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Guide!
Det perfekta

sittandet

O�ciell mässtidning   

50 sidor  
om Nordens största  
hjälpmedelsmässa.
Mässkarta – sid 10.

NU KAN LOUISE  
VIDLUND DRA  
IVÄG NÄR HON

SJÄLV VILL

  ”Jag har 
alltid drömt 
       om min NU KAN        om min NU KAN LOUISE        om min LOUISE 

VIDLUND       om min VIDLUND DRA        om min  DRA 
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”JAG TRODDE ALDRIG 
ATT JAG SKULLE BLI 

VUXEN”

MÖT ERIK STÅHL
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Jag vill lära mig allt!

Etac bjuder på ett stort seminarieprogram  
på mässan Leva & Fungera 4–6/4 i Göteborg
Läs mer och anmäl dig på etac.se

Vi har alla varit barn. Och vi har 
alla haft drömmar. Som barn 
är det mycket man vill. Lära 
sig prata, läsa, leka med 
kompisar och hitta på 
kul saker. Alla kan inte 
göra allt, men det finns 
ofta hjälp att få som ger 
möjligheter till ett rikare liv.
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R82 Flamingo High-low är en modern och bekväm 
dusch- och toalett stol för barn som passar alla badrum.  
Se den i vår monter B06:22 på Leva & Fungera i Göteborg 
4–6 april.

Läs mer om allt kring mässan på etac.se.

Vi gör det möjligt.

Ni vet bäst 
hur ni vill leva!

Vi gör det möjligt.

Ni vet bäst! 
Det har vi vetat i mer än 25 år. Vi erbjuder introduktion 
och bredvidgång för nya assistenter, juridiskt stöd, utbildningar, 
rekryteringshjälp, digital tidredovisning och det bästa av allt 
vi är inte vinstdrivande – alla pengar går till assistansen. 

Du hittar oss på Leva & Fungera-mässan i Göteborg 4–6 april 2017. Monterplats A00:01

PERSONLIG ASSISTANS

www.jag.se

FK_1701_s02-3_annonser_v01.indd   4 2017-03-10   09:13



Jag vill lära mig allt!

Etac bjuder på ett stort seminarieprogram  
på mässan Leva & Fungera 4–6/4 i Göteborg
Läs mer och anmäl dig på etac.se

Vi har alla varit barn. Och vi har 
alla haft drömmar. Som barn 
är det mycket man vill. Lära 
sig prata, läsa, leka med 
kompisar och hitta på 
kul saker. Alla kan inte 
göra allt, men det finns 
ofta hjälp att få som ger 
möjligheter till ett rikare liv.

E
D

E
N

V
IK

R82 Flamingo High-low är en modern och bekväm 
dusch- och toalett stol för barn som passar alla badrum.  
Se den i vår monter B06:22 på Leva & Fungera i Göteborg 
4–6 april.

Läs mer om allt kring mässan på etac.se.

Vi gör det möjligt.

Ni vet bäst 
hur ni vill leva!

Vi gör det möjligt.

Ni vet bäst! 
Det har vi vetat i mer än 25 år. Vi erbjuder introduktion 
och bredvidgång för nya assistenter, juridiskt stöd, utbildningar, 
rekryteringshjälp, digital tidredovisning och det bästa av allt 
vi är inte vinstdrivande – alla pengar går till assistansen. 

Du hittar oss på Leva & Fungera-mässan i Göteborg 4–6 april 2017. Monterplats A00:01

PERSONLIG ASSISTANS

www.jag.se

FK_1701_s02-3_annonser_v01.indd   5 2017-03-10   09:13



INNEHÅLL    Nr 1 2017

      

MEJL: info@faktapress.se 
TELEFON: 08-4100 56 36 
WEBB: www.hejaolika.se

POSTADRESS:  
FaktaPress AB 
Målargatan 7 
111 22  Stockholm

BESÖKSADRESS:  
Målargatan 7, plan 2B 
Stockholm

REDAKTIONEN
Valter Bengtsson: chefredaktör  
& ansvarig utgivare
valter.bengtsson@faktapress.se 
08-4100 56 36, 0709-56 08 52

Anna Pella: skribent  
info@faktapress.se

Linnea Bengtsson: fotograf  
& webb  
linnea.bengtsson@faktapress.se

PRENUMERATIONER  
& KUNDTJÄNST
Annette Wallenius
annette.wallenius@faktapress.se 
073-552 7314

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

ANNONSER
Kim Andlin
annons@faktapress.se
08-4100 56 37, 070-956 0780

Annonsmaterial:  
info@faktapress.se

TRYCK: V-tab, Vimmerby

NR 1 • MARS 2017 • 74 KRONOR TIDNINGEN  OM BARN, UNGA & VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

TEMA LSS:  SÅ FUNKAR DET I VARDAGEN  

OMÖJLIGT 
UPPDRAG:

Funkis- 
förälder

                                         T
E

M
A

N
:  L

E
V

A
 &

 F
U

N
G

E
R

A
  •  R

E
P

O
R

T
A

G
E

  •  IN
T

E
R

V
J
U

E
R

  •  T
IP

S
 &

 R
Å

D
  •   N

Y
H

E
T

E
R

     

Guide!
Det perfekta

sittandet

O�ciell mässtidning   

50 sidor  

om Nordens största  

hjälpmedelsmässa.

Mässkarta – sid 10.

NU KAN LOUISE  
VIDLUND DRA  
IVÄG NÄR HON

SJÄLV VILL

  ”Jag har 
alltid drömt 
       om min NU KAN        om min NU KAN LOUISE         om min LOUISE  

VIDLUND       om min VIDLUND DRA         om min  DRA  
IVÄG NÄR HON       om min 
IVÄG NÄR HON

SJÄLV VILL       om min 
SJÄLV VILL

     egen bil”SJÄLV VILL

  ”Jag har 
alltid drömt 
       om min        om min NU KAN        om min NU KAN LOUISE        om min LOUISE 

VIDLUND       om min VIDLUND DRA        om min  DRA 
IVÄG NÄR HON       om min 
IVÄG NÄR HON

SJÄLV VILL       om min 
SJÄLV VILL

     egen bil”     egen bil”

  ”Jag har 
alltid drömt 
       om min 
     egen bil”

”JAG TRODDE ALDRIG 

ATT JAG SKULLE BLI 

VUXEN”

MÖT ERIK STÅHL

teman

5 LEDARE Chefredaktören.
78 Sören Olsson

74 Gunnar Skarland

”ALLT” OM LEVA & FUNGERA PÅ 
SIDORNA 6–54
6 10 tips från annonsörerna.
10 Mässkarta.
12 Utställarförteckning.
16  Reportage om bilanpassning: 

Vägen till frihet.
22  Mässnyheter, intervjuer och tips.
42 Guide: Barn och hjälpmedel.
46  Guide: Att sitta bra i rullstol.
22  Intervju med Erik Ståhl: Jag njuter 

så länge jag varar.

LSS
56  Hon skrev boken om vad LSS 

innebär i vardagen.
61 Tuva Lund om ”hur man blir bäst 

på LSS”.

TEMA UTMATTNING
56  Guide: Förälder till ett kroniskt 

sjukt barn.
66  Sex mammor: Så gör vi för att 

klara stressen.

ÖVRIGT
70 Ny bok: När du ler stannar tiden.
72 Utdrag ur När du ler stannar tiden.
74  Utdrag ur boken ”Du får väl säga 

som det är”.
73 Annonsörer i detta nummer. 
 Det kommer i nästa nummer.
76 Annonstorget.

Det kan ju bli fel. 
Ja, det är sant. Och 
det kan bli rätt också.

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

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

Läs om Louise Vidlund. Läs om Louise Vidlund. 
Foto: Anna Pella.
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5   FÖRÄLDRAKRAFT  NR 1 2017

Chefredaktören      LEDARE

      

Är du redo för ett besök på Nordens största 
mässa om hjälpmedel? Om inte, sjunk ner i 
so�an och kolla igenom den här tidningen i 
lugn och ro. Vi har glädjen att bjuda på hela 
50 sidor med fokus på Leva & Fungera, som  
  öppnar om några dagar, den 4 april. 

I detta nummer möter du föreläsare som medverkar på 
mässsan, exempelvis Erik Ståhl (intervju på sid 50), men 
också guider om barnhjälpmedel (sid 42) och om sittande 
(sid 46). Du kan också läsa vårt reportage om Louise Vidlund 
och friheten med egen, anpassad bil (sid 16). 

Så om du inte vill missa något på denna härliga mässa bör 
du kolla igenom alla tips i den här tidningen.

ÄVEN OM VI just nu glädjer oss åt den stundande mässan är vi 
allvarligt bekymrade över hur funktionshinderpolitiken ut-
vecklas. Trots att Sverige går bra ekonomiskt ökar pressen 
ständigt på personer med funktionsnedsättning och anhöri-
ga. Besparingar drabbar de mest utsatta, inte minst barn och 
därmed hela familjer. 

Ett fungerande stöd är livsavgörande. Det framgår i vårt 
reportage om Eva och Simon Borgström på sidorna 56–60. 
Men onekligen har situationen blivit allt svårare de senaste 
åren och allt fler anhöriga drabbas av ren utmattning. Denna 
skrämmande utveckling avspeglas i vår guide på sidan 62.

FÖR DIG SOM själv upplever det tu�are klimatet vill vi pu�a 
för LSS-skolan, författad av Harald Strand och publi cerad på 
vår webbsajt HejaOlika. Med utgångspunkt från målsättning-
en med lagen LSS rymmer skolan argumenten för att du som 
enskild eller anhörig ska få rätt i kampen mot trilskande 
kommuner och myndigheter. Använd LSS-skolan, så behö-
ver du ge inte upp i första taget, du har ofta lagen på din sida! 
Du hittar hela skolan på hejaolika.se/lss-skolans-lektioner.

UNDER VINTERN HAR vår webb HejaOlika.se fått en grundlig 
förnyelse. Vi har byggt om allt med den allra senaste versio-
nen av Drupal, ett av de bästa publiceringssystemen. Nu har 
vi en perfekt grund för fortsatt utveckling och nytt innehåll. 
Det kommer att hända en hel del på HejaOlika.se framöver, 
så håll utkik.

NU SER VI fram emot Leva & Fungera i Göteborg den 4–6 
april och framförallt alla besök i vår monter B01:02. Där kan 
du trä�a undertecknad men även få en pratstund med Anna 
Pella som i dagarna utkommer med boken ”När du ler stan-
nar tiden”. Missa inte heller chansen  
att trä�a Louise Vidlund som trots att 
hon föddes med svår benskörhet är 
nybliven ägare till både körkort och 
bil. En tjej som verkligen följer sin 
egen devis ”ingenting är omöjligt”.

Valter Bengtsson
Chefredaktör &  
ansvarig utgivare.

www.cjadvokat.se

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

Ring advokat Sofia Tedsjö eller advokat Adam Grabavac, 

på 08 411 22 52 så berättar vi gärna mer.

GöteborgsOperan och ShareMusic &  
Performing Arts presenterar i samarbete

Vem styr ditt liv? 
En ny opera av Line Tjørnhøj.  

Text Erik Fägerborn.

Med SHANGHAI vill GöteborgsOperan och ShareMusic & 
Performing Arts lämna det bekanta och invanda och ta nya 
grepp för att utveckla operakonsten. Vad händer när vi tes-
tar gränserna för vad en röst är och kan skapa? SHANGHAI 
är ett experimentellt scenkonstäventyr skrivet direkt för en 

inkluderad ensemble.
URPREMIÄR 7 APRIL 2017

För spelplatser och biljettbokning – opera.se/shanghai

Ge inte upp, du har 
lagen på din sida!

10 BÖCKER  
LOTTAS UT

Missa inte utlott-
ningen på se sid 71
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B03:52 B06:51 A03:14

En ny känsla

O�ciell mässtidning för 2017 års

Rullstolsrobot Tyngdtäcke Assistansstöd

PERMOBIL

BILANPASSNING NOVISTA TIDVIS

Missa inte att testa vår nya mitthjulsdrivna 
rullstol, du kommer att känna vad vi me-
nar med en helt ny känsla.

Bilanpassning i Sta�anstorp och Kinna är 
ett av Sveriges ledande anpassningsföre-
tag för personer med olika funktionsned-
sättningar. På Leva & Fungera visas bland 
annat rullstolsroboten R11, som hämtar 
användarens rullstol och placerar den i 
bagageutrymmet.

Vi har utvecklat det mjuka tyngdtäcket 
som för många människor blivit en viktig 
del i en fungerande vardag. Det är vi stolta 
över.

Tidvis är ett webbaserat verksamhetssys-
tem som tillsammans med ett lönesystem 
och ett bokföringssystem ska räcka för 
att stödja de flesta verksamheter som 
tillhandahåller personlig assistans. Tidvis 
tillhandahåller funktionalitet för Tidrap-
portering, Schemaläggning, Sjuk/VAB, 
Semester, Dokumentation, Intern E-post, 
CRM, Ärendehantering, Utbildning, ATL, 
Schemasimulator och Ekonomi.

10 HETA MÄSSTIPS

B03:42
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B04:52 B06:22 
B06:21
B07:22

Ung rehab Flamingo

Detta uppslag innehåller information från annonsörer i denna utgåva.

”Ung rehab” är en av många nya tema
kurser som Valjeviken puffar för på Leva & 
Fungera i april. Aktiviteterna är anpassade 
för personer som är lite yngre.  I kursen 
ingår förutom träning och rehabilitering 
även diskussioner om olika praktiska livs
frågor som till exempel familjebildning.

Missa inte ETAC:s stora seminarieprogram, 
alla dagar, olika teman. Kom till vår mon
ter så berättar vi mer. Koppla av med en 
kopp kaffe och delta i vår tävling. Se också 
alla våra produktnyheter, som Flamingo 
HighLow (bilden)! 

10 HETA MÄSSTIPS

VALJEVIKEN ETAC

B05:62

Liberty
DECON

Nytt produktsortiment handbikes  
– Liberty – lanseras av Decon. Decon 
jobbar med att utveckla och producera 
kvalitetstillbehör till rullstolar. Enkla att 
använda såväl för brukare som för vår
dare, i olika situationer och miljöer.

Kedjefilt
SOMNA

JAG HEA MEDICAL

Missa inte våra två 
produktnyheter Ked
jetäcke® Sensitive och 
Kedjefilt® Active som 
vi visar i vår monter. 
Kedjetäcke® Sensitive är 
en vidareutveckling av 
vår patenterade produkt 
Kedjetäcke®. Kedjefilt® 
Active ger möjlighet till 
en rörligare vardag och 
lämpar sig därigenom 
väl inom såväl skol som 
äldremiljö.

JAG Personlig assistans 
– den största assistans
anordnaren som drivs 
nonprofit.

HEA Medical visar upp 
ett utökat sortiment av 
bälten och selar från 
Bodypoint. HEA Medicals 
idé är att erbjuda ett 
bättre liv för funktions
hindrade med hjälpme
del från hela världen. 

B08:42 B00:01 B01:07

Vinstfritt Bälten
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Välkommen till den 
officiella mässtidningen 
för Leva & Fungera 2017

BILANPASSNING 
FÖRVERKLIGAR 

DRÖMMAR

Redan som tioåring visste Louise 
Vidlund, 26, att hon en dag ville ta 
körkort och skaffa egen bil. Vägen 
visade sig vara lång och snårig 
men tack vare en en ovanlig bi-
lanpassning och en mycket stark 
övertygelse har hon idag övervun-
nit alla hinder. Föräldrakraft har 
hängt med på en åktur – sid 16.

HAN VISAR ATT 
HJÄLPMEDEL 

LÖNAR SIG

Han är en efterfrågad föreläsare 
i stora delar av världen, som 
expert på rullstolssittande och 
hälsoekonomi. Nu gör Bart Van 
der Heyden (bilden t h) sitt fjärde 
framträdande på Leva & Fungera. 
Och den här gången tar ett större 
grepp, genom att fokusera på hur 
man kan få bättre hälsoekonomi 
genom förebyggande arbete. 

FOTO: LINNEA BENGTSSON.

ÄNTLIGEN dags för mässa! På följande sidor hittar du mässkarta 
(sid 10–11), utställar lista och massor av nyheter och tips. VARSÅGOD!
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Välkommen till den 
officiella mässtidningen 
för Leva & Fungera 2017

REHAB SOM 
HANDLAR OM 
HELA LIVET

”Ung rehab” är en av många nya 
temakurser som Valjeviken pre-
senterar på mässan. Det handlar 
inte bara om motiverande träning. 
Man tar även upp praktiska livs-
frågor som är vanliga för den som 
är mellan 20 och 40 år. Läs mer på 
sid 23.

KUDU – SID 30

RÄTTVISAT – SID 32
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HÄR HITTAR DU OSS!HÄR HITTAR DU OSS!

Service Center
För utställare
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Hitta det du söker på   

Över 200
utställare  

på 4200 kvadratmeter mässa.

Plus: 45 spännande

programpunkter.

Kom och tyck till om 
vår tidning och webb. 

Och tipsa gärna!

