ekonomiska 
ambitionen att på sikt kunna 
få ut en dräglig lön. 

Jag misstänker att det inte 
bara är i Norrköping ned-
dragningarna görs så min 
fundering blir: Finns det 
någon kommun som är värd 
priset bästa LSS-kommun?
Vad händer om vi föräldrar 
inte orkar längre? Kommer 
vårdhemmen åter att 
byggas? l

TEXT Björn Colliander,  

Kolmården

NYHETER
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NYHETER

DEN LILLA BYN DIT KRISEN ALDRIG NÅTTLSS. Föräldrakraft har be-
sökt Norrköping och 
Föreningen Ensjöholm. Här 
pågår ett samarbete som är 
så fruktbart att kommunen 
nominerats till nya priset 
"Bästa LSS-kommun".

n Föreningen Ensjöholm  
driver framgångsrikt grupp
bostäder och daglig verksam
het i den lilla byn med samma 
namn utanför Norrköping. 
Tack vare ett förtroendefullt 
samarbete lyckas man hålla 
en hög kvalitet.

– Vi kan ge och ta. Norr kö
pings kommun förväntar sig 
hög kvalitet, men petar inte i 
detaljerna, säger Jan Larsson, 
verksamhetschef på Före nin
gen Ensjöholm.

Kan fler göra som Ensjö
holm och Norr köp ings kom
mun? Föräldrakraft reste till 
Ensjöholm för att få veta mer 
om det uppskattade gruppbo
endet och dagliga verksamhe
ten. Paula Karlström på orga
nisationen Värna, där Ensjö
holm ingår, hade väckt vårt 
intresse:

– Norrköpings samarbete är 
exemplariskt genom att man i 
avtal skriver in att andra kvali
teter än det som kan mätas 
och vägas är viktiga. Det är 
unikt att man skriver in vikten 
av terapeutiska insatser i avta

let. Norrköping uppmuntrar 
Ensjöholm att utvecklas och 
att ta emot fler.

Redan när man närmar sig 
byn inser man att här finns kva
liteter som är svåra att mäta 
– en vacker miljö med byggna
der ända från 1700talet och 
utsikt över Ensjön. När fören
ingen på 80talet övertog fastig
heterna för ett par miljoner 
gjorde man ett klipp. Idag lär 
värdet vara minst 15 gånger 
högre.

 Jan Larsson, verksamhets-
chef, har jobbat på Ensjöholm 
sedan 1994  som föreståndare. 
Han menar att samarbetet 
bygger på att man har byggt 
upp ett förtroende. Det gör 
det möjligt att ha en stor flexi
bilitet, både hos kommunen 
och hos Ensjöholm.

– Grundbulten är ömsesi
dighet, säger Jan Larsson.

Från kollegor hör han hela 
tiden om problem i samarbe
tet med kommunerna som 
köper platser.

– Det är skilda världar. Här 
har vi alltid en rak kommuni
kation med handläggarna. Vi 
kan ge och ta. Om vi behöver 
mer resurser är kommunen 
tillmötesgående och när det 
inte behövs längre sänker vi 
nivån. Vi är inte vinstdrivande.

– Om en av de boende hos 

Nominerad till Bästa LSS-kommun:

Mitt i byn finns det ršda huset som inrymmer kontoret varifrŒn Jan Larsson administrerar verksamheten.ˆ

Vi har anordnat personlig assistans sedan 2007 och vi kan stolt säga att vi är bra på det vi gör.                  Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar                  vi gärna. Telefon 08-700 20 60.
                Nu är vi IfA-certifierade!

Personlig assistans 

www.elfa-assistans.se

Föräldkraft nr 6, 2015 
hade ett uppmärksam-
mat reportage om en 
populär LSS-verksam-
het i Norrköpings kom-
mun. Sedan dess har 
många läsare ifrågasatt 
om just denna kommun 
verkligen är värd att 
nomineras i tävlingen 
”Bästa LSS-kommun”. 
En av de kritiska röster-
na är föräldern Björn 
Colliander som skrivit 
denna debattartikel.

ˆ

Jag tänker 
bli mer social 
och skaffa fler 

vänner.