ALLA UTSTÄLLAREALLA UTSTÄLLAREALLA UTSTÄLLAREALLA UTSTÄLLARE
SID 12–15

PROGRAMTIPS 
SID 24–25
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A01:

52
A01:

54

A02:55

A01:58 A02:57

A01:60 A02:59

A02:43A01:42B02:48

B04:52

B08:31

B05:50

B05:42B03:41

B07:38

B07:42

B03:66

B01:42

A02:30

A02:22

B04:42

B02:58

B08:39

A01:12

A03:32

U05:02

U05:01

A02:20B03:20

B08:42

B03:42
B02:49

B02:50

B02:39

B06:61

B03:62

B06:31 A01:31

A02:11B01:12

B02:59

B08:50

A01:21

B06:42

B04:63

B03:53

A02:19

B07:30

B08:11

B06:69

B01:50

B06:51

B07:41

B02:45

B06:50

A01:39

B02:52
B02:60

B04:66

B02:53

B06:66

B06:62

B06:64

B02:51

B01:37

B01:39

B01:
41

B01:
43

B01:
45

B02:56

B02:61

B07:50

A01:32

B01:
47B01:49

B07:69

B02:62

B01:40

B07:61

B07:52

A03:14

A03:12

A03:20

A03:03

B00:07 B00:09

A02:12

B07:40

B08:41

B04:09

B08:82

B01:20

B01:01

B03:45

B03:55

B07:49

A03:22

A04:41

A02:31

A00:07

A03:01

B00:17

B01:02

A00:04

B01:22

B01:30

B01:38

B05:65

B07:62

B07:64

B08:72

B05:60
B06:53

B06:59

B06:52

B07:51

B07:59

B08:51

B08:59

B08:69

B08:62B08:63

B08:61

B07:70

B07:66

B07:68

B07:44
B08:49

B08:43

B08:21

Leva
Scen & BarAktivitetsyta

Kommunikation

Föreningar

LSS-anordnare

MIX

West CoastEntré 5 Entré 2twentyfourseven

Service Center
För utställare
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ALLA UTSTÄLLARE
Listan uppdaterad i början av 
mars. Reservation för ändring-
ar. För senaste nytt se  
www.levafungera.se

1:a Assistanskompaniet 
AB 
assistanskompaniet.se 
A02:04

57 00 00 i Göteborg AB 
570000.se  
B02:41

AB Omsorgscompagniet i 
Norden 
oc.se   
A02:09

A-Bas Malmö HB 
a-bas.se  
A02:20

Abilia AB 
abilia.se  
B07:41

Ackumulator & 
Batteriteknik i Gränna AB 
abt-batteri.se  
B00:21

ActiLeg AB  actileg.com  
B08:22

Addicura AB
addicura.com  
A02:02

Alla Kan/Pelle Sköldbäck
Aktivitetsområdet

Allas Assistans AB
allasassistans.se
A01:33

Alu Rehab Aps
my-netti.com 
 B02:32

Anatomic Sitt i Norrköping 
AB   anatomicsitt.com 
B01:21 och B01:32

Assistansbolaget i Sverige 
AB  assistansbolaget.se  
A02:19

Athena Nordic AB 
athenanordic.se  
B04:22

Autoadapt AB 
autoadapt.se  
B02:02

Bardum AS 
bardum.no  
B03:62

Beatebergs Hunddagis dri-
ver projektet Hopp om jobb, 
där unga personer som har 
intellektuell funktionsvariation 
får möjlighet att genomgå ett 
program där målet är att närma 
sig arbetslivet.  
beatebergshunddagis.com 
B01:39

Bewa Intraf Fordonsteknik 
bewafordonsteknik.se 
B02:11

STAFFANSTORP • KINNA

Bilanpassning i Staffanstorp 
och Kinna är ett av Sveriges 
ledande anpassningsföretag. 
Varje år anpassas över 250 
bilar av oss. Välkomna in till vår 
monter och få inspiration och 
råd.
bilanpassning.com 
B03:52

Bildtelefoni.net
bildtelefoni.net  
B07:42

Bima Plastteknik AB 
bimaplastteknik.se  
B07:10

Bioservo Technologies AB 
bioservo.com  
B07:28

Brehms Spilerdug ApS 
spilerdug.se  
A01:42

Vi är Bräcke diakoni, en av 
Sveriges största non profit-ak-
törer inom vård och omsorg 
– och vi vill göra hela samhället 
medmänskligare. På det viset 
är vi lite speciella.  brackedia-
koni.se 
B07:61/B07:69

Camanio Care AB (publ) 
camanio.com  
B08:09

Care Of Sweden AB 
careofsweden.se  
B06:01

CarePartner ApS
carepartner.dk  
B05:69

CercaDeTi Rehab AB 
cercadeti.se  
B06:66

COBI Rehab 
cobi.dk  
B07:31

Comfort System 
Scandinavia AB  comfort-
system.se  
B02:21

Constella Försäljning AB 
constella.se  
B04:61 

BudEye (Dalslands App ut-
veckling AB). Få struktur på 
din vardag med hjälp av 
BudEye Calendar & BudEye 
Planner.
budeye.se  
B08:50

DART Kommunikations- och 
dataresurscenter för personer 
med funktionsnedsättning, 
Västra Götalandsregionen, 
Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset.  
A02:43
 
Datavara AB 
datavara.se  
A01:31

Decon Wheel AB utvecklar 
och producerar kvalitetstillbe-
hör till rullstolar. Enkla att an-
vända såväl för brukare som 
för vårdare, i olika situationer 
och miljöer. Vi arbetar ständigt 
för hög kvalitet på produkter 
och kundbemötande.
decon.se  
B05:62

Dentsply Sirona IH AB 
dentsplyimplants.se  
B06:66

DHR Region Västra 
Götaland 
dhr.se/vastragotaland  
B01:43

Dooman Teknik AB 
dooman.se  
B06:61

Dramakällan 
dramakällan.se  
B06:62

DRG Lounge 
rehabgroup.dk  
A01:52

DVT Assistans AB
dvtassistans.se  
A03:02

E.S. LAHTINEN Oy 
esla.fi  
B04:66

Ergo-Nova Sweden AB 
ergonova.se  
B07:52

Ergoseat AS 
ergoseat.no  
B02:39 

Etac är ett expansivt företag 
som erbjuder flexibla lösningar 
och produkter i världsklass för 
personer med nedsatt rörelse-
förmåga samt produkter och 
tjänster till sjukhus, sjukhem 
och hem.
etac.se  
B06:22, B06:21 och B07:22

Eurovema Mobility AB 
eurovema.se 
B02:12

FeAl AB 
feal.se 
B03:12

Ferno Norden AB 
fernonorden.com  
B01:20

Fillauer Europe AB 
fillauer.eu  
B08:39

Flexiwise AB
flexiwise.com  
B00:09

Forever Living/Aloe Vera 
myaloevera.se/aloe  
B02:50

Formabs  
B03:55

Fryk-Center 
frykcenter.org  
B05:14

FUB Göteborg 
fub.se/goteborg  
B01:38
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FUB Västra Götaland
fub.se  
B01:38

Funka Mera AB
funkamera.se  
B05:65

Fysioline Sweden AB
fysiofysioline.se  
B02:49

Fysionord AB
fysionofysionord.se  
B05:29

Färdtjänsten Göteborgs 
Stad
gotebgoteborg.se/fardtjanstorg.se/fardtjanst
A01:39

kraft
Föräldrakraft och 
HejaOlika.se
Välkomment att träffa tidning-
ens redaktion och annonsav-
delning. På plats finns bland 
annat Anna Pella som berättar 
om sin nya bok ”När du ler 
stannar tiden”.
hejaolika.sehejaolika.se  
B01:02

G Niklassons Gummi- & 
Mekaniska Verkstads AB
maxgremaxgrepp.sepp.se  
B00:25

Gate Rehab Development 
AB
gaterdgaterd.se  
B07:12

Gearwheel AB
gearwheel.segearwheel.se  
B05:32

Granberg Interior AB
granberggranberg.se  
B03:20

Guldmann Sverige AB
guldmanguldmann.com  
B03:11

Göran Sjödén Rehab 
Distribution AB
rehabshop.comop.com  
B01:12

Göteborg United 
Volleybollklubb
nyresurs.senyresurs.se
B02:63

Göteborgs Stad Daglig 
verksamhet
goteborgoteborg.seg.se  
A01:40

Göteborgskooperativet för 
Independent Living Gil
gil.segil.se  
B01:22

Habilitering & Hälsa
vgregion.se/hohvgregion.se/hoh  
B06:50

Habo TräFo AB
gulare.comgulare.com  
B05:30

Haglebu Fjellstue-
HåptimistForeningen
haptimhaptimistforeningen.comistforeningen.com
B08:62

Handicare AB
handicare.com  
B05:01

Handikappanpassning i 
Trestad AB har nästan 30 års 
erfarenhet av fordonsanpass-
ning och innovativa lösningar. 
Vi levererar unika lösningar där 
vi är lyhörda för kundens öns-
kemål.
handikappanpassning.seappanpassning.se
B02:70

Handinor AS
handinor.no
B06:69

HD Rehab AB
hdrehab.se
B02:40

HEA Medicals idé är att er-
bjuda ett bättre liv för funk-bjuda ett bättre liv för funk-bjuda ett bättre liv för funk
tionshindrade med hjälpmedel 
från hela världen. Sortimentet 
består främst av positione-
ringsbälten, ramper, armhjälp-
medel och rullstolstillbehör.
heamedical.se  
B01:07

Healthnet.se
healthnet.se  
B07:60

Hela Sveriges Assistans 
AB
hsaab.se  
A01:10

Hjälpmedelsexperten 
Sverige AB
hjalpmedhjalpmedelsexperten.seelsexperten.se
B03:66

Hjärnkraft Västra Götaland
A02:43

HMN a/s  hmn.dk  hmn.dk  hmn.dk
B08:12

Hogia Public Systems AB
hogia.hogia.se/publicsystemsse/publicsystems
A03:20

HopptimistStiftelsen och  
Haglebu Fjellstue
hopptimihopptimiststiftelsen.com
B08:62

Hso-Västra Götaland
hso-vg.hso-vg.com  
B02:51

Human Care HC AB
humancare.se  
B06:02

Humana Assistans. Personlig 
assistans handlar inte om att 
hjälpa. Det handlar om betyd-
ligt mer än så. Personlig assis-
tans ska göra skillnad i männis-
kors liv. Och du ska känna att 
du är i trygga händer. Av alla 
assistansbolag har flest kun-
der valt Humana. 
humana.se  
A02:30

Hushållningssällskapet 
Väst
hush.se  
B01:37

Hälsoinsikt
B08:70

IfA, Intressegruppen för 
assistansberättigade
intressegruppen.infosegruppen.info  
A01:22

ILCO Tarm- uro- och stomi-
förbundet Västra 
Götalands länsförening
ilco.nu/vastragotalandu/vastragotaland
B01:45

Inerventions AB
inerventions.se  
B04:63

Invacare AB
invacare.se  
B04:21

Iris Hjälpmedel AB
irishjalpirishjalpmedel.se  
B06:52

Jacon Sweden
skohalsan.com  
B00:19

JAG Personlig assistans
– för dig med stora funktions-
variationer!
jag.sejag.se  
A00:01

Jatab Care AB
jatabcare.sejatabcare.se
B06:64

Joerns Healthcare B.V
joernsjoerns.se  
B06:31

Jump & Joy AB
hoppolek.sehoppolek.se  
B02:59

Järven Plast & Smide AB
jarven.jarven.se  
B08:32

Karo Pharma Sverige AB
swereco.se  
B08:19

Kaustik AB startades 2003 
och är marknadsledande som 
IT-leverantör inom personlig 
assistans, HVB-hem och LSS-
boenden. Webbtjänsten Aiai 
effektiviserar administrationen 
och säkrar kvalitén för person-
lig assistans.  kaustik.com  
B06:11

Kebo Care Fysio AB
kcfyskcfysio.se  
B04:01

Kom i Kapp AB
komikappkomikapp.se  
B05:42

Korpinen Sverige
korpinekorpinen.com  
B05:41

KR Hospitalsudstyr A/S
krbed.dk  dk  dk
A01:56
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Kvistberga Group AB
kvistberga.se  
B05:21

L & B Medical AB 
lbmedical.se  
B03:02

Larga  
A01:22

Lib Luck & 
Inredningsbolaget i Borås  
libluck.se  
A01:21

Liko AB 
liko.se  
B01:03

LINET Sweden AB
linet.se  
B06:19

Livsanda. Livet är till för att 
levas! En välfungerande assis-
tans skapas genom goda rela-
tioner. Vi har därför ett nära 
samarbete med våra kunder 
genom besök och mer sociala 
möten. Vi vet att alla är unika 
och erbjuder personlig assis-
tans utifrån just dina behov av 
stöd. livsanda.se  
A01:20

LSS Omsorgen Sverige AB
lssomsorgen.se  
A01:32

LSS-Partner AB 
lss.se  
A01:22

Luv2MoveAB/Personal 
Transport NordicAB 
gennymobility.se  
B05:61

LVI Low Vision 
International AB  lvi.se  
B08:30

Lystra Personlig Assistans 
AB  lystraassistans.se  
A01:12

MGB Starbridge 
B06:36

Made for Movement 
Sweden  
madeformovement.com 
B03:31

Martinshop Göteborg HB 
martinshop.se  
B07:62

Matting AB 
tactileflooring.se  
B04:62

Mayday Aid AB 
maydayaid.se  
B06:12

Medema Physio AB 
medema.se  
B03:41

Medemagruppen 
medema.com  
B04:42

Meden-Inmed Sp. z o.o. 
meden.com.pl  
B05:51

Mercado Medic AB 
mercado.se  
B05:11

Miwex Fritid AB 
miwex.se  
B07:30

Modern Arbetsteknik 3J 
AB 
modernarbetsteknik.se 
B02:21

Mobilitetcenter
mobilitetscenter.se
B02:61

Molico
molico.se  
B00:17

MONDIAN AB 
mondian.se  
B06:60

Move & Walk Sverige AB 
movewalk.se 
 B07:38

Mun-H-Center 
mun-h-center.se 
B01:42

myMMX  nwise.se  
B07:42

Nationellt kompetenscen-
trum anhöriga
anhoriga.se
B03:45

Neuroförbundet 
nhr.se  
B01:49

Vi på Nordica Assistans för-
står att alla är olika och har oli-

ka behov. Därför kombinerar vi 
ett starkt personligt engage-
mang med hög kompetens så 
att Du får den assistans Du har 
rätt till.  nordicaassistans.se  
A03:32

Nordström Assistans AB 
nordstromassistans.se 
A02:01

Now Boarding AB
gate88.se  
B00:07

Nova Travel AB 
novatravel.se  
B02:52

s
Novista of Sweden. Vi har 
utvecklat det mjuka tyngdtäck-
et som för många människor 
blivit en viktig del i en funge-
rande vardag. Det är vi stolta 
över.
novista.se  
B06:51

Närkes Vital AB 
narkesvital.se  
B02:01

Olivia Personlig Assistans 
AB  
oliviapersonligassistans.se  
A01:02

Olskrokens Mur & Kakel 
AB 
B07:66

Optimal Assistans i 
Göteborg AB 
optimalassistans.org  
A02:12

Panthera  AB 
panthera.se  
B05:31

Per Stjärnehag 
Handikappteknik 
handikappteknik.se
bead.nu  
B02:60

Permobil AB och Permobil 
Car Adaptation AB. Vi firar 
50 år! Vi har alltid lagt ner vår 
själ i att utveckla bästa möjliga 

tekniska hjälpmedel, det är  
våra rullstolar bevis på. I år är 
inget undantag vi har riktigt 
spännande nyheter både på 
rullstols- och bilanpassnings-
sidan.  permobil.se  
B03:42 och U05:02

Pernova Hjälpmedel AB 
pernova.se  
B04:60 och B04:66

Personskadeförbundet 
RTP Västra Götaland 
rtp.se/goteborg  
B01:41

Picomed AB 
picomed.se  
B07:50

PictureMyLife erbjuder digi-
tala bildbaserade hjälpmedel 
för människor med behov av 
kognitivt stöd. Vår Dagbok för-
enklar kommunikationen mel-
lan barn, unga och vuxna med 
behov och deras anhöriga.  
picturemylife.se
B08:41

Posifon 
posifon.se  
B07:59

Primass AB 
primass.se  
A03:03

Primed Fysio & Rehab AB 
B03:51

Prodromus Sp. z o.o. 
prodromus.pl  
B06:59

Protecta Medical AB 
protecta.nu  
B08:29

RBU Gbg med omnejd 
rbu.nu  
B01:47

Race Runner
Aktivitetsområdet

ReMobility 
remobility.se  
B08:11

Riksföreningen Grunden 
Sverige
riksgrunden.se 
B02:37
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Ropox A/S 
ropox.com  
A02:55

Sahlgrenska Psykiatri/
Psykos, IFS
ifsgoteborg.se
B08:49

Salubrious AB 
salubrious.se 
B02:48

Sjuhäradsbygdens 
Assistansservice AB 
7hassistans.se  
A02:22

Skeppshultcykeln AB 
skeppshult.se  
B05:12

Skoopi, De Arbets integ re-
rade Sociala Företagens  
Intresseorganisation
skoopi.coop
B08:21

Somna AB utvecklar, tillverkar 
och distribuerar hjälpmedel 
baserade på tyngd och tryck. 
Produkterna förbättrar livskva-
liteten hos användare med 
kognitiva nedsättningar eller 
sömnsvårigheter.  somna.se  
B08:42

Social resursförvaltning 
– Göteborgs stad  
A02:43

Språkbussen skapar peda-
gogiskt material med TAKK & 
bildstöd. Puffarna – appar för 
att prata om känslor, Tecken-
planscher – underlättar en 
tecknande miljö, Mina känslor 
– leklärande kring känslor.
sprakbussen.se  
B07:40

Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten  
A02:43

Sundab AB 
sundab.se  
B02:62

Sunrise Medical AB 
sunrisemedical.se  
B04:11

Svan Care AB 
svancare.se  
B02:42

Svart på Vitt Reklam & 
Design AB 
lattalyft.se  
B03:49

Swedavia AB 
swedavia.se  
B06:39

Swedish Goliat 
swedishgoliat.se  
B01:50

Svenska 
Brukshundklubben 
brukshundklubben.se 
B01:40

Svenska Cykelförbundet 
Paracykel , projekt 
Paracykel Akademin
Aktivitetsområdet

Svenska Golfförbundet
Aktivitetsområdet

Svenska Handboll för bun-
det, Handboll För Alla och 
Team Sweden Rullstols-
handboll
Aktivitetsområdet

Svenska Institutet   
B02:22

Svenska Rugbyförbundet
Aktivitetsområdet
 
Svenska Service och 
Signalhundsförbundet 
soshund.se  
B02:53

Tanja Unlimited i Göteborg 
tanjaunlimited.se  
B08:61

TeamOlmed Syd AB 
teamolmed.se  
B01:30

Tidvis – Komplett verksam-
hetssystem för Assistans-
bolag. Tidrapportering, Sche-
ma lägg ning, Sjuk/VAB, 
Semester, Do ku mentation, 
Intern E-post, CRM, Ärende-
hantering, Utbild ning, ATL, 
Schema simulator, Ekonomi.  
tidvis.se  
A03:14

TLC Medical
forwardarchsweden.com  
B07:64

Tobii Dynavox 
tobii.se  
B06:42

TOGEMO AB 
togemo.se  
B00:03

Top Hygien Nordic AB 
tophygien.se  
B02:58

Trea Assistans AB 
treaassistans.se  
A03:12

TrendRehab i Sverige AB
trendrehab.se
B05:60

Trident Industri AB 
trident.se  
B08:01

Unga Synskadade Väst
usvast.se
B02:56

Uri-Form AB 
uriform.se  
B05:22

Valjeviken erbjuder rehabili-
tering samt rehabiliteringskur-
ser, i form av diagnoskurser 
och temakurser, för dig med 
neurologisk diagnos. 
Valjevikens folkhögskola har 
ett stort utbud av anpassade 
utbildningar.
valjeviken.se  
B04:52

Varsam AB 
varsam.se  
B07:32 och B07:37

Vela A/S
vela.dk  
A01:50

Vendlet ApS
vendlet.se  
B04:09

Vintersol 
vintersol.com  
B03:53

Vivida Assistans AB 
vivida.se  
A03:22

WS Mobility AB
wsmobility.se  
B03:32 och U05:01

Västia Plastindustri AB 
vastia.se  
B08:31

Ädelfors Folkhögskola 
adelfors.nu  
B02:45

Reservation för ändringar.  
Se www.levafungera.se för 
uppdaterad lista.

SENASTE NYTT OM LEVA & FUNGERA hejaolika.se/leva-fungera
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17 – Redan som tioåring visste Louise Vidlund, 26, att hon  
ville ta körkort och ska�a egen bil. Vägen visade sig vara lång 

och snårig, men tack vare en generös morfar, en ovanlig  
bilanpassning och en mycket stark övertygelse  

har hon idag övervunnit alla hinder.  
Föräldrakraft fick följa med på en åktur. 

text och foto Anna Pella

Vägen till   frihet 
Med hjälp av en �ärrkontroll 

öppnar Louise sidodörren och 
fäller ut rampen, innan hon kör 

in i sin permobil hela vägen fram till 
förarplatsen. Hon spänner fast sig och 
startar bilen genom att trycka på alter-
nativet ”tändning” på en panel till hö-
ger. Därefter startar hon det anpassade 
körsystemet från samma panel. Hon 
väntar in ett okej från en felsöknings-
dator strax nedanför som meddelar 

FK_1701_s16-21_bil_v03.indd   16 2017-03-13   15:52



17   FÖRÄLDRAKRAFT  NR 1 2017

FK_1701_s16-21_bil_v02.indd   23 2017-03-08   15:17

Med hjälp av  
en fjärrkontroll  
öppnar Louise  

sidodörren och fäller 
 ut rampen.

Med styrspaken kan  
Louise bromsa, gasa, sätta  
på blinkers, vindrutetorkare 
och farthållare.

Louise sätter på radion med  
hjälp av en hemmagjord  

anpassning av pappa.

Felsöknings-
panelen ger 
klartecken 
innan Louise 
kan köra.
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Vägen till   frihet 
Med hjälp av en �ärrkontroll 

öppnar Louise sidodörren och 
fäller ut rampen, innan hon kör 

in i sin permobil hela vägen fram till 
förarplatsen. Hon spänner fast sig och 
startar bilen genom att trycka på alter-
nativet ”tändning” på en panel till hö-
ger. Därefter startar hon det anpassade 
körsystemet från samma panel. Hon 
väntar in ett okej från en felsöknings-
dator strax nedanför som meddelar 

”system ok” innan hon fattar tag om 
styrspaken på sin högra sida, handreg-
laget som styr ratten på sin vänstra, och 
lägger i backen med en fast blick på 
backkameran som är inbyggd i backspe-
geln.

Via styrspaken kan Louise göra en 
mängd saker. Om hon trycker framåt 
bromsar hon, när hon drar den mot sig 
gasar hon. När hon för styrspaken åt 
sidorna startar hon bilens blinkers, och 

via ett litet reglage som sitter ovanpå 
styrspaken kan hon även starta vindru-
tetorkarna. Även farthållare finns in-
byggd, men Louise har inte provat den 
ännu. Det enda som saknades när an-
passningen var klar var möjligheten att 
lyssna på musik, något som Louise gär-
na gör när hon är ute och kör. Det löste 
hennes pappa med några blompinnar 
för att reglera radion och kunna koppla 
in Spotify via mobilen. 
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”När min morfar 
fick veta att jag 
tagit körkort 
började han 
gråta av stolthet 
och glädje.”

”Nästa bil ska vara bensinsnålare. Den ska också ha 
ramp bak så att det blir lättare att parkera.”

”Jag tycker att det är ganska jobbigt att 
köra i Stockholms innerstad, då är det extra 
viktigt att jag har en assistent med mig som 
kan behålla lugnet och hålla koll på gps:en. 
Om assistenten är lugn blir jag lugn.” 

Louise bromsar mjukt och parerar 
väggroparna med van hand bland väg
arbetena mellan köpcentret och lägen
heten i Västerås hamnkvarter. Det är 
fredag och om några timmar ska hon 
träffa sin familj och äta på restaurang. 
Men först ska hon hem och gå ut med 
hundarna.

Louise föddes för 26 år sedan, som 
enda flicka i en syskonskara på 
fyra. Hon var väldigt illa däran 

och läkarna lät föräldrarna förstå att 
det var osäkert om hon skulle klara den 
första natten. Så fortsatte det och snart 
upptäcktes att hon fötts med svår ben
skörhet. De första två månaderna i sitt 
liv tillbringade hon på sjukhus. Föräld
rarna fick rådet att lämna henne på ett 
vårdhem, men de gick emot läkarnas 
råd och tog hem henne. 

– Mina föräldrar visste att det skulle 
bli tufft men det var inte ett alternativ 
att lämna bort mig. När jag var fyra 
byggde min pappa ett nytt hus i ett plan 
på gården hemma på Ängsö där jag 
växte upp. 

Familjen skaffade också så småning
om en anpassad bil så att det var enkelt 
att ta sig dit de önskade. 

Louise hade sprickor i skelettet varje 
dag fram tills hon vid sex års ålder fick 
prova en ny medicin som stärkte ske
lettet och minskade hennes kroniska 

smärta. Medicinen kom att förändra 
hennes liv där fler saker blev möjliga 
och familjen kunde se något ljusare på 
framtiden.

Under sin uppväxt lärde Louise 
och hennes familj känna en vux
en kvinna med samma diagnos. 

Hon hade körkort och egen bil. Louise 
minns att hon bestämde sig direkt: Det 
skulle hon också ha. 

Övertygelsen växte när hon under 
tonåren åkte mycket färdtjänst från 
hemmet ute på Ängsö till kompisar 
inne i Västerås. 

– En gång när jag ringde för att be
ställa en bil till samma eftermiddag sa 
kvinnan i telefonväxeln att jag skulle ha 
ringt två dagar i förväg. ”Vet du själv 
vad du ska göra om två dagar?” svarade 
jag argt. 

Ett halvår efter studenten var det 
dags att skrida till verket.

– Min familj har alltid stöttat mig i 
mina beslut. När jag sa att jag ville ta 
körkort sa de ”Det är klart du ska!”. 
Mina föräldrar hjälpte mig att ta reda 
på vilka alternativ som fanns, och min 
morfar hjälpte mig att bekosta mina 
körkortsstudier.

En viktig förutsättning var att Louise 
skulle kunna köra bilen sittande i sin 
permobil. Detta gick att ordna på en 
körskola i Hedemora och i kallaste 

januari för sju år sedan åkte hon dit 
tillsammans med sin personliga assis
tent, för att under en tioveckorsperiod 
tillbringa varannan vecka på körskolan. 

Det var vinter och snö överallt och 
många dagar var det tufft och jobbigt. 
Inte minst att vara borta så mycket 
hem ifrån. Teoriprovet var svårare än 
väntat och hon kuggades på första för
söket. En ny tid bokades in, där provet 
skulle göras muntligt istället. Medan 
hon väntade på det var det dags för 
uppkörning.

– På uppkörningsdagen var jag för
kyld och fick hostattacker. Jag förvar
nade om  att jag eventuellt skulle behö
va stanna för att hosta. ”Det här gick ju 
väldigt bra” sa kontrollanten efteråt.

Några dagar senare var det dags för 
teoriprovet och den här gången grejade 
hon det utan problem. Nu var körkortet 
hennes.

Louise beställde en bil via Permo
bils bilanpassare, en amerikansk 
Chevrolet Uplander, årsmodell 

2008. När bilen registrerats i hennes 
namn skeppades den tillbaka över At
lanten till Kanada för en golvsänkning 
vid förarplatsen. Tillbaka i Sverige 
påbörjades den övriga anpassningen.

– Det var viktigt för mig att det skulle 
vara en snygg bil och ingen familjebil. 
Den här var det bästa alternativet, även Rådgivning och bokning: Nord: Sara Norgren, sara@somna.se, 0725-70 84 81

Syd: Catarina Engström, catarinae@somna.se, 0739-86 42 26
Tel: +46 (0)31-301 17 20 | info@somna.se | www.somna.se

KOM TILL RO
Somna erbjuder sinnesstimulerande hjälpmedel

baserade på tyngd och tryck. Produkterna
förbättrar livskvaliteten hos användare med

kognitiva nedsättningar eller sömnsvårigheter
samt lindrar oro och ångest.

VÄLKOMNA TILL  MONTER B08:42 PÅ LEVA & FUNGERA

PRODUKTNYHETER

Kedjefilt® Active

Formas intill kroppen och ger ett behagligt 
omslutande tryck. Fästes med kardborre 
runt kroppen vilket möjliggör ett rörligare 
beteende och minimerar snubbelrisken. 

Kedjetäcke® Sensitive

Kedjetäcke® Sensitive har extra vaddering, 
är varmare och lite mjukare mot kroppen än 
vårt klassiska Kedjetäcke®.

Vårt Kedjetäcke® har gått igenom testning och blivit godkända 
för OEKO-TEX STANDARD 100, produktklass 1 vilket innebär en 
bevisat hög produktsäkerhet för våra konsumenter. 
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januari för sju år sedan åkte hon dit 
tillsammans med sin personliga assis
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Det var vinter och snö överallt och 
många dagar var det tufft och jobbigt. 
Inte minst att vara borta så mycket 
hem ifrån. Teoriprovet var svårare än 
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söket. En ny tid bokades in, där provet 
skulle göras muntligt istället. Medan 
hon väntade på det var det dags för 
uppkörning.

– På uppkörningsdagen var jag för
kyld och fick hostattacker. Jag förvar
nade om  att jag eventuellt skulle behö
va stanna för att hosta. ”Det här gick ju 
väldigt bra” sa kontrollanten efteråt.

Några dagar senare var det dags för 
teoriprovet och den här gången grejade 
hon det utan problem. Nu var körkortet 
hennes.

Louise beställde en bil via Permo
bils bilanpassare, en amerikansk 
Chevrolet Uplander, årsmodell 

2008. När bilen registrerats i hennes 
namn skeppades den tillbaka över At
lanten till Kanada för en golvsänkning 
vid förarplatsen. Tillbaka i Sverige 
påbörjades den övriga anpassningen.

– Det var viktigt för mig att det skulle 
vara en snygg bil och ingen familjebil. 
Den här var det bästa alternativet, även Rådgivning och bokning: Nord: Sara Norgren, sara@somna.se, 0725-70 84 81
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Kedjefilt® Active

Formas intill kroppen och ger ett behagligt 
omslutande tryck. Fästes med kardborre 
runt kroppen vilket möjliggör ett rörligare 
beteende och minimerar snubbelrisken. 

Kedjetäcke® Sensitive

Kedjetäcke® Sensitive har extra vaddering, 
är varmare och lite mjukare mot kroppen än 
vårt klassiska Kedjetäcke®.

Vårt Kedjetäcke® har gått igenom testning och blivit godkända 
för OEKO-TEX STANDARD 100, produktklass 1 vilket innebär en 
bevisat hög produktsäkerhet för våra konsumenter. 
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om den var typ dyrast. Det fanns 
två körsystem att välja på men det 
första passade mig inte så bra, jag 
ville ha det enklaste. 

Det tog ett år att anpassa bilen 
och sen ytterligare ett år att fixa 
en del elektroniska problem. Där
efter har Louise använt den mer 
eller mindre dagligen.

– Att spontant kunna dra iväg är 
extremt stor frihet. Jag kör i stort 
sett varje dag, så fort jag ska för
flytta mig. Det gäller bara att veta 
var jag kan parkera. Jag behöver 
ju kunna fälla ut rampen på sidan. 
Jag kan heller inte köra så långa 
sträckor i taget, jag spänner mig 
när jag koncentrerar mig och får 
ont i kroppen. Att köra till Stock
holm är inga problem, men då 
måste jag övernatta, annars orkar 
jag inte köra hem samma dag.

Louise säger att hon är glad 
att hon inte längre behöver 
använda färdtjänst, hon 

har inte ens något färdtjänstkort 
längre. 

– Jag är inte en person som bara 
vill åka från A till B, så som det är 
tänkt om man ska åka färdtjänst. 
Jag vill kunna göra fler saker på 
en och samma gång och bestämma 
själv när det är dags att åka hem. 

Hon har kört de elva milen till 
Stockholm ett antal gånger och 
hoppas på fler resor dit och an
norstädes då hon sedan i höstas 
börjat föreläsa om sina erfaren
heter. 

En förutsättning för att kunna 
resa runt och föreläsa är hennes 
permobil, hennes assistenter och, 
så klart, bilen.

– Jag vill gärna dela med mig av 
mina erfarenheter till människor 
och skulle gärna försörja mig på 
att föreläsa på olika ställen runt 
om i landet. Jag får fortfarande 
frakturer med jämna mellanrum 
och en vanlig luftvägsinfektion 
kan lätt övergå i lunginflamma
tion. Men om man vill lyckas 
måste man också våga misslyckas. 
Allting går, och går det inte så går 
det ändå, men på ett annat sätt. Â

Vad är 
frihet för dig?
Bilen är för många en symbol för  
frihet – friheten att kunna ta sig dit 
man vill, när man vill. Men för många  
är denna friheten begränsad.

Handikappanpassning anpassar och installerar 
produkter för att alla ska kunna köra eller åka bil, 
oavsett funktionshinder.
Som kund får du inte bara unika och skräddar- 
sydda installationer utan du möter också personer med 
lång erfarenhet och stor lyhördhet inför dina behov och 
önskemål. Vi är inte nöjda förrän du är nöjd. I nära  
30 år har vi hjälpt människor till en större frihet i sina liv.

Besök oss i monter B02:70 på mässan Leva & Fungera

Installatörvägen 4, 461 37 Trollhättan
Tel: 0520-200 130
E-post: info@handikappanpassning.se
Webb: www.handikappanpassning.se

Peter Ojala,
Svenska kälk-
hockeylandslaget.

Louise Vidlund
Ålder: 26 år.

Bakgrund: Bor i egen lägenhet i hamnen i  
Västerås tillsammans med sina hundar Sigge 9 år 
och Siri 2 år. Uppväxt på Ängsö utanför Västerås 

med tre bröder, mamma och pappa.

Aktuell: Kör en Chevrolet Uplander -08 med 
händerna. Föreläser om sitt liv med diagnosen 
Osteogenesis Imperfecta (OI) med devisen att 

ingenting är omöjligt, för att sprida kunskap som 
kan leda till ett bättre bemötande.  

Läs mer på louisevidlund.se

Resmål: ”Jag skulle vilja köra till Kalmar och 
hälsa på en vän. Det är lite långt så det får kan-
ske bli i etapper i så fall. Eller varför inte Öland, 

Gotland eller någonstans nedåt Sverige?  
Flyg funkar ju också bra, däremot  

gillar jag inte att åka tåg.” 

Vägen till frihet: ”Om du har en dröm, ge dig 
tusan på att den ska uppnås. Ge inte upp, släpp 

inte det du vet att du vill, även om det verkar 
omöjligt till en början. Ta hjälp och hitta andra 
som gjort något liknande och få tips från dem. 