Varför 
då?

Jag får 
för få pre‐
senter.

Jag ska 
ägna mej åt att 
utveckla givande 

relationer.

Ingen mår bra 
av att vara ensam. 

Vi behöver kärlek och 
stöd av andra. Vi är 
sociala individer.

Från och med idag 
ska jag odla kon‐
takten med mina 

medmänniskor och … 
vänta lite …

HEJ, SUSSI! 
TITTA!! 
HA HA!!

AOOOH! HJÄLP 
        HJÄLP

Jag har ändrat 
mej, Hobbe. Folk 

är kräk.

SANN lycka hittar man 
nog bara i nära kontakt 

med djur.

©dist. by europapress
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Tänk dig att du befinner dig i 
ett land där du förstår en hel 
del av det som sägs, åtminsto-
ne så länge det håller sig på 
ett någorlunda konkret plan. 

Alfabetet är inte det du är van vid så att 
kunna läsa är bara att glömma. Du får 
nöja dig med att ha lyckats memorera 
några få ordbilder. Och att tala det 
främmande språket är nästan hopplöst. 
En handfull ord är det du klarar av. För 
övrigt är du hänvisad till att kommunice-
ra med gester, åtbörder och kroppsspråk.

Risken är överhängande att du blir 
sedd som en som inte begriper nästan 
någonting, inte mycket mer än det du kan 
uttrycka med tal.

Tänk dig sedan att du blir inbjuden att 
medverka i ett evenemang där du ska bli 
intervjuad om ditt liv. Du ska sitta på ett 
podium i strålkastarsken med massor av 
människor i publiken och berätta om vem 
du är, var du bor, vad du jobbar med, vad 
du gör på fritiden, vilken tro du har 
och annat som är viktigt i 
tillvaron.

Och tänk dig till sist att du 
grejar det. Du får uppskatt-
ning, massor av applåder och 
en gigantisk blombukett. Folk 
kommer fram och vill krama 
dig och berätta hur roligt det var 
att få lyssna till dig. Vilket lyft! 
Vilken framgång!

Vilken omöjlighet!

Ja, det kan man ju tycka. Men 
ungefär så här var det faktiskt 
för min dotter Ulrika härförle-
den. Hennes funktionsnedsätt-
ning yttrar sig framför allt i 
kommunikationsproblem som 
kort sammanfattat innebär att 

hon förstår det mesta, känner igen några 
ordbilder men inte kan säga mer än 
ungefär sju begripliga ord.

Däremot är hon duktig på att kommu-
nicera med andra metoder. Och en riktig 
fena på att hantera en surfplatta. Hon fick 
en egen Ipad när hon fyllde 30 och den är 
hennes mest älskade ägodel som hon 
helst vill ha i sängen när hon sover för att 
vara säker på att den finns kvar när hon 
vaknar.

Ipaden kom till mycket 
god nytta ett halvår 
senare, under den kata-
strofala hösten 2013, när 
hon i cirka hundra dagar 
vårdades för leukemi på 
Karolinska sjukhuset. Där 
råder tack och lov fri surfning. Även om 
vi (och personalen) tröttnade på att 
lyssna till ljuden från youtubeklippen om 
kinesisk matlagning höll de modet uppe 

på Ulrika under de veckor när hon 
inte förmådde äta nästan 

någonting. (Det fick mig så 
småningom att inse att det 
kanske var något sötsurt hon 
längtade efter, vilket visade 
sig stämma.)

Nu är leukemin borta ur 
kroppen, för alltid hoppas och 

tror både doktorn och vi. Håret 
har med besked vuxit ut igen 
och ärren från de inopererade 
infarterna bleknar successivt. 
Efterbehandlingen går 
långsamt mot sitt slut och vi 
hoppas att de biverkningar den 
har lett till snart tillhör 
historien.

Men Ipaden är viktigare än 
någonsin. För förra hösten fick 

Ulrika med stöd av logopeden på habilite-
ringen ett ”pratprogram” med talsyntes, 
Widget Go, installerat. Hon lärde sig 
direkt hur det funkar. Bildmänniska har 
hon alltid varit, vare sig det handlat om 
fotografier, teckningar, pictogram eller 
Bliss (som hon fick lära sig på högstadiet 
men som tyvärr hamnat i träda i vuxenli-
vet eftersom så få behärskar det.)