Om du vill lyckas måste du också våga misslyck-
as. Allting går, och går det inte så går det ändå, 

men på ett annat sätt.”

Jag är inte en person 
som bara vill åka  

från A till B, så som  
det är tänkt om man 
ska åka färdtjänst.  
Jag vill kunna göra 
fler saker på en och 

samma gång och  
bestämma själv  
när det är dags  

att åka hem.
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– Jag är inte en person som bara 
vill åka från A till B, så som det är 
tänkt om man ska åka färdtjänst. 
Jag vill kunna göra fler saker på 
en och samma gång och bestämma 
själv när det är dags att åka hem. 

Hon har kört de elva milen till 
Stockholm ett antal gånger och 
hoppas på fler resor dit och an-
norstädes då hon sedan i höstas 
börjat föreläsa om sina erfaren-
heter. 

En förutsättning för att kunna 
resa runt och föreläsa är hennes 
permobil, hennes assistenter och, 
så klart, bilen.

– Jag vill gärna dela med mig av 
mina erfarenheter till människor 
och skulle gärna försörja mig på 
att föreläsa på olika ställen runt 
om i landet. Jag får fortfarande 
frakturer med jämna mellanrum 
och en vanlig luftvägsinfektion 
kan lätt övergå i lunginflamma-
tion. Men om man vill lyckas 
måste man också våga misslyckas. 
Allting går, och går det inte så går 
det ändå, men på ett annat sätt. Â

Göteborgaren Andreas Collin är landslagsman i rullstolsrugby och medaljör i 
Paralympics, men den största segern sker på lekplatsen hemma i Frölunda. 
Vårt elastiska universalband ger Andreas den stabilitet han behöver för att 
lyfta, gunga och leka med sin dotter. 

Kom förbi vår monter på Leva & Fungera, eller läs mer om Bodypoints 
bälten och selar på www.heamedical.se

Anska�nings-
bidrag
Inkomstgränserna i det så kallade  
anska�ningsbidraget höjs så att  
personer med inkomst upp till 220 000 
kronor om året kan få anska�nings-
bidrag. Bidraget är från 4 000 kronor 
och upp till 40 000 kronor.

Anpassnings-
bidrag
Det befintliga anpassningsbidraget 
ändras genom att:

1)  den bil som ska anpassas inte får 
vara äldre än fyra år eller ha gått mer 
än 6000 mil.

2)  körträning kan ges även innan an-
passningen av fordonet har utförts.

3)  obligatorisk kontroll av utförda 
anpassningar införs för att säkerstäl-
la att de fungerar på ett trafiksäkert 
sätt.

NYA REGLER FÖR BILSTÖD
Från och med 1 januari 2017 gäller ändrade regler för bilstöd, 
som innebär att stödet för att köpa bil omfördelas. 

Inköpsbidrag
De nya reglerna innebär att grundbidraget för 
att köpa ett fordon sänks från 60�000 kronor till 
30�000 kronor och istället kallas inköpsbidrag.  
Till detta införs tre olika tilläggsbidrag för den  
som behöver köpa en bil som är lämplig utifrån  
sitt eller sitt barns behov:

A)  Tilläggsbidrag på 30�000 kronor kan ges för att 
köpa en bil som måste anpassas på grund av 
din eller ditt barns funktionsnedsättning.

B)  Tilläggsbidrag på 40�000 kronor kan ges för att 
köpa en bil i vilken du eller ditt barn ska sitta 
kvar i rullstol under resan, behöver flytta från 
rullstol till bilsäte inne i bilen eller ta med en 
motordriven rullstol eller liknande hjälpmedel.

C)  Ytterligare tilläggsbidrag kan ges om du be-
höver köpa en bil med vissa originalmonterade 
anordningar som är nödvändiga för din eller ditt 
barns funktionsnedsättning.

Bilen ger oslagbar frihet att  
spontant välja resmål och restid.  
Men för att den drömmen kan  
det krävas många förberedelser.

2)

3) 

Bilen ger oslagbar frihet att 
spontant välja resmål och restid. 
Men för att den drömmen kan 
det krävas många förberedelser.

Källa: forsakringskassan.se
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Ung rehab vänder sig till många 
som i ung ålder fått en hjärnska-
da eller ryggskada på grund av 

sjukdom eller olycka, eller en diagnos 
som MS. Eller så har man kanske en 
CP-skada.

Rehab handlar förstås om 
att träna, på olika sätt 
men helst motiverande 
och roliga. 

Eftersom mål grup-
pen är ung försöker 
Valjeviken även ta 
upp praktiska frågor 
som är vanliga för 
den som är mellan 20 
och 40 år.

– Vi vill möta upp 
olika funderingar kring 
praktiska livsfrågor, till 
exempel kring familjebild-
ning, säger Eric Sand-
ström på Valjeviken. 

– Samtalen och gemen-
skapen i gruppen är också 
viktig.
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Lågaffektivt bemötande är en 
av de hetaste metoderna för 
att hjälpa personer som be-

höver lugn och förståelse. På Leva 
& Fungera kommer Annelie Karls-
son att berätta hur det funkar.

Metoden är till nytta för alla som 
möter människor med särskilda 
behov, menar Annelie, som är ut-
bildad lärare, specialpedagog och 
rektor men också driver företaget 
Funkkonsulten.

– Lågaffektivt bemötande är 
något som hjälpt många personer 
då det bemötandet gett dem möjlig-
het att bli förstådda och få lyckas. 
Målet är att fler ska få kännedom 
om och kunskap om lågaffektivt 
bemötande. Några kanske vill lära 
sig mer och då kommer det hjälpa 
människor i deras omgivning,  
menar Annelie.

Några konkreta lärdomar som 
du kommer att dela med dig av 
på Leva & Fungera?

– Anpassningar som vi gör för 
personer med särskilda behov är 
till nytta för alla. Vi kan välja att se 
anpassningar som behöver göras 
som ett problem eller som en möj-
lighet.

Metoden har utvecklats av psy-

kolog Bo Hejlskov Elvén och  andra 
som arbetat med människor med 
särskilda behov.

– Kunskap om lågaffektivt bemö-
tande kan vara avgörande för hur 
vi bemöter våra medmänniskor, 
brukare, elever, patienter eller 
klienter, säger Annelie Karlsson.

I sin föreläsning på mässan be-
rättar hon om hur var och en av 
oss kan använda det för att bemöta 
individer på ett sätt så att det pas-
sar var och ens förutsättningar.

– När vi möter personer som har 
ett beteende som vi anser är ett 
problem så behöver vi titta på hur 
personen agerar när hen är i affekt 
och hjälpa hen att reglera sin  
affekt. Många behöver ett bemö-
tande där vi som möter personen 
ser till att behålla vårt lugn. Om vi 
själva går i affekt och blir upprörda 
och stressade så blir personen mer 
upprörd och stressad.

– Vi kan hjälpa personer i vår 
omgivning att få lugn genom att vi 
använder ett lugnt kroppsspråk 
och noga utvärderar både situatio-
ner som varit lyckade och situatio-
ner som varit misslyckade, säger 
Annelie Karlsson.

Den 6 april äger föreläsningen 
rum på Stora scenen. Â

– Det är viktigt att vi som möter personen 
ser till att behålla vårt eget lugn, säger 
Annelie Karlsson.             
FOTO: LINNEA BENGTSSON

  ”Visa lugn  
     och förståelse”

Annelie lär dig grunderna i lågaffektivt bemötande  
i en efterlängtad föreläsning på Stora scenen.

Annelie Karlsson 
Ålder: 42 år

Jobb: Arbetar nu med särskilt stöd och 
tillgänglighet på högskola. Har en bak-
grund som specialpedagog och rektor, 
främst i särskolan.

Därför har jag startat Funkkonsulten: Min 
förhoppning är att kunna hjälpa 
människor förstå varandra och bemöta 
var och en efter deras förutsättningar för 
att öka möjligheten för människor att få 
må bra och utvecklas. Ibland behövs 
specifik kunskap om vad det innebär att 
leva med en funktionsnedsättning, ibland 
behövs rådgivning om praktiska anpass-
ningar eller bemötande.

Ta ett foto som du tycker symboliserar liv och rörelse –  
och var med i vår fototävling! Allt du behöver göra är att 
posta ditt foto på Facebook eller Instagram, och inkludera 
hashtag #livochrörelse2017 så har du chansen att  
vinna något av följande:

• Ett 10-kort till Dalheimers hus gym.
• Helårsprenumeration på Tidningen Föräldrakraft.
• Smarrig King Size räkmacka på Gothia Towers.
Posta ditt bidrag före den 27 mars för att vara med i tävlingen!  
De vinnande fotograferna koras den 6 april på Leva & Fungera på Svenska Mässan, under 
klang och publikens jubel på seminariescenen. Tävlingen arrangeras av Dalheimers hus - 
Social resursförvaltning, Tidningen Föräldrakraft och Leva & Fungera/ Svenska mässan.

DELTA I FOTOTÄVLINGEN INFÖR LEVA & FUNGERA

Nya  
tema- 

kurser 
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Ung rehab vänder sig till många 
som i ung ålder fått en hjärnska-
da eller ryggskada på grund av 

sjukdom eller olycka, eller en diagnos 
som MS. Eller så har man kanske en 
CP-skada.

Rehab handlar förstås om 
att träna, på olika sätt 
men helst motiverande 
och roliga. 

Eftersom mål grup-
pen är ung försöker 
Valjeviken även ta 
upp praktiska frågor 
som är vanliga för 
den som är mellan 20 
och 40 år.

– Vi vill möta upp 
olika funderingar kring 
praktiska livsfrågor, till 
exempel kring familjebild-
ning, säger Eric Sand-
ström på Valjeviken. 

– Samtalen och gemen-
skapen i gruppen är också 
viktig.

Temakurser som denna är en del av 
Valjevikens utbud av rehabiliterings-
kurser för personer med neurologisk 
diagnos.

Temakurserna utgår från ett tema 
som kan beröra flera neurologiska 

diagnoser. Valjeviken har även 
”diagnoskurser” som riktar 

in sig på personens egen 
diagnos. Oavsett kurs så 
möter man ett team för 
rehabilitering och trä-
ning.

– Temakurs erna är 
mer inriktade på pro-
blem som är en följd av 

diagnosen eller intressen 
som kan stärka motivatio-

nen till att träna. Vi har till 
exempel temakurser om 
smärta, hjärntrötthet och 
kognitiva besvär, fatique 
och ataxi. 

– Andra temakurser är 
mer inriktade på aktiv re-
hab med ridning, utomhus-

träning, idrott och rullstolsteknik, säger 
Eric Sandström.

För Valjeviken är det viktigt att synas 
på en mässa som Leva & Fungera.

– Många känner inte till oss. Vi är 
dessutom ett ideellt alternativ, med 
Neuroförbundet som huvudman. Vi har 
samlat mycket erfarenhet och kompe-
tens kring neurologiska diagnoser och 
hur man arbetar med neurologisk reha-
bilitering, säger Eric Sandström. Â

 –
 F

Ö
R

Ä
LD

R
A

K
R

A
FT

 ä
r 

O
FF

IC
IE

LL
 M

Ä
SS

T
ID

N
IN

G
 F

Ö
R

 L
E

VA
 &

 F
U

N
G

E
R

A
 2

0
17

 –

Valjeviken
Valjeviken har två anläggningar,  
Valjeviken i Blekinge och Humlegården  
i Stockholm, med liknande upplägg 
inom rehabilitering, diagnoskurser och 
temakurser. Verksamheten är inriktad 
på neurologisk rehabilitering. Huvud-
man är Neuroförbundet.

– Många känner inte till oss s 
om alternativ. Vi är dessutom  

ett ideellt alternativ, med  
Neuroförbundet som huvudman, 

säger Eric Sandström. 
FOTO: ANDERS LINDSTRÖM.

Olika former av 
rehabilitering och 
träning ingår i  
alla kurser. 
FOTO: ROGER KARLSSON”Ung rehab”

 rullas ut

”Ung rehab” är en av 
många nya temakurser 

som Valjeviken  
puffar för på mässan.  

Som framgår av 
namnet är aktiviteterna 
anpassade för personer 

som är lite yngre.  
Och det handlar inte 
bara om träning och  

rehabilitering.

Nya  
tema- 

kurser 
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  Ny mötesplats

andra familjer
där du kan träffa

En dag fullmatad 
med ny kunskap om 
bland annat skola 
och arbete. Bräcke 

Diakoni har ett  
spännande scen- 

program den 5 april.
 

En av nyheterna som 
presenteras är den 
nya webbsajten Our 

Normal. Sajten ska göra 
det enklare för familjer 
med barn med funktionsva-
riationer att ta kontakt 
med varandra. Här får du 
veta mer om Our Normal 
och några andra presenta-
tioner. 

n Stress- och ångesthantering 
för unga vuxna med rörelse-
nedsättning. Det är något som 
tas upp i projektet ”StrÅng”. 
I en presentation varvad med 
filmvisning berättar unga vuxna 
själva om sina upplevelser. 

n Håll klaffen! Det är namnet på 
bandet som bjuder på musikun-
derhållning. Gruppen kommer 
från dagliga verksamheten 
Utsikten i Lerum. 

n Olika vägar till sysselsättning, 
praktik och arbete. Samtal med 
deltagare på dagliga verksam-
heten i Lerum. Vi möter också 
Klara, som driver ett café på 
Nääs Fabriker i Tollered och som 
tagit emot flera praktikanter.

n Djurassisterad terapi i vården 
för unga med flerfunktionsned-
sättningar, det är något habilite-
ringen Bräcke har lång erfaren-
het. Habiliteringen berättar om 
arbetet med hästar och hundar. 

n LSS utredningen – vart är den 
på väg? Anders Viklund, huvud-
sekreterare i LSS utredningen, 
deltar i ett samtal om utred-
ningen som väckt så stor oro. 

n Det digitala kommunikations-
passet RättVisat presenteras (se 
även annan artikel).

n ”Hjärnan måste få ha roligt  
också” är rubriken på en före-
läsning av Ann Sörbo, rehabi-
literingsläkare på Rehabcenter 
Treklöverhemmet. Hon berättar 

hur natur, kultur och miljö kan 
påverka neurologisk rehabili-
tering. 

n ”Att göra tillsammans” är 
namnet på en programpunkt 
om inkludering i förskolan. Det 
handlar om att skapa en för-
skola där alla barn utmanas och 
lyckas. Specialförskolan Stegens 
samarbete med förskolan Spå-
ret har skapat möjligheter att 
pröva olika sätt att inkludera 
barn med och utan funktions-
nedsättning. 

n ”Our Normal” är en ny digital 
mötesplats för familjer med 

barn med funk-
tionsvariationer. 

Jenny Lind-
ström Beijar 
(bilden) 
berätta om 
sitt identitets-

sökande som 
nybliven förälder 

till ett barn med en 
funktionsvariation – och om hur 
det resulterade i att hon star-
tade initiativet Our Normal. En 
helt ny digital mötesplats – ska-
pad för att sänka trösklarna och 
göra det enkelt för familjer med 
barn med funktionsvariationer 
att ta kontakt med varandra.

n Hur är det att vara elev på 
Riksgymnasiet i Göteborg 
egentligen? Angelica berättar 
om sin tid som elev på Riks-
gymnasiet för  
rörelsehindrade i 
Göteborg.  

Nya mötesplatsen Our Normal ska göra det enklare att hitta familjekon-
takter och kommer snart på webben.

Bandet ”Håll klaffen!”  
har sin bas på en daglig  
verksamhet i Lerum.

Bräcke berättar hur djur kan 
användas i habiliteringen.
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4/4
TISDAGEN 4 APRIL

n Teckensång & livemusik med 
Eldorado All Stars. En show med 
musik, tecken och dans med 
personal och arbets-
tagare från Eldo-
rado, en daglig 
verksamhet i 
Göteborg. 

n KomHIT 
Flykting är en 
nätbaserad resurs 
hos DART i Göteborg, 
där man kan hämta material 
som stöder kommunikation med 
människor på flykt. Materialet 
tas fram tillsammans med verk-
samheter inom hälso-, sjuk- och 
tandvård och översätts till de tio 
vanligaste asylspråken.

n HjärnPunkten är en ny mötes-
plats för alla med förvärvad 
hjärnskada. Deltagarna 
själva bestämmer inne-
hållet och i den sociala 
trä�punkten kan du både 
lära mer, fika, delta i akti-
viteter och social samvaro. 
Kerstin Söderberg och Marie 
Hagby berättar mer och visar 
bilder från verksamheten.

n Att drabbas av stroke mitt i 
livet. Elin Lindqvist berättar om 
sin historia som neurologpa-
tient. Elin arbetade tidigare som 
sjuksköterska och har genom 
det även inblick i hur vården 
fungerar.

n Att hitta rätt i myndighets-
djungeln. Lots för barn och 
vuxna med funktionsnedsättning 

erbjuder information och väg-
ledning om vilket stöd som finns 
i samhället för barn och vuxna 
med funktionsnedsättning samt 
vägledning till rätt myndighet 
eller instans. 

5/4
ONSDAG 5 APRIL

n Låga�ektivt bemötan-
de är en av de hetaste 
metoderna för att hjälpa 

personer som behöver lugn 
och förståelse. Annelie Karlsson 

berättar hur det funkar. 

n ”Ett gott samspel” är ett ut-
vecklingsprojekt där man har ta-
git fram en guide för att utveckla 
samspelet mellan personer med 
grav intellektuell funktionsned-
sättning och deras anhöriga och 
personal. (Se även annan artikel 

på sidan 28.) 

n Sign Up spelar 
rock, pop och 
schlager med 
tecken. Sign Up 
består av Göran 

Hartman, Jan 
Terneby, Mats Lars-

son, Maria Kra�t Helges-
son & Nina Ahlsell. 

n Bildsamt – bilder som stöd 
i samtal om våld. Hur kan vi 
samtala om våld tillsammans 
med personer med kommunika-
tionssvårigheter och kognitiva 
svårigheter? 

Personer med funktionsned-
sättning är mer än dubbelt så 
mycket utsatta för våld jämfört 
med personer utan funktions-
nedsättning. 

Projektet tar fram bildstöd-
smaterial för att kunna sam-
tala om våld tillsammans med 
personer med kommunikativa 
och kognitiva svårigheter inom 
bland annat skola, boende, 
daglig verksamhet, personlig 
assistans och socialtjänst.   

Bildsamt presenteras av 
logoped Amanda Nyberg, lo-
goped. www.bildsamt.se

6/4
TORSDAG 6 APRIL

n Tillgängliga lärmiljöer. Maude 
Wildow presenterar SPSM:s vär-
deringsverktyg med fokus på att 
aktivt arbeta med att lärmiljöer 
tillgänglig för alla barn.

Även Handikappförbundens 
skolprojekt DATE presenteras.

SPSM, Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, arbetar för att 
barn, unga och vuxna oavsett 
funktionsförmåga ska få förut-
sättningar att nå målen för sin 
utbildning. Det gör de genom 
specialpedagogiskt stöd, under-
visning i specialskolor, tillgängli-
ga läromedel och statsbidrag.
 
n KomHIT är en modell för 
kommunikationsstöd i vården 
som fortsätter att sprida sig, 
även sedan projektet avslutats. 
Här presenteras KomHIT och de 
resurser som finns tillgängliga 
för alla.

n Förskrivning av hjälpmedel – 
Socialstyrelsens nya stöd. Ökad 
kunskap om förskrivning av 
hjälpmedel och mer delaktighet 
för användarna. Det är målet 
med Socialstyrelsens stödma-
terial, som vänder sig till såväl 

förskrivare som chefer och övrig 
vård- och omsorgspersonal.

Jeanette Adolfsson, utredare 
på Socialstyrelsen, berättar mer.

n IN LIFE är ett utvecklingspro-
jekt som bland annat handlar 
om kommunikationsstödjande 
hjälpmedel för äldre personer 
med kognitiva eller kommuni-
kativa funktionsnedsättningar. 
Projektet har utvecklat ett par 
appar som vi kommer att de-
monstrera.

Margret Buchholz, specia-
listarbetsterapeut, berättar och 
demonstrerar ett par nya appar.

n Prisutdelning fototävlingen 
Leva och fungera – klockan 
14.00 på torsdagen.

PROGRAM 4–6 APRIL
MÄSS-

Under de tre mässdagarna den 4–6 april 2017 fylls scenen med föreläsningar 
och shower för alla smaker. Föräldrakraft tipsar om vad som händer.

FLER TIPS PÅ 
FÖRELÄSNINGAR

n Ute bland utställarna 
pågår också många 
föreläsning-
ar. Möt 
exem-
pelvis 
Felicia 
Sparr-
ström 
som varje 
dag klockan 13 pra-
tar om sin webbsajt 
mittfunktionshinder.
se i Livsanda Assistans 
monter.
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Hur fixar man jobb om man är ung och inte 
klarar hetsen på den vanliga arbetsmarknaden? 
På Leva & Fungera kommer Beatebergs hund-

dagis i Göteborg att ge svar på den frågan.
Det gör man genom att presentera det nya projek-

tet ”Hopp om jobb”.
Föreningen bakom hunddagiset har fått pengar 

från Allmänna arvsfonden för att driva projektet.
– Vårt mål är att stötta unga personer med intel-

lektuell funktionsvariation att närma sig arbetslivet, 
säger Frida Olofsson, vikarierande föreståndare. 

De unga deltagarna får först arbetspröva på plats 
på Beateberg under cirka nio månader för att sedan 
gå vidare till en annan arbetsplats, till exempel ett 
annat kooperativ eller hunddagis. 

På den nya arbetsplatsen finns personal från Bea-
teberg med under en tremånadersperiod och intro-
ducerar personen på arbetsplatsen och i arbetsupp-
gifterna. Det viktigaste för oss är att personen som 
arbetstränar upplevs som en resurs och känner att 
den bidrar till arbetsplatsen, säger Frida Olofsson.

Efter de tre månaderna ska personen vara rustad 
för att kunna vara kvar på arbetsplatsen, och bero-
ende på vad som passar personen kan det därefter 
bli tal om anställning eller utflyttad daglig verksam-
het. Â

– Målet är att stötta 
unga personer med 

intellektuell funktions-
variation att närma sig  

arbetslivet, säger  
Frida Olofsson.

Här växer  
HOPPET 
OM JOBB

ˆ

n Populära PictureMyLife har en digi-
tal Dagbok som hjälper barn och unga 
med behov av kognitivt stöd att kom-
municera på ett enkelt och tryggt sätt. 

Dagboken kan beskrivas som en di-
gital kontaktbok som förenklar kontak-
ten mellan barn och deras anhöriga 
och pedagoger. 

Nu kommer detta digitala hjälpmedel 
snart även i en vuxenversion. 

– Behovet av bra kommunika-
tionshjälpmedel för vuxna med kog-
nitiva svårigheter är stort, därför hål-
ler vi på att ta fram en vuxenversion av 
Dagboken som kan användas av perso-
ner på dagliga verksamheter och boen-
den, säger Lollo Andström på Picture 
My Life Communication AB.  

Man delar sina upplevelser med hjälp 
av bilder och texter. Bilderna är också 
ett stöd för minnet när man återberättar 
händelser.  

n Under våren utvecklas också 
ett helt nytt hjälpmedel, bildba-
serade scheman.  

– Med hjälp av egna bilder 
eller bilder från olika bildbaser 
kan man enkelt göra scheman 
som visar dagens aktiviteter 
och därmed skapa struktur och 
trygghet för användaren, säger 
Lollo Andström.  

Se produkterna på mässan och läser 
mer på picturemylife.se

Dagbok á la PictureMyLife.

PICTUREMYLIFE SLÄPPER NYHETER  
SOM GER KOGNITIVT STÖD TILL FLER

Ett eldrivet band-
fordon kan vara 
bra att ha när man 

ska ut i naturen. Nu lan-
serar nystartade 
Swedish Goliat ett så-
dant tillbehör för 
manuella rull-
stolar.

– Mudskip-
per tar dig 
med på även-
tyret du inte 
trodde var 
möjliga, säger 
Mats Laveborn 
som kom på idén till 
produkten.

– Med hjälp av Mud-
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Att gå på Valjeviken folkhögskola är ett bra sätt att 
förbereda sig för vuxenlivet. Du får kunskaper, prova på 
eget boende och möjlighet att växa som människa.

Valjeviken är en tillgänglig anläggning för dig med 
funktionsnedsättning där du, insprängt i skolschemat, 
har tillgång till behandlingsinsatser och träning.

Exempel på utbildningar
•	 Allmän kurs med inriktning musik/hälsa
•	 Allmän kurs med inriktning behörighet
•	 Allmän kurs med inriktning växande
•	 Allmän kurs med inriktning idrott/hälsa
•	 Särskild kurs: Idrott/hälsa/ledarskap NYHET!
Gå in på vår hemsida eller beställ vår kurskatalog.

Utveckla dina intressen, lär dig 
mer tillsammans med andra
eller läs in behörigheter!

www.valjeviken.se / 0456-151 15 / www.facebook.com/valjeviken

Besök vår monter B04:52 på 

Leva och fungera. Vi bjuder 

på en innehållsrik
 kasse.

Ett eldrivet band-
fordon kan vara 
bra att ha när man 

ska ut i naturen. Nu lan-
serar nystartade 
Swedish Goliat ett så-
dant tillbehör för 
manuella rull-
stolar.

– Mudskip-
per tar dig 
med på även-
tyret du inte 
trodde var 
möjliga, säger 
Mats Laveborn 
som kom på idén till 
produkten.

– Med hjälp av Mud-

skipper kan man ta med 
den manuella rullstolen 
till stranden, upp i skid-
backen, till fiskeplatsen, 
till svampstället och med 
kompisarna på jakttrip-

pen.
Bakgrunden till 
Mudskipper är 
att Mats Lave-
born själv 
saknade möj-
lighet att kom-

ma ut på aktivi-
teter efter sin 

senaste skada.
– Jag var passionerad 

fotograf och flugfiskare 
men kunde inte längre ta 

mig fram i naturen, be-
rättar Mats.

Han slog sig samman 
med innovatören Pontus 
Rander för att bygga 
tillbehör för att möjlig-
göra fler aktiviteter.

– Det är viktigt att alla 
hjälpmedel kan tas med i 
en bil och är godkända 
för flyget. Nu har vi tre 
produkter i kollektionen. 
Egentligen arbetar jag 
inte aktivt med företaget 
utan ser mig mer som 
inspiratör med en stor 
förståelse för den dagliga 
problematiken, säger 
Mats. Â

Bandfordon öppnar för

nya äventyr 
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EN NY ARMBIKE LANSERAS AV DECON
n Liberty är ett nytt sortiment handbike som visas upp 
av Decon. Men det finns mer att kol-
la in i montern B05:62, som för-
bättrade versioner av driv-
aggregaten E-move och 
Smartdrive. Dessutom 
lockar Decon med fö-
reläsningar med David 
Lega som delar med 
sig av tips och  
erfarenheter kring 
hjälpmedel. decon.se

Samspel med andra är grundläggande för alla 
människor. Men personer med grav intellektu-
ell funktionsnedsättning kan ha svårt att ut-

trycka förmågor, vilja och personlighet.
Eldorado i Göteborg är en mötesplats för aktivitet, 

kunskap och kultur för personer med grav intellek-
tuell funktionsnedsättning och deras närstående och 
personal.

Där har man utvecklat guiden ”Ett gott samspel” 
med målet att skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för ett bra samspel.

Personer med grav intellektuell funktionsnedsätt-
ning lever ”här och nu” och har oftast inget verbalt 
språk.

Omgivningen behöver därför vara lyhörd och 
uppmärksam på personens kommunikativa signaler, 
som kan vara mycket subtila – kanske en blick, att 
andningen förändras eller ett leende.

–Att utgå från personens intresse och fokus för 
stunden, skapar förutsättningar för samspel. Genom 
att vi som omgivning imiterar och besvarar de initia-
tiv som personen tar, ges förutsättningar för perso-
nen att förstå att hen kan påverka sin omgivning och 
göra avsiktliga val, säger Carina Rådenmark, peda-
gog på Eldorado.

Eldorado har tagit fram en guide med 
konkreta förslag på hur man skapar ömse-
sidighet och delad uppmärksamhet. Det 
finns också en broschyr och utbildnings-
film som kommer att spridas på Leva & 
Fungera.

– Vi hoppas att kunna sprida guiden och 
filmen så att fler som arbetar eller är an-
höriga till personer med omfattande funk-
tionsnedsättningar kan få nytta av kunska-
pen som utvecklades i ”Ett gott samspel”. 
Vi kommer också att finnas med som utställare un-
der mässan, säger Carina Rådenmark. Â

Läs mer på www.goteborg.se/eldorado

Min-Jun Choi i musikaliskt 
samspel med musiktera-
peuten Linn Johnels på 
studsmattan i Eldrummet 
på Eldorado.

Så kan samspelet
utvecklas!
 ”Ett gott samspel” är en guide för att utveckla samspelet mellan  
personer med intellektuell funktionsnedsättning och anhöriga  
och personal runt omkring dem. På Leva & Fungera sprider 
Eldorado kunskap om hur det fungerar.

När det verbala språket 
inte räcker till

VRIDPLATTA I NY VERSION
n Etacs vridplatta Turner lanseras i ny version med 
tillägget Pro i namnet. Vridplattan är ett sitt-till-stå-stöd som 
gör det enklare att hjälpa med förflyttning mellan rullstol och 
toalett eller säng och så vidare. Bland nyheterna finns bättre 
benstöd och det orangefärgade handtaget som nu är tydligare 
markerat. Mer info om Turner Pro på etac.se 

Tidvis och Hogia i nytt samarbete inom assistans
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Min-Jun Choi i musikaliskt 
samspel med musiktera-
peuten Linn Johnels på 
studsmattan i Eldrummet 
på Eldorado.

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

Tidvis, ett IT-system 
för assistansbolag, 
inleder ett samarbete 

med Hogia, en jätte på eko-
nomisystem. Det är en del av 
planerna på att expandera 
mycket snabbt de närmaste 
två åren.

– Under 2018 bör vi kom-
ma upp i mer än 10�000 an-
vändare, en tiodubbling jäm-
fört med vad vi har idag , 
säger Mattias Lind, bolagets 
vd och ägare.

Det betyder ändå att Tid-
vis, som är ett företag base-
rat i Borås, har långt kvar till 
de mer än 35�000 användare 
som konkurrenten Aiai upp-
ger sig ha.

Marknaden tycks räcka till 
för flera leverantörer av 

IT-system. Vilket system 
som assistansbolagen väljer 
handlar om många frågor 
som användargränssnitt och 
funktioner.

Tidvis satsar på att bli det 
mest kompletta systemet.

– Vår målsättning är att 
hela tiden möta alla nya kun-
ders önskemål, vi vill vara 
optimerade för alla assistan-
sverksamheter, säger Matti-
as Lind.

Det innebär att Tidvis idag 
har moduler för allt från 
CRM (kundhanteringssys-
tem) till schemasimulator, 
ledighetshantering och se-
mestersaldon.

Det sistnämnda är ofta 
komplext – det handlar om 
att assistenter i realtid ska 

kunna se hur mycket semes-
ter de har arbetat in och kvar 
att ta ut för året.

Mattias Lind ser det som 
en stor fördel att Tidvis har 
så många olika delar.

– Ju större bolag man har 
desto större nytta har man 
av att det är så komplett. 
Samtidigt kan vi styra upp 
funktionerna genom att sätta 
olika behörigheter. Ett bolag 
kan använda Tidvis på ett 
sätt och ett annat bolag på 
ett helt annat sätt.

Mattias Lind var tidigare 
vd för assistansbolaget 7H 
Assistans, där han också 
utvecklade det system som 
idag är Tidvis. Â

– Vi vill vara optimerade för alla  
assistansverksamheter, säger  
Mattias Lind, vd för Tidvis.

Tidvis och Hogia i nytt samarbete inom assistans
IT-LEVERANTÖR TROR PÅ EXPLOSIV TILLVÄXT

Läs mer på:
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FLER  
INSTÄLLNINGAR  
PÅ NYA PRIO

n En ny version av 
komfortrullstolen Etac 
Prio premiärvisas på 
Leva & Fungera.

– Den nya modellen 
har fler inställnings-
möjligheter som ger 
bättre körbarhet, 
säger Håkan Ericsson.

R82  
Flamingo  
High-low  
heter nya  
modellen  

med steglös 
höjdjustering.

En ny dusch- och toalettstol för barn blir en av  
många nyheter i Etacs monter.
– En beprövad produkt som nu har den fått ett nytt  
underrede som kan hissas upp och ned – det blir till 
stor nytta för föräldrar, säger Håkan Ericsson, Etac.

ÄNTLIGEN KAN SITSEN HISSAS UPP OCH NER

NYA BARNRULLSTOLEN

n Den nya upplagan av Etacs dusch- 
och toalettstol heter R82 Flamingo 
High-low. 

Modellen har en steglös höjdjuster-
ing från 53 till 74 cm i sitshöjd och en 
steglös vinkeljustering – tilt in space – 
från -5º till 20º. 

Båda justeras enkelt med en fot-
pedal.

– De enkla justeringarna ger en 
ergonomisk arbetsställning vilket 
gör det enkelt att utföra hygien- och 
badsituationer för hjälparen, säger 
Håkan Ericsson, Etac.

Barnhjälpmedel
i förbättrade versioner!

n Kudu är den senaste barnrullstolen 
från Etac – om än inte helt ny. Den är en 
efterträdare till Panther-rullstolen, och 
en fördel med den är dess genomtänkta 
design.

– Den är grymt snygg för att vara en 
rullstol för barn som behöver så mycket 
stöd i sittandet. Ramen är väldigt slim-
mad och ren, jämfört med många andra 
hjälpmedel som tenderar att vara så 
tekniska, säger Håkan Ericsson.

Mer information på etac.se

RULLSTOLS-LEGENDAR FÖRELÄSER

n Etac satsar på flera olika föreläsningar på Leva & 
Fungera. Medverkar gör bland annat Åke Norsten som 
är grundare av en rullstolsskola och författare av boken 
Drivkraft.

– Åke har lång erfarenhet av rullstolsanpassningar och 
att instruera i rullstolsmanövrering. Syftet med samarbe-
tet är att tillsammans öka kunskapen hos våra kunder om 
hur man sittanpassar, kör och hanterar en rullstol i prakti-
ken, säger Håkan Ericsson, Etac.

Kudu är den  
senaste barnrullstolen 
från Etac.

NYA DYNOR FRÅN STAR CUSHION

n Helt nytt är också ett stort sortiment av 
sittdynor från amerikanska Star Cushion, 
ett företag som Etac nyligen köpt.
– Det bästa med Star-dynorna är att de ger 
maximal tryckfördelning med stabilt sit-
tande. Star har en unik teknik för att indivi-
danpassa dynorna, vilket gör att dynorna 
kan användas av många fler brukare, säger 
Håkan Ericsson.