Våra planer på att introducera den nya 
appen långsamt och 
försiktigt med några få 
symboler till att börja med 
sprack direkt. Det 
behövdes inga ord för att 
hon skulle göra det 
glasklart att hon ville ha 
mer och mer och ännu 
mer.

När jag vid ett tillfälle missade att låsa 
redigeringsmöjligheten tog det inte länge 
för henne att i smyg byta ut några av 
bilderna. En slokande blomma var bättre 
än en gravsten för att uttrycka att hon 
saknar sin mormor, till exempel.

När Ulrika blev sjuk i augusti 2013 var vi 
redan inbokade att tillsammans medver-
ka vid en samtalskväll i pingstkyrkan 
Europaporten i Malmö på temat männis-
kovärde. Det fick vi förstås ställa in så fort 
vi fått besked om hennes diagnos. Och 
hade vi kommit iväg då, för två år sedan, 
hade det handlat om att jag berättat och 
Ulle svarat med ja och nej, nickningar 
och huvudskakningar.

Men när förfrågan kom den här hösten 
var läget ett annat. Pastorn skickade över 
de frågor han tänkte ställa till Ulrika. Jag 
konstaterade att svaren på de flesta redan 
fanns på plats under flikar som ”hemma 
hos mig”, ”jobbet” ”min fritid” och 
”kyrkan”. Vi fixade några till på tåget till 

” Äntligen fick Ulrika  
vara huvudpersonen 

för en kväll”

KRÖNIKA

Êlisabeth 
Sandlund skriver 
om att dottern 
Ulrika äntligen får 
berätta sin 
historia själv, tack 
vare sin älskade 
Ipad. Men berät-
telsen har en 
baksida. Det är 
svårt att få grupp-
boendet att ta till 
sig tekniken.

”Vi förstår 
ändå vad DET 
ÄR HON VILL.”
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Malmö. Väl på plats kopplades paddan in i 
högtalarsystemet och testkördes.

Det gick galant. Och Ulrika som suttit 
och lyssnat på mig vid otaliga tillfällen i 
kyrkor och församlingshem runt om i 
landet fick vara i centrum, en huvudper-
son för en kväll. Hennes egen berättelse 
blev utgångspunkten för det jag sa om vik-
ten av att värna människans okränkbara 
värde i en tid när det är hotat av bespa-
ringar, begränsningar och utsortering 
redan i moderlivet.

Sådant stärker egot och blir ett minne 
som lever länge. Självklart la vi in ett antal 
symboler med tillhörande tal om det hon 
gjort i paddan så att hon kan återvända 
till berättelsen när hon är ensam och när 
andra är med.

En solskenshistoria. Javisst. Ett exempel 
på hur ny teknik öppnar nya dörrar. Men 
allt är inte solsken. För om det tog 
minuter för Ulrika själv att förstå vitsen 
med de nya möjligheterna verkar det vara 
betydligt besvärligare för hennes omgiv-
ning att fatta vad det betyder för henne 
att kunna uttrycka sig själv. Det går 
oändligt trögt både på gruppboendet och 
på den dagliga verksamheten. Trots 
kompetent och ihärdigt stöd av logope-
den får Ulrika inte den uppmuntran och 
påputtning som hon behöver.

”Vi är inte så bra på teknik”, är en 
förklaring jag har fått. Och jag svarar att 
det är inte jag heller och att det inte alls är 
det som krävs.

”Vi förstår ändå vad det är hon vill”, är 
en annan invändning, inte så tydligt 
utsagd men under ytan. Och det stämmer 
till dels, tack vare att min dotter är envis 
som en röd gris och aldrig har gett upp 
försöken att kommunicera med en 
omvärld som alldeles för ofta ser henne 
som betydligt mindre kapabel än vad hon 
är. Men att kunna säga ”jag vill inte äta 
fisk idag” är något helt annat än att vara 
hänvisad till att skaka på huvudet – eller 
vända upp och ner på tallriken.