FLEXIBELT  
SITTSYSTEM

n Sittsystemet R82 x:pan-
da är också en av Etacs 
viktigaste produkter i 
mässmontern. Det är ett 
flexibelt sittsystem som är 
enkelt att justera och som 
kan ”växa” med barnet 
eftersom bredd, djup och 
höjd kan förlängas.
– För oss är det viktigt att 
alla hjälpmedel kan indivi-
danpassas, det är inte bru-
karen som ska anpassas, 
säger Håkan Ericsson.

Det började när Jimmy Sundbom letade efter ett  
elektroniskt hjälpmedel till sin dotter. Och nu, tre  
år senare, lanserar han nya appen BudEye Calendar. 

Målgruppen är personer med NPF, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som behöver hjälp med struktur  
i vardagen.

– Jag var supertrött på våra analoga scheman och kalen-
drar som ofta gick söner eller försvann, berättar Jimmy 
Sundbom.

Nu finns appen för både iOS och Android, med gemensam 
databas så att man kan ha olika sorters enheter inom famil-
jen. I korthet kan man säga att appen kan fyllas med rutiner 
som påminner med ljud, bild och text. Varje rutin kan ha 
delmoment. Â

Läs mer på www.budeye.se
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Det är så lite som krävs. 
Så lite som kan göra stor skillnad. 

Det är så lite som betyder så mycket. 
Ibland bara ett ord. Därför gör vi 

alltid lite mer. Vill lite mer. Lite mer 
av allting. För våra kunder, deras 

anhöriga och våra assistenter. Engagerar 
oss lite mer och lyssnar lite mer. 

Tänker lite mer och är lite öppnare.
Lite mer livsglädje helt enkelt.

PERSONLIG ASSISTANS 
MED LIVSGLÄDJE

  www.livsanda.se

R82  
Flamingo  
High-low  
heter nya  
modellen  

med steglös 
höjdjustering.

Många barn har svårt 
för att komma ut på 
aktiviteter. Kan en ny 

app ändra på det? Det tror 
Annika Melin på Språkbussen, 
som på Leva & Fungera låter 
besökarna testa en helt ny app 
för att välja fritidsaktiviter.

– Många barn sitter inne för 
mycket. Målet med appen är 
att fler barn ska komma iväg ut 
och får en mer aktiv fritid, 
säger Annika Melin.

Bildstöd i appen ska locka 
barn till att först välja en akti-
vitet och sedan få hjälp med de 
steg som krävs för att förbere-

da och genomföra aktiviteten.
– Man kan anpassa vilka 

aktiviteter som ska vara valba-
ra för just det barnet. Man kan 
ytterligare individanpassa 
genom att man kan lägga till 
egna aktiviteter och egna bil-
der, säger Annika Melin.

Språkbussen har fått ett 
innovationspris för att klara 
finansieringen av appen. Den 
nya fritidsappen kompletterar 
Språkbussens tidigare appar 
”Pu�arna” som handlar om 
känslor. Â

Läs mer på sprakbussen.se

Hjälper barnet 
bli mer aktivt

Skapar rutiner 
i vardagen

Det började när Jimmy Sundbom letade efter ett  
elektroniskt hjälpmedel till sin dotter. Och nu, tre  
år senare, lanserar han nya appen BudEye Calendar. 

Målgruppen är personer med NPF, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som behöver hjälp med struktur  
i vardagen.

– Jag var supertrött på våra analoga scheman och kalen-
drar som ofta gick söner eller försvann, berättar Jimmy 
Sundbom.

Nu finns appen för både iOS och Android, med gemensam 
databas så att man kan ha olika sorters enheter inom famil-
jen. I korthet kan man säga att appen kan fyllas med rutiner 
som påminner med ljud, bild och text. Varje rutin kan ha 
delmoment. Â

Läs mer på www.budeye.se

Ny fritids-
app från 

Språk-bussen.

Smarta appar
Några av de allra smartaste nya hjälpmedlen ryms i mobiltelefonen. 
På Leva & Fungera lanseras flera sådana nyheter – här tipsar vi om ett par av dem.
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Familje- och vuxenvistelser, utbildningsdagar

Ågrenska, Box 2058, 436 02 Hovås,  Tel:  031-750 91 00,  www.agrenska.se

Familjevistelser 
• v 35 CHARGE-syndromet
• v 36 MECP2-duplikationssyndromet
• v 38 Retinoblastom*
• v 39 Dravets syndrom
• v 41 Duchennes muskeldystrofi
• v 42 Möbius syndrom
• v 43 Hjärntumör, barn från 13 år*
• v 45 Dysmeli
• v 46 Sarkom*
• v 48 Tuberös skleros
• v 49 Tarmsvikt

www.agrenska.se

13-15 september    Sotos syndrom
4-6 oktober             Osteogenesis imperfecta, OI
22-24 november     Prader-Willis syndrom

Vuxenvistelse

I samband med familjevistelserna arrangeras två 
utbildningsdagar öppna för dig som möter barn och 
unga med aktuell diagnos. 
* vistelse i samarbete med Barncancerfonden

Tre av vårens utbildningar 
 
20 april  
Autismspektrum, adhd och psykisk ohälsa.  
Bl a föreläser:  
Lena Nylander, psykiatriska kliniken i Lund, Gillbergcentrum, Göteborgs universitet
 
11 maj Konferens   
Migrationens utmaningar. Om bemötande och föräldraskap i vår tid. 
Årets konferensdag på temat föräldraskap och bemötande tar upp migrations- 
processen och hur den påverkar familjen och dess vardag.

Bl a föreläser:  
Henry Ascher, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet,  
Angereds Närsjukhus och Flyktingbarnteamet, Göteborg
Malin Broberg, Göteborgs universitet

16 maj  
Utveckling genom lek - inspirerande tydliggörande pedagogiska  
aktiviteter för barn och unga med behov av struktur
 
Föreläsare:  
Anna Glenvik och Ulrika Alexandersson, Ågrenska

n Det handlar om ett extra ”hand-
tag”, som monteras på rullstolar med 
Corpus-sits, och ska vara ”busenkelt” 
att använda.

Idén är att användaren ska kunna få 
lite extra hjälp som ibland behövs för att 
delta i aktiviteter och sociala samman-

n Elektrodressen Mollii an-
vänds sedan flera år i behand-
ling av personer med cerebral 
pares, stroke, ryggmärgsska-
da eller andra skador på cen-
trala nervsystemet. Men det 
har varit trögt att få elektro-
dressen godkänd för förskriv-
ning.

Nu har Västernorrlands 
landsting beslutat att ta in 
elektrodressen i sortimentet 
av hjälpmedel.

– Hjälpmedelskom mit tén 
för landsting och kom munerna 
i Väster norrland har beslutat 
att tillgodose behovet av mus-
kelstimulatorer för att ge möj-

lighet till en ökad aktivitet och 
delaktighet. Under ett ordnat 
införande med utvärderingar 
har Mollii visat sig nå målen för 
de personer som provat dres-
sen, säger Katarina Funseth, 
Hjälpmedelsamordnare i 
Västernorrlands län.

RättVisat är namnet på en ny 
iPad-app som fungerar som ett 
digitalt kommunikationspass.   

Kommunikationspass kan beskrivas 
som ett hjälpmedel för personer utan 
tal att uttrycka sin mening. Med verk-
tyget kan man visa hur man vill ha 
det, och man kan säga ja eller nej, 
ropa eller vinka, utan ord.

Appen har tagits fram av Johanna 
Björnhage och Lina Bjarnegård Carls-
son på Bräcke diakoni.

Varför har ni på Bräcke satsat på 
ett digitalt kommunikationspass?

– Med ett digital kommunikations-
pass, till skillnad från ett i papper, så 
kan du spela in film på hur du låter 
och ser ut när du kommunicerar. För 
de personer som är på tidig utveck-
lingsnivå där små signa-
ler och läten är sät-
tet man 
kommunicerar på 
så är det ofta 
mycket svårt att 
förklara i ord 
och skrift för 
många att ta del 
av. För dessa per-
soner kan en film på 
signalen vara hela 
skillnaden, säger 
Johanne Björn-
hage.

– Men verkty-
get är förstås till 
stor hjälp även för personer på högre 
utvecklingsnivå, då man med hjälp av 
en film tydligt kan visa hur man säger 
till exempel ja och nej. Missförstån-
den minskar, tydligheten ökar liksom 
självkänslan då man lyckas i sin kom-
munikation.

Andra fördelar med RättVisat- 
appen?

– Det är lätt att uppdatera och vi 
hoppas att det ska minska stress hos 
föräldrar/nätverk och öka delaktighet 
hos användare

Hur långt har ni kommit hittills?
– Version 1 av appen är färdig och 

kommer förhoppningsvis att kunna 
laddas ner från AppStore i mars och 
de målsättningar vi hade är uppfyllda. 
Vi är mycket nöjda.

 
Hur kommer man igång med att 
använda appen?

– Den första versionen kan endast 
användas på iPad. Det finns ingen 
manual då vi utformat den på ett en-
kelt och lättförståeligt sätt. Det finns 
tips inuti appen. Har man tidigare 
använt ett kommunikationspass i pap-
per så är denna digitala version inte 
svår att förstå. Om man behöver hjälp 
så kan man kontakta oss. Vi kommer 
ha en workshop på Kommunikations-
karnevalen i Göteborg i maj.

Hur ser framtiden ut?
– Intresset för appen 

har varit och är 
stort så version 1 

tror vi kommer 
att användas av 
många intres-
serade. Vi har 
ansökt om yt-

terligare fond-
medel från All-

männa Arvsfonden 
för att ta fram en 
version 2 som i så 
fall kommer att 
fungera på andra 

system som Android och ha inlogg-
ning, så att du kan nå den på vilken 
enhet som helst. Version 1 lagras en-
dast på den aktuella enheten. Version 
2 kommer också att tillgänglighetsan-
passas, översättas till engelska.

RättVisat har testats av flera 
barn, unga och vuxna.

– Det har varit överväldigan-
de positivt. De säger att det är det  
bästa kommunikationshjälpmedel de 
träffat på, säger Johanna Björnhage. Â 
Läs mer på: www.brackediakoni.se

Den första versione av 
appen finns bara för iPad.

TESTARE: 
”Bästa  

verktyget 
för kommu-

nikation”

Lina Bjarnegård Carlsson  
och Johanna Björnhage har utvecklat  
nya appen ”RättVisat” för att hjälpa  
personer att kommunicera utan tal.

Permobils monter kommer att vara fylld med nyheter på  
både vad gäller rullstolar och bilanpassningar. En av de  
produkter som väntas väcka stort intresse är ”Co-Pilot 2”.

Elektrodressen har cirka 700 användare  
i tiotalet länder.                         BILD: INERVENTIONS

FRAMGÅNG FÖR ELEKTRODRESSEN  
– KAN NU FÖRSKRIVAS SOM HJÄLPMEDEL
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Familjevistelser 
• v 35 CHARGE-syndromet
• v 36 MECP2-duplikationssyndromet
• v 38 Retinoblastom*
• v 39 Dravets syndrom
• v 41 Duchennes muskeldystrofi
• v 42 Möbius syndrom
• v 43 Hjärntumör, barn från 13 år*
• v 45 Dysmeli
• v 46 Sarkom*
• v 48 Tuberös skleros
• v 49 Tarmsvikt

www.agrenska.se

13-15 september    Sotos syndrom
4-6 oktober             Osteogenesis imperfecta, OI
22-24 november     Prader-Willis syndrom

Vuxenvistelse

I samband med familjevistelserna arrangeras två 
utbildningsdagar öppna för dig som möter barn och 
unga med aktuell diagnos. 
* vistelse i samarbete med Barncancerfonden

Tre av vårens utbildningar 
 
20 april  
Autismspektrum, adhd och psykisk ohälsa.  
Bl a föreläser:  
Lena Nylander, psykiatriska kliniken i Lund, Gillbergcentrum, Göteborgs universitet
 
11 maj Konferens   
Migrationens utmaningar. Om bemötande och föräldraskap i vår tid. 
Årets konferensdag på temat föräldraskap och bemötande tar upp migrations- 
processen och hur den påverkar familjen och dess vardag.

Bl a föreläser:  
Henry Ascher, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet,  
Angereds Närsjukhus och Flyktingbarnteamet, Göteborg
Malin Broberg, Göteborgs universitet

16 maj  
Utveckling genom lek - inspirerande tydliggörande pedagogiska  
aktiviteter för barn och unga med behov av struktur
 
Föreläsare:  
Anna Glenvik och Ulrika Alexandersson, Ågrenska

n Det handlar om ett extra ”hand-
tag”, som monteras på rullstolar med 
Corpus-sits, och ska vara ”busenkelt” 
att använda.

Idén är att användaren ska kunna få 
lite extra hjälp som ibland behövs för att 
delta i aktiviteter och sociala samman-

hang. Handtaget är enkelt att justera 
och starta. Sensorer i handtaget gör att 
det anpassar sig till användarens tem-
po. Tanken är att vänner, assistenter, 
lärare och andra ska kunna hjälpa till när 
det behövs. Och när Co-Piloten inte an-
vänds fälls den enkelt undan.

Co-Pilot 2 har en kon-
trollpanel som visar 

hastighet, batterinivå 
och mycket mer.

Nya sittdynor från Roho.

En co-pilot för rullstolen
Permobils monter kommer att vara fylld med nyheter på  
både vad gäller rullstolar och bilanpassningar. En av de  
produkter som väntas väcka stort intresse är ”Co-Pilot 2”.

Elektrodressen har cirka 700 användare  
i tiotalet länder.                         BILD: INERVENTIONS

n På Leva & 
Fungera kommer 
Permobil även 
att lansera en 
ny rullstol som 
bygger på samma 
grund som F5- och 

F3-rullstolarna, 
men detaljerna är 
ännu hemliga.
n När det gäller 
bil anpassningar 
släpps även en 
alldeles ny bilmo-

dell, men även där 
saknas ännu infor-
mation.
n Vidare blir det 
premiär på mässan 
för en ny app som 
påminner och pep-

par användare att 
byta sittställning 
som är så viktigt 
för att avlasta. 
Namnet på appen 
är VSC, Virtual 
Seating Coach.

n Permobil kom-
mer också att visa 
upp ROHO-sittdy-
nor i flera modeller 
och ryggar som är 
nytt för Sverige.

YTTERLIGARE FYRA MÄSSNYHETER FRÅN PERMOBIL

BUSENKELT HANDTAG FÖR DEN SOM VILL HA LITE HJÄLP
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Färgglad nyhet för träning
Treax är namnet på ett smart sys-

tem med färgglada tryckplattor 
för många olika former av trä-

ning och rörelse.
En ny funktion är ”Reaction mode” 

som gör det möjligt att testa reaktions-
förmågan.

– När lysdioderna på någon platta 
börjar lysa, så skall man snabbt trampa 
till på den plattan för att släcka ljussig-
nalen. Sedan ska man vara vaksam på 
när nästa platta tänds och då släcka den, 
berättar Sten Bodin på Actileg som visar 
Treax på Leva & Fungera i april.

– En annan ganska ny funktion är ba-
lansträning med tå och häl. Man ska hitta 
jämviktsläget framåt-bakåt för varje fot. 
Det är ett bra komplement till den vanliga 
balansträningen mellan vänster och hö-
ger fot, menar Sten Bodin.

Han tipsar även om att systemet kan 
användas på en magnetisk väggtavla för 
träning med händerna.

Träningen är utformad för många 
olika grupper av användare. Systemet 
passar för allt ifrån rehabilitering efter 
en förvärvad hjärnskada till motorisk 
träning for äldre och för utveckling av 
barns motoriska och kognitiva färdig-
heter.

– Det är lätt för en sjukgymnast, fysio-
terapeut eller användare att skapa indi-
viduella övningar för balans, koordina-
tion och viktfördelning/postural 
kontroll. 

– Plattorna används både för träning 
med fötter och händer, säger Sten Bo-
din. Â

Läs mer på www.actileg.com

n Assistanshundarna  gör stor nytta för mån-
ga. De öppnar dörrar  på många sätt, inte minst 
genom att personer med funktionsnedsättning 
får större möjlighet att delta i samhällslivet. 

Tillsammans med hunden ökar friheten – och 
på Leva & Fungera visas många exempel på 
detta.

Se servicehundar som hämtar hjälp, drar av 
strumpor och plockar upp minsta lilla mynt från 
golvet. 

Möt diabeteshundar och hör förare berätta 

hur hundarna uppmärksammar dem på högt/
lågt blodsocker även när de sover.

– Sedan några år arbetar vi med famil-
jetränade hundar till familjer med barn med dia-
betes och andra typer av funktionsnedsättning-
ar/sjukdomar, säger Jessica Jönsson på Service- 
och Signalhundsförbundet.

– Vi planerar även att ta fram en utbildning-
smodell för personer med NPF och psykiska 
funktionsnedsättningar som har behov av en 
assistanshund, berättar hon. Â

Möt assistanshundarna som skapar frihet

NYA SADELSTOLAR –  
FÖR ATT ORKA HELA DAGEN

n Norska Krabat visar upp två nya 
sadelstolar på Leva & Fungera.

– Många barn har stor nytta av sa-
delsittande och för att sadelstolarna 
ska bli tillgängliga för fler har nu rull-
stolen och sittsystemet fått sällskap 
av Jockey Lite, som liknar en vanlig 
kontorsstol och med Jockey Reflex 
Elrullstol för inomhusbruk, berättar 
Lotte Wemmenborn på Fysionord som 
är svensk återförsäljare.
Jockey Lite passar för barn som an-
vänder gånghjälpmedel eller går utan 
hjälpmedel men som behöver en bra 
stol för att orka med hela skoldagar, 
läxläsning och lek. Elrullstolen är för 
barn som behöver eldrift för att bli 
självständiga.

JENNY STRÖM UTBILDAR OSS 
OM VARDAGSTAKTIK

n Jenny Ström föreläser och bjuder 
på tips, tricks och hjälpmedel för 
kognition. Vilken trebarnsförälder som 
helst har svårt att få vardagen att gå 
ihop. Jenny Ström, som själv har adhd 
och Asperger är ensamstående och 
egen företagare, vet vilket kaos i 
vardagen det kan bli. Jenny visar på 
ett underhållande och levande sätt 
hur en dag i livet kan se ut för 
personer med dessa egenskaper. 
Hon träffas även i monter B06:52.

Mer info: www.jennystrom.com

Med Treax kan man  
träna reaktion, balans  
och mycket annat.

Här kan unga 
förverkliga 

drömmen om 
en idrottsskola 

på heltid

Diabeteshunden 
Kenzo och service-
hunden Idun. 
FOTON: NEVINTH PHOTO 
RESP GERRY GÖRNERUP.

n Ultimo är namnet på ett 
nytt sängtillbehör som avlas-
tar tryck och som lanseras 
av Pernova. Ultimo har en 
höger- och en vänstervinge 
som kan höjas och sänkas 
individuellt men även vink-
las samtidigt. Ett individuellt 
schema kan förprogramme-
ras för tider och hur mycket 
patienten ska vändas. Med 
hjälp av madrassen och 
vingarna förändras trycket, 
som vanligen sitter i stuss 
och skuldror, till att fördelas 
ut över hela överkroppen.
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Många unga med funk-
tionsnedsättningar vill 
satsa på idrott och hälsa. 

Det är bakgrunden till att Valjevi-
kens folkhögskola utanför Sölves-
borg nu lanserar en heltidsutbild-
ning med denna inriktning

– Det är en vidareutveckling av 
befintlig utbildning, säger Eric 
Sandström, biträdande rektor på 
Valjevikens folkhögskola.

De senaste åren har Valjeviken 
erbjudit möjlighet att läsa in all-
männa ämnen på gymnasie- eller 
grundskolenivå på halvtid och 
fördjupa sig i idrott/hälsa den 
andra halvan.

Men från och med hösten 2017 
kan man alltså läsa idrott och 
hälsa på heltid. Man kan också 
välja att läsa den gamla varianten 
eller plocka delar från andra kur-
ser.

Utbildningen täcker bland annat 
in anatomi och fysiologi, träning 
och träningsplanering, kunskap 
om skador och hur man förebyg-
ger dessa, mental träning och 
stresshantering. På programmet 
finns även friluftsliv, att hantera 
nödsituationer, idrotten och sam-
hället, kroppsidealet och doping, 

kost och matlagning, vardagskun-
skap, idrottsledarskap och 
fritídskunskap. Självklart ingår 
det mycket praktisk motion och 
idrott

Eric Sandström tror att intres-
set för nya utbildningen kan bli 
stort.

– Vi lanserar den i dagarna så vi 
vet egentligen inte men anledning-
en att vi ger denna möjlighet är 
att det är många som frågat efter 
denna typ av utbildning för perso-
ner med funktionsnedsättning.

Valjevikens folkhögskola har 
mycket goda förutsättningar för 
idrott, bland annat tack vare en 
fullskalig sporthall med anpass-
ningar för personer med funk-
tionsnedsättningar. Skolan har 
även gym och en stor simhall med 
flera bassänger.

– Många organisationer med 
inriktning på parasport och trä-
ning söker sig till oss. Bland annat 
är vi hemmaarena för rullstols-
landslaget, Team Sweden, i hand-
boll och stod som värd för ino�-
ciella EM i december, säger Eric 
Sandström. Â

Läs mer på: www.valjeviken.se

Valjeviken har förutom ett gym även fullstor  
sporthall och simhall med flera bassänger.  

Foto: Roger Karlsson.

Här kan unga 
förverkliga 

drömmen om 
en idrottsskola 

på heltid

n Ultimo är namnet på ett 
nytt sängtillbehör som avlas-
tar tryck och som lanseras 
av Pernova. Ultimo har en 
höger- och en vänstervinge 
som kan höjas och sänkas 
individuellt men även vink-
las samtidigt. Ett individuellt 
schema kan förprogramme-
ras för tider och hur mycket 
patienten ska vändas. Med 
hjälp av madrassen och 
vingarna förändras trycket, 
som vanligen sitter i stuss 
och skuldror, till att fördelas 
ut över hela överkroppen.

n Ergo Trainer är ett nytt viktavlastande system 
för individuell rehabilitering. Nya studier visar 
bra resultat med bland annat högintensiv träning 
som en del. De  visar också vikten av att 
patienten känner sig säker vid gång, och hur 
viktig den är för att uppnå resultat vid träning. 
Det är Pernova Hjälpmedel som förevisar 
nyheten på mässan.

Pernova visar även tre- och fyrhjuliga cyklar, 
gåbord, taklyft, hygienstolen Chameleon för  
resan, lyftselar med mera.
pernova.se

HITTAR DU  
I MONTER B01:02

VÄLKOMMEN!
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Beatebergs Hunddagis är ett företag som drivs av personer med nedsatt 
arbetsförmåga där några har daglig verksamhet och andra har lön. 

Vi driver projektet Hopp om jobb. Vi erbjuder unga personer med intellektuella 
funktionsvariationer som har LSS-beslut att arbetspröva hos oss. 

Du Du genomgår ett program tillsammans med en arbetscoach, och får hjälp att 
närma dig arbetslivet. Vi erbjuder plats inom arbetsområdena hund, 
trädgård, ekonomi/administration, med mera. 

Hopp om jobb

n Det finns redan en rad filtar, västar och 
kragar i Somnas utbud, men nu utökar man 
med ”Kedjefilt Active”.

Active kardborrefäste runt midjan för att 
underlätta rörlighet. Enligt Somna passar 
den nya kedjefilten särskilt bra i skol- och 
äldremiljö.

– Efterfrågan ökar på produkter som 
hjälper till att komma till ro och öka fok-
us men ändå tillåter viss aktivitet. Det kan 
handla om att öka koncentrationen under  
lektioner och möten eller byta från rullstol  
till fåtölj, tillfällen där det finns behov av 
att kunna röra sig mer obehindrat, säger 
Fredrik Löfgren, VD för Somna.

”Det värsta  
var att bli 
kallad häxa”

Hösten 1996 blossade en het de-
batt om habilitering upp. Det 
berodde på några tv-dokumentä-

rer om en ”magisk” ungersk kvinna, 
som kunde lära svårt CP-skadade barn 
att gå.

Svenska läkare, sjukgymnaster och 
forskare satt i TV-sofforna och bedyra-
de att den ungerska kvinnan ljög. Sveri-
ges habilitering var bäst i värld. Ingen 
skulle låta sig luras av en ungersk häxa.

Ändå stod 600 cp-skadade i kö tre 
månader senare, för att träna konduktiv 
pedagogik hos Eszter Horváth Tóthné 
när Move & Walk öppnade i Sverige. 
Den 3 mars 2017 är det 20 år sedan.

– Det skönaste är att ingen kallar mig 
häxa längre, säger en glad Eszter. Det är 
värt att fira. Alla vet numera att kondu-
ktiv pedagogik är pedagogiskt stöd till 
personer med funktionsnedsättning, en 
hjälp för att de själva ska kunna utveck-
la sina förmågor och förstå sina be-
gränsningar. Â

Kedjefilten har en ficka på framsidan 
som kan användas för ytterligare taktil 
stimulans eller som förvaring.

Eszter Hor-
váth Tóthné. 
FOTO: LINNEA 
BENGTSSON.

Värme & aktivitet
med nya tyngdprodukter
Nya svenska tyngdprodukter visas upp av Somna AB  
på Leva & Fungera. De två viktigaste nyheterna är  
Kedjetäcket Sensitive och Kedjefilten Active.

n Nya ”Kedjetäcke Sensitive” är en 
vidareutveckling av Somnas klas-
siska kedjetäcke – nu med dubbelt 
så mycket vaddering. Täcket har en 
vadderad sida och en kedjesida. 
Den nya modellen ger extra värme 
och ett mjukare tryck.
– Vi ser ett behov av ett mjukare 
täcke vid till exempel demens och 
smärtsjukdomar där kroppen är lite 
öm och känslig. Det andra behovet 
vi ser är de användare som vill ha 
mer värme i täcket men fortfarande 
vill ha den taktila stimulansen från 
kedjorna, säger Fredrik Löfgren.
Kedjetäcket är framtaget för att 
lindra oro, ångest och sömns-
vårigheter. Det är tyngden och try-
cket som har en lugnande inverkan, 
uppger Somna, som har både ut-
veckling och produktion i Stenkullen 
utanför Göteborg.

Läs mer på:
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n Den tredje bilen är en Peugeot Teepe 
Partner med golvsänkt bakre del, så att 
man kan köra in med rullstol eller scooter. 
Läs mer på bilanpassning.com

n Handi kapp anpassning 
Trestad har valt ut några in-
novationer på bilfronten att 
visa upp i monter B02:70. 
Volkswagen Caddy Maxi har 
en golvsänkt bak för rullstol-
stransport. Den är också ut-
rustad med Turny vridbar 
bilsäteslyft som vrider ut pas-
sagerarstolen och sänker ner 
den mot marken 

och Carony-systemet som 
omvandlar bilstolen till en 
transportrullstol.

n En Toyota Avensis har fått 
en anpassad förarplats med 
handreglage för gas och 
broms, rattkula med elfunk-
tioner och vikbräda för över-
flytt till rullstol eller bara för att 
lättare kunna resa eller sät-
ta sig. På passagerarplats 
höger fram har finns en ny typ 
av vridbar stol, Turny LW, som 
är en elektrisk vridplatta som 
maximerar benutrymmet. 

n Vidare demonstrerar 
man personlyften Milford, 
med vilken man kan lyfta 
över en person från rullstol 

till bilsäte, utan vridbart säte.

www.picturemylife.se

För barn, unga och vuxna med 
behov av särskilt stöd

Besök oss  i monter  B08:41

Kommunicera enkelt och 
tryggt i Dagboken  
– den digitala kontaktboken 

Beatebergs Hunddagis är ett företag som drivs av personer med nedsatt 
arbetsförmåga där några har daglig verksamhet och andra har lön. 

Vi driver projektet Hopp om jobb. Vi erbjuder unga personer med intellektuella 
funktionsvariationer som har LSS-beslut att arbetspröva hos oss. 

Du Du genomgår ett program tillsammans med en arbetscoach, och får hjälp att 
närma dig arbetslivet. Vi erbjuder plats inom arbetsområdena hund, 
trädgård, ekonomi/administration, med mera. 

Hopp om jobb

n Bilanpassning i Staffans-
torps tar med sig tre tuffa bilm-
odeller till Leva & Fungera. En 
Volvo V70 är utrustad med 
rullstolsroboten R11. Roboten 
är monterad i bagageutrymmet 

men kommer fram till förardör-
ren för att hämta rullstolen och 
placera den i bagaget. Volvon 
har även ett utvridbart säte på 
passagerarplats. 

Roboten hämtar  
rullstolen och placerar 

den i bagaget.

Värme & aktivitet

Nytt hjälpmedel på webben  
för självbestämmande

Webbtjänsten för personlig assistans Aiai har utö-
kats med ett nytt verktyg för ansvarsfördelning.

– Det underlättar utformningen av assistansen 
för de assistansanvändare  som av olika anledningar behöver 
stöd i styrningen av sin assistans eller vill klargöra hur as-
sistansen ska ges i olika situationer, säger Louise Frei på 
Kaustik AB.

Det är IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, som 
har utformat det verktyg för ansvarsfördelning som nu 
byggts in i Aiai Personakt.

Verktyget lyfter fram personens vilja, önskemål och behov 
av assistans i den enskilda situationen, anser IfA.

Läs mer mer om ansvarsfördelningsverktyget på IfA:s 
webbplats intressegruppen.info och om Aiai på aiai.se Â

FLER INNOVATIONER FÖR BIL-INTRESSERADE

NYA BILAR MED  
RULLSTOLSROBOT OCH  
SPACE DRIVE-STYRNING

n Volkswagen Caddy Active är en helgolvsänkt bil som 
går att köra sittande i rullstol. Den är utrustad med Space 
Drive, ett avancerat styrsystem som innebär att man kan 
köra bilen med bland annat miniratt eller joystick. 
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Behåll ditt aktiva liv
med dusch- och toalettstolen Chameleon

För dig på resande fot

Välkommen till vår monter B04:60/B04:66 på Leva och Fungera

Ditt stöd vid förflyttning
www.pernova.se
Tel: 0451-705400

Andreas Collin från Göteborg är Paralympics-
medaljör i rullstolsrugby, och har stor nytt av ett 
elastiskt universalband för att kunna lyfta och 
leka med sin dotter. Här testar han det nya elas-
tiska universalbandet med det nya förbättrade 
kardborrelåset.

Hea Medical är ett av företagen som laddar upp med många 
produktnyheter, bland annat inom bälten och selar.

STARKARE UNIVERSALBAND MED NYTT LÅS

n Hea Medicals universalband har fått 
ett nytt kardborrelås med flerdubbelt 
längre livslängd och som även är 
mycket starkare än traditionella kard-
borrelås. Dessutom ska det vara 
lättare att hålla rent och inte 
fastna lika lätt i textilier.
– Det är tillverkat av starkt 
neopren-tyg och är ett 
mångsidigt band som har 
många användningsområden, 
säger Helena Fälemark. Det kan 
användas som stöd för bröstet, över 
magen, runt höften, låren eller benen.

n För höftbälten och selar från Bo-
dyboint presenteras en ny mätmetod 
som ska ge brukarna bättre positione-
ring. Det handlar om att mäta bruka-

rens totala bredd ner över höfterna 
istället för att utgå från hur bred 

rullstolen är.
Förskrivaren använder ett mått-
band och mäter hela längden på 
den yta där brukaren behöver en 

vadderad yta för bästa bekvämlig-
het. Nu framgår den vadderade ytans 

längd i centimeter av artikelnumret på 
höftbältena.

Flexibelt & bekvämt
Snabba och enkla lösningar 

FLER NYHETER  
FRÅN HEA MEDICAL 
PÅ LEVA  
& FUNGERA

n Under våren 2017 kom-
mer Bodypoints höftfälten 
i fler storlekar, framförallt 
för brukare som är lite 
mindre, till exempel barn 
och unga.

Roterspännet är också 
en nyhet. Här handlar om 

ett spänne som passar 
till både bälten och selar. 
Spännet roterar och ut-
jämnar spänningar vilket 
ger bättre komfort och 
stabilitet.

– Spännet kan stängas 
i olika vinklar utan att 
fastna. Knappen är svårare 
att pressa för att förhin-
dra oönskade öppningar. 
Erfarenheter från USA har 

visat att detta fungerar 
mycket bra för barn och 
att det särskilt uppskattas 
av föräldrar, säger Helena 
Fälemark.

n Höftbältet Evoflex lan-
seras i en ny version som 
använder det nya roter-
spännet.

– Evoflex med styva band 
är det första tvåpunktsbäl-

tet som inte viker sig eller 
faller ner i hjulen. Brukaren 
fäller ner bältet när det 
inte behövs och det kan 
nästan bli osynligt. Evoflex 
utvecklades från början för 
aktiva brukare och an-
vänds av många extrem-
sportare, men fördelen 
att bältet är styvt och inte 
kan falla ner i ekrarna har 
inneburit att många helt 

vanliga brukare uppskat-
tar Evoflex, säger Helena 
Fälemark.

n Bröstbältet Monoflex 
visas upp i ny design och 
med både ett och två 
spännen. Bältena är dyna-
miska för fria armrörelser 
och jämnt stöd för krop-
pen, samtidigt som de ger 
stretch med flexibelt stöd.

Idag nyttjas verksamhets-
stödet Aiai av över 350 assistans-
anordnare. Allt från enskilda 
anordnare till stora företag.
Aiai passar alla!

Nu med BankID-
signering och filöverföring 
till Försäkringskassan.

Aiai – snabbt, 
säkert och enkelt

www.aiai.se

Omsorg24 – full 
kontroll på hem och 
boenden

  Smart schema

  Smidig rapportering

  Underlag för lönehantering

  Elektronisk signatur

  Ärendehantering

  HR-system

www.omsorg24.se
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Behåll ditt aktiva liv
med dusch- och toalettstolen Chameleon

För dig på resande fot

Välkommen till vår monter B04:60/B04:66 på Leva och Fungera

Ditt stöd vid förflyttning
www.pernova.se
Tel: 0451-705400

Flexibelt & bekvämt

vanliga brukare uppskat-
tar Evoflex, säger Helena 
Fälemark.

n Bröstbältet Monoflex 
visas upp i ny design och 
med både ett och två 
spännen. Bältena är dyna-
miska för fria armrörelser 
och jämnt stöd för krop-
pen, samtidigt som de ger 
stretch med flexibelt stöd.

Idag nyttjas verksamhets-
stödet Aiai av över 350 assistans-
anordnare. Allt från enskilda 
anordnare till stora företag.
Aiai passar alla!

Nu med BankID-
signering och filöverföring 
till Försäkringskassan.