Vi kämpar vidare utan att ge upp och 
hoppas på ett genombrott. Nu har i alla 
fall dagliga verksamheten börjat använda 
bilddagboken som vi också installerat i 
paddan, inte varje dag men då och då… l

TEXT Elisabeth Sandlund

Journalist och opinionsredaktör på tidningen  

Dagen och författare till boken ”Ulles mamma –  

om livet med en funktionshindrad vuxen dotter”, 

 Libris 2010.

Isabel Smedberg-
Palmqvist (L) vill 
höja hab-ersätt-
ningen i 
Stockholm.

n Om LSS-reformens intentio-
ner ska respekteras kan vi inte 
nöja oss med den omsorg och 
de möjligheter kommuner tillhan-
dahåller idag, utan kämpa för 
mer självständighet för personer 
med funktionsnedsättning.

En viktig fråga är habersätt-
ningen. ”Haben” är inte den hu-
vudsakliga inkomsten för de som 
jobbar i daglig verksamhet, efter-
som man också har en pension. 
Likväl är den ett kvitto på att det 
man gör är värdefullt och att man 
räknas. Därför är det för dåligt att 
den inte höjts alls på många år i 
Stockholm.

Liberalerna föreslår en höj-
ning med 15 procent i år. I reda 
pengar blir det lite eftersom er-
sättningen är låg (idag 6,50 kro-
nor i timmen i Stockholm) – men 
genom förslaget vill vi väcka frå-
gan om att ”haben” måste upp 
och att vi liberaler vill prioritera 
det kommande år. Tyvärr har de 

rödgrönrosa förbigått frågan 
med tystnad hittills.

Det finns också annat som är 
viktigt. Liberalerna vill införa möj-
lighet till friskvård för deltagare i 
daglig verksamhet, precis som 
för andra som arbetar.

Vi vill också satsa på att öka 
specialiseringen bland bistånds-
bedömare, så att det blir lättare 
att träffa en handläggare som 
förstår ens funktionsnedsättning 
och behov.

Målet är förstås att fler ska 
kunna få ett jobb på den vanliga 
arbetsmarknaden. Men för en 
del kommer detta inte att att vara 
ett alternativ.

Även de som jobbar i daglig 
verksamhet ska dock få en er-
sättning som visar att det de gör 
är viktigt. Höj habersättningen!
Isabel Smedberg-Palmqvist (L)
Ledamot av Stockholms stads 
kommunfullmäktige och  
socialnämnd

HEJ! 
n På Glasade Gången har en 
grupparbetstagare skrivit ett 
brev (se bilden) och skickat till 
Stadshuset för tre år sedan 
om denna fråga. Dels för att få 
en höjd ersättning då allt blivit 
dyrare samtidigt som 
habiliteringsersättningen är 
densamma sedan flera år 
tillbaka. Dels för att få mer 
respekt för det jobb man gör.

Varför ska de som har så 
svårt att förstå pengars värde 
ha en så låg habiliteringser-
sättning? Det är så kränkande.
Eva Hjalmarsson,  
enhetschef

HÖJ HAB-ERSÄTTNINGEN
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➤  29 FEBRUARI 2016
Sällsynta dagen.

➤  12–13 MARS 2016
Funka för livet Sports Camp, 
Växjö.

➤  20–21 APRIL 2016
Funka för livet, Växjö.

➤  9–10 MAJ 2016
Särskolans rikskonferens, 
Örebro. 

➤  10–11 MAJ 2016
Anhörigriksdagen, Varberg. 

➤  11–12 MAJ 2016
Kommunikationskarneval 
Göteborg. 

➤  19–20 MAJ 2016
NPF-Forum, Kistamässan.

➤  24–25 MAJ 2016
Hjultorget, Kistamässan.
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ANNONSÖRER I DETTA NUMMER:

MOT LJUSARE TIDER...
TEMA SÄRSKOLA: 
Musik kan spela en viktig roll för 
elever i särskolan. Vi berättar hur i 
en intervju med en musikterapeut.