Aiai – snabbt, 
säkert och enkelt

www.aiai.se

Omsorg24 – full 
kontroll på hem och 
boenden

  Smart schema

  Smidig rapportering

  Underlag för lönehantering

  Elektronisk signatur

  Ärendehantering

  HR-system

www.omsorg24.se
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Det är oerhört viktigt att kontinu-
erligt lyfta fram människor som 
till vardags kämpar för att alla 

ska känna att de har en plats i samhäl-
let, oavsett funktionsförmåga.

Det säger Anna Bonnevier, som sitter 
i juryn för Erik Ljung-
bergs Stiftelse.

För snart två år sedan 
utsågs Emilia Wär� och 
Tobias Holmberg till de 
allra första stipendiater-
na ur Erik Ljungbergs 
Stiftelse.

På Leva & Fungera i 
Göteborg den 4 april är 
det dags att avslöja vad 
juryn har kommit fram 
till i år.

– Vi har valt ut en 
fantastiskt inspirerande stipendiat i år, 
säger Anna Bonnevier, som är instiftare 
av stiftelsen och dess ordförande.
Hur har arbetet gått med att utse en 
ny stipendiat?

– I funkisvärlden finns en historisk 
upplevelse av att uppleva ett rätt omfat-
tande ointresse från stora delar av sam-
hället. I den kontexten är det snudd på 

Erik Ljungbergs Sti�else presenterar ny stipendiat
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Gå gärna in på www.humana.se och läs mer om oss.

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

Av 1 800 kunder är hälften barnoch ungdomar.
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”Jag och syrran   
     håller ihop”
      Ayla Kabaca om syskonglädje

Personlig assistans: FLYTTA HEMIFRÅN  
OCH LEVA SITT LIV 

Tema vård:  
KAN ETT GOTT  
SKRATT RÄDDA LIV? 

Hjälpmedel: 
FÖRSTA DAGEN MED 
ROBOTHANDSKEN

l Lär dig fokusera med yoga
l Allt om ”Vägen till arbete”
l Böckernas lättlästa värld 

V AV SÄRSKILT 

”Jag och syrran   
ihop”

Ayla Kabaca om syskonglädje
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Särskola 

GUIDE TILL  

RÄTT PROGRAM

Föräldrastöd  

INGET SKA FALLA  

MELLAN STOLARNA

Köpa anpassad bil 

SÅ GJORDE FAMILJEN  

HÄLLSTRÖM

Bostad 

RUM FÖR ESKIL

NPF 

TRÄNA HJÄRNAN FÖR 

ETT ENKLARE LIV
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Arbete 
NU KAN INGETSTOPPA KEVINELENOR: ”HUNDVÅRDÄR DRÖMJOBBET”

IT-hjälpmedel  
SIMON HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT BLAND PRYLAR 

OCH APPAR

Nytt anhörigstöd 
HÄR SLIPPER  FÖRÄLDRAR HÅLLA  REDA PÅ ALLT
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VI MÅSTE PRATAMER OM DÖDEN
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Att Föräldrakraft är en innehållsrik tidning 
känner du säkert till. Men som prenumerant 
på papperstidningen får Du mycket mer!

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

Allt detta får du  
som prenumerant!

Beställ genom att mejla till pren@faktapress.se

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

• VÄLFYLLDA PAPPERSUTGÅVOR.
•  HELA TIDNINGEN DIGITALT FÖR IPAD ETC.

•  EXKLUSIV TILLGÅNG TILL ALLA TIDIGARE  
UTGÅVOR PÅ HEJAOLIKA.SE

Prenumerera på

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

– Förälder
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Det är oerhört viktigt att kontinu-
erligt lyfta fram människor som 
till vardags kämpar för att alla 

ska känna att de har en plats i samhäl-
let, oavsett funktionsförmåga.

Det säger Anna Bonnevier, som sitter 
i juryn för Erik Ljung-
bergs Stiftelse.

För snart två år sedan 
utsågs Emilia Wär� och 
Tobias Holmberg till de 
allra första stipendiater-
na ur Erik Ljungbergs 
Stiftelse.

På Leva & Fungera i 
Göteborg den 4 april är 
det dags att avslöja vad 
juryn har kommit fram 
till i år.

– Vi har valt ut en 
fantastiskt inspirerande stipendiat i år, 
säger Anna Bonnevier, som är instiftare 
av stiftelsen och dess ordförande.
Hur har arbetet gått med att utse en 
ny stipendiat?

– I funkisvärlden finns en historisk 
upplevelse av att uppleva ett rätt omfat-
tande ointresse från stora delar av sam-
hället. I den kontexten är det snudd på 

magiskt att få sitta och välja mellan alla 
nomineringar, säger Anna Bonnevier.

– Det som är så kul med att utse sti-
pendiater är att det är ett kollektivt 
arbete. Det finns så många där ute som 
förtjänar en extra pu� och att diskutera 

i grupp vem vi ska välja är 
ett ibland inte helt lätt, 
men alltid väldigt stimule-
rande arbete.
Vad är det ni vill belöna 
med priset?

– Vi vill framförallt 
lyfta personer som verkar 
i Eriks anda, med att 
blanda rättighetskamp 
och aktivism med till 
exempel kultur, humor 
eller andra spännande 
ingångar. Vi vill också 

lyfta  fram personer som inte arbetat så 
länge med frågorna och inte är alltför 
etablerade.

Erik Ljungberg var en aktivist för 
delaktighet men också framgångsrik 
entreprenör inom IT. Â

ROLL-A-RAMP LÖSER PROBLEM 
MED TILLGÄNGLIGHET

n Nu blir det ännu enklare att göra lokaler 
tillgängliga, även när det handlar om till-
fälliga evenemang. På Leva & Fungera vi-
sar Hea Medical upp den flexibla rampen 
”Roll-a-ramp”. Den kan byggas i flera läng-
der och bredder, och enkelt sättas ihop 

och tas isär. Att rullas ihop underlättar för-
flyttning.

– Rampen kan monteras som en fast 
installation, men det vanligaste är att den 
används tillfälligt i väntan på en större 
ombyggnad, säger Johan Fälemark på 
Hea Medical.
Läs mer på heamedical.se

Brain Bus, en rullande utställning om neu-
rologiska sjukdomar, var en av de första i 
Sverige som satsade på den nya rampen. 
FOTO: LINNEA BENGTSSON. 

Extra tillgängligt 
nöje för nyfikna  
MegaMind – en kreativ plats 
för alla där du utforskar och 
experimenterar dig till nya 
smarta idéer.

Börja ditt besök på 
www.megamind.se.

I SAMARBETE MED:

” Det har blivit  
viktigare att  
sporra de som 
kämpar för  
delaktighet”

Emilia Wär� och Tobias Holmberg 
utsågs till de första stipendiaterna 
för snart två år sedan. 

FOTO: LINNEA BENGTSSON.

Det har blivit 
tu�are att 
arbeta för 
delaktighet, 
menar Anna 
Bonnevier, 
juryns ord-
förande.
FOTO:  
LEIF R JANSSON.

Läs mer på:

Erik Ljungbergs Sti�else presenterar ny stipendiat
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Barn & 
hjälpmedel

Så funkar     det:
Guide!

Hjälpmedel kan förenkla vardagen för många barn med  
rörelsenedsättning. Men de kan också vara svåra att acceptera 

och tycka om. Arbetsterapeuten Anna Bergmark på Mörby  
habiliteringscenter för barn hjälper oss att reda ut begreppen.   

text och foto Anna Pella

1.
VAD INNEBÄR DIN ROLL  
SOM ARBETSTERAPEUT?

– Jag ska i första hand underlätta för er som 
familj genom att se behov och vara beh-
jälplig med att lösa vardagliga problem som 
uppstår i och med barnets funktionsnedsät-
tning. Tillsammans med er föräldrar försöker 
jag identifiera barnets behov av hjälpmedel 
för träning, kompensation eller funktion. 
Det bästa resultatet brukar alltid vara när 
vi tillsammans diskuterar en lösning. En del 
föräldrar är jätteaktiva, andra vill helst inte 
vara inblandade alls. När vi kommit fram till 
en tänkbar lösning försöker jag ta reda på 
vilka hjälpmedel som kan lösa behovet. Det 
perfekta hjälpmedlet är oftast svårt att finna, 
det finns för- och nackdelar med alla hjälp-
medel, så det brukar sluta med att familjen 
väljer det som har flest fördelar. 

2.
HUR GÅR FÖRSKRIVNING TILL?

– Om det är ett hjälpmedel som finns i hjälp-
medelscentralens basutbud, de har ofta ett 
förstahandsval och ett andrahandsval, så 
kan jag förskriva det direkt. Om hjälpmedlet 
behöver anpassas för att fungera optimalt 

bokar jag en tid för utprovning hos en så 
kallad barnkonsulent på hjälpmedelscen-
tralen, ofta tillsammans 
med det företag som 
tillverkar hjälpmedlet och 
ibland även en tekniker. 
Barnet kommer dit med 
er föräldrar och så dis-
kuterar vi om vi tror att 
hjälpmedlet kommer att 
fungera för barnet och 
vilka anpassningar som 
behöver göras. Därefter 
förskrivs hjälpmedlet. När 
det gäller andra typer 
av insatser, som bostads- 
eller bilanpassning är det andra 
tillvägagångssätt, då har jag mer en rådg-
ivande roll och är gärna med och diskuterar 
och kan ibland skriva intyg. 

3.
VILKA BEHOV KAN  
DET HANDLA OM?

– I första hand handlar det om behov av 
hjälpmedel inom förflyttning och aktiviteter 
i dagliga livet, även kallat ADL. Dessa omfat-
tar aktiviteter inom personlig vård, kommu-
nikation och boende, till exempel hjälpmedel 

för att kunna sitta, ligga, sova, äta och dric-
ka, förflyttning med vagn eller rullstol, toal-

ettbesök, på- och avklädning, 
personlig hygien, kommunika-
tion och att färdas i bil eller 
med allmänna transportme-
del. Första gången jag trä�ar 
ett barn med rörelsehinder 
brukar barnet vara mellan sex 
och 18 månader och det första 
jag brukar förskriva är en an-
passad matstol för att barnet 
ska kunna sitta bra vid ätande. 
Därefter brukar jag ta upp 
frågan om hur barnvagnen 

fungerar och om vi behöver 
hitta en vagn med mer stöd. Det kan 

också bli tal om en bilbarnstol med extra 
stöd eller andra anpassningar för att barnet 
ska kunna färdas i bil. Så småningom kan det 
bli aktuellt att titta på ett större skötbord för 
blöjbyte och duschstol eller duschbrits. Även 
en höj- och sänkbar säng kan underlätta så 
fort barnet börjar bli tungt att lyfta.

4.
VAD SER DU SOM VI  

FÖRÄLDRAR INTE SER?
– Jag tittar på hela familjesituationen. Det 

ser olika ut för alla. Inget barn eller 
familj är den andra lik och det 
finns inga standardlösningar. 
Bor ni i en liten lägenhet 
inne i stan och rör er mest 
där eller bor ni på landet 
och rör er i terräng? Hur 
ser den övriga familjen 
ut? Det kan också vara 
svårt för en del familjer 
att acceptera att barnet 
behöver hjälpmedel. Mitt 
jobb handlar om att försöka 
möta er familjer där ni är, sam-
tidigt som jag måste försöka 
förbereda er för framtiden, att 
hjälpmedlen blir större och 
större och att behoven förän-
dras. Ibland upplever jag att 
jag ger familjer en lösning på ett problem 
som de inte har ännu. Jag försöker att inte 
skrämmas, men samtidigt känns det viktigt 
att ge rätt information i tid.

5. 
VILKA KRAV STÄLLER DET PÅ  
DIG SOM ARBETSTERAPEUT?

– Jag måste vara prestigelös och diskutera 
tillsammans med familjen hur det ser ut. 

Segway Genny.
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Barn & 
hjälpmedel

Så funkar     det:

- Att arbeta som arbetstera-
peut för barn är spännande, 
dynamiskt och kreativt.  
Jag älskar att lösa  
problem för familjer,  
säger Anna  
Bergmark. 

för att kunna sitta, ligga, sova, äta och dric-
ka, förflyttning med vagn eller rullstol, toal-

ettbesök, på- och avklädning, 
personlig hygien, kommunika-
tion och att färdas i bil eller 
med allmänna transportme-
del. Första gången jag träffar 
ett barn med rörelsehinder 
brukar barnet vara mellan sex 
och 18 månader och det första 
jag brukar förskriva är en an-
passad matstol för att barnet 
ska kunna sitta bra vid ätande. 
Därefter brukar jag ta upp 
frågan om hur barnvagnen 

fungerar och om vi behöver 
hitta en vagn med mer stöd. Det kan 

också bli tal om en bilbarnstol med extra 
stöd eller andra anpassningar för att barnet 
ska kunna färdas i bil. Så småningom kan det 
bli aktuellt att titta på ett större skötbord för 
blöjbyte och duschstol eller duschbrits. Även 
en höj- och sänkbar säng kan underlätta så 
fort barnet börjar bli tungt att lyfta.

4.
VAD SER DU SOM VI  

FÖRÄLDRAR INTE SER?
– Jag tittar på hela familjesituationen. Det 

ser olika ut för alla. Inget barn eller 
familj är den andra lik och det 
finns inga standardlösningar. 
Bor ni i en liten lägenhet 
inne i stan och rör er mest 
där eller bor ni på landet 
och rör er i terräng? Hur 
ser den övriga familjen 
ut? Det kan också vara 
svårt för en del familjer 
att acceptera att barnet 
behöver hjälpmedel. Mitt 
jobb handlar om att försöka 
möta er familjer där ni är, sam-
tidigt som jag måste försöka 
förbereda er för framtiden, att 
hjälpmedlen blir större och 
större och att behoven förän-
dras. Ibland upplever jag att 
jag ger familjer en lösning på ett problem 
som de inte har ännu. Jag försöker att inte 
skrämmas, men samtidigt känns det viktigt 
att ge rätt information i tid.

5. 
VILKA KRAV STÄLLER DET PÅ  
DIG SOM ARBETSTERAPEUT?

– Jag måste vara prestigelös och diskutera 
tillsammans med familjen hur det ser ut. 

Det handlar om att hitta 
ett förtroende, där man 

törs säga och våga 
fråga, skapa en re-

lation, där du som 
förälder känner att 
du får bli arg på 
mig och säga hur 
du känner. Det är 
känsligt att komma 

in i någons hem, 
många uppfattar det 

som avklädande. De 
viktigaste egenskaperna 
som arbetsterapeut är 
att vara lyhörd, flexibel, 
nyfiken och intresserad 
av människor och deras 
vardagsproblem. Men jag 

ser mig också lite som en krockkudde mellan 
er föräldrar och ”systemet”, och försöker 
avlasta familjerna så mycket jag kan.

6. 
HÄNDER DET ATT  

FÖRÄLDRAR VILL HA  
HJÄLPMEDEL SOM INTE PASSAR?

– Ja. Ibland kommer föräldrar med önskemål 
om hjälpmedel som de ”hört” ska vara 

jättebra. Även om jag inte tror att just det 
hjälpmedlet kommer att fungera för deras 
barn, till exempel för att det kräver en an-
nan tonus i musklerna, försöker jag lyssna 
på deras argument och sedan lägga fram 
mina. Jag kan inte köra över dem i det läget. 
Om föräldrarna står på sig så låter vi barnet 
prova hjälpmedlet och ibland förskriver jag 
det också. Efter en tid händer det att de 
återkommer och berättar att hjälpmedlet 
inte funkar. För mig är det jätteviktigt att 
familjen får känna att de får vara med och 
påverka, även om resultatet inte alltid blir 
som de hade hoppats. 

Mitt bästa tips  
för att ta reda på  

vilka hjälpmedel som 
finns är att gå på  

en mässa och i lugn  
och ro klämma,  
känna, titta och  
prova sig fram.

Ögonstyrning kan användas 
för kommunikation med 
produkter från Tobii.
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7.
HÄNDER DET ATT 

FÖRÄLDRAR KÄNNER 
MOTSTÅND  

MOT HJÄLPMEDEL?
– Ja, till exempel så är 
övergången från vagn till 
rullstol väldigt känslig för 
många, det kan vara det 
första ”o�ciella” tecknet på 
att ens barn har en funk-
tionsnedsättning. Samtidigt 
kan man ju inte skjuta på 
det i all oändlighet, för bar-
net är det ju viktigt att få 
ett åldersadekvat sätt att förflytta sig och 
bli behandlad av sin omgivning utifrån den 
ålder man är. 

– Det kan också vara svårt för en del 
föräldrar att ta till sig att ens barn behöver 
rullstol för att spara på krafterna ibland. Till 
exempel: Om barnet kan gå kortare sträckor 
när man är på utflykt till en djurpark så är 
det ju viktigast att kunna gå längs inhägnad-
erna där djuren är, men kanske klokt att åka 
rullstol i uppförsbackarna mellan de olika 
inhägnaderna. 

8. 
SOM FÖRÄLDER KAN MAN  

KÄNNA SIG JOBBIG IBLAND!
– Känn inte så. Engagerade föräldrar är det 
bästa jag vet! Då har vi något att diskutera, 
att utgå ifrån. Jag har jobbat i över 30 år 
med barnhjälpmedel men har ändå inte 
sett alla situationer och sammanhang. Varje 
familj är unik och för att komma fram till 
vad som är bäst för ditt barn så handlar det 
om att diskutera tillsammans. Att inte vara 
rädd för att fråga. Att resonera tillsammans 
ställer