Världens bästa skola? Häng med 
till klassen där varje elev får 
utforska och reflektera i egen takt.

PLUS: Hur klarar särskolan den 
nya situationen med tuffare regler 
för vilka barn som ska tas emot?

GUIDE: 
Leken
Hur kan vi 
främja 
barnets 
möjligheter till lek 
och varför är leken så viktig för 
hälsan?

 EXTRA VÄLFYLLD TIDNING PÅ GÅNG 

TEMA BILAR & RESOR: 
Vi dyker ned bland bilar och andra 
fordon som kommer att presenteras 
på Hjultorget under våren. 

TEMA AKK: 
Kommunikation utan hinder. Hur funkar ett personligt 
kommunikationspass? Vi tar reda på varför det är ett 
viktigt verktyg och hur det kan användas i vardagen.

TEMA  
BOSTAD: 

Att kunna 
välja hur 
jag vill bo
Som vuxen med funk-
tionsnedsättning är det 
viktigt att själv kunna 
välja hur man vill bo. 

TEMA ANHÖRIG: 
Det är mest mammor som syns när 
det handlar om skola, omsorg och 
vård, men nu blåser förändringens 
vind och papporna tar plats. 

PLUS: Aktuellt om anhörigstöd 
och inför Anhörigriksdagen.

GUIDE: När man går skilda vägar.

Föräldrakrafts vår-utgåva, nr 2/2016, blir en extra välfylld tid-
ning! Förutom våra teman har vi specialsidor inför vårens stora 
mässor och konferenser – Hjultorget, Särskolans rikskonferens, 
Anhörigriksdagen, NPF Forum och Funka för livet!
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ANNONSTORG

Det finns bara 
ett BOSSE

VŒr unika verksamhet erbjuder dig  

med funktionsnedsŠttning personligt 

rŒd, stšd och information. 

Det kan gŠlla olika  

frŒgor till exempel  

personlig assistans,  

hemtjŠnst, bostad,  

arbete, hjŠlpmedel  

och rehabilitering.  

Vi erbjuder Šven  

utbildning/handledning  

till personliga assistenter. 

Dšbelnsgatan 59, 113 52 Stockholm
TelefonvŠxel 08-544 88 660       

www.bosse-kunskapscenter.se

En grund- och gymnasiesärskola 
med inriktning ämnesområden och 
fritids för flerfunktionshindrade 
elever. Rullen erbjuder rätt utbildning 
i en kommunicerande och trygg miljö 
med höga förväntningar som ger en 
elev med största möjliga självkänsla 
som mår bra i sin kropp och kan 

www.heldagsskolanrullen.com

Välkommen!

förmedla vad hen vill till vem som 
helst, när som helst. 
PODD som AKK: Centralt i Rullens 
idé ligger att språket är avgörande för 
utveckling av ny kunskap. På Rullen 
pratar alla PODDiska och eleverna är 
delaktiga i utvärdering och 
förbättring av utbildningen.

Läs om taktila 
bilderböcker 
på legimus.se

Läsglädje.

VILL DU ANNONSERA 

I FÖRÄLDRAKRAFT? 

HÄR HITTAR DU ALL 

INFORMATION

hejaolika.se/sida/ 
annonsera-i-foraldrakraft

SYNS DU INTE SÅ FINNS DU INTE
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Barn har svårt att vänta. 
Särskilt i fera år.
– Jag är en vinnartjej, säger Isabelle. Och den största vinsten är att hon mår bra 
och kan leva ett liv som de festa andra barn, trots en tuff start i livet. Under en 

period var de tvungna att suga rent plaströret i halsen från slem 300 gånger per 

dygn. Var femte minut. Det är svårt att förstå för den som inte har upplevt oron 

och tröttheten som är ständigt närvarande. 

Vi på Humana brinner lite extra för våra barnkunder och har 23 jurister som står 

upp för att du ska få rätt beslut. Vår övertygelse är att barn inte ska behöva vänta, 

särskilt inte i fera år! 

Behöver du hjälp? Ring 020 - 30 31 00

Ett tryggt val av personlig assistans

Avsändare: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING
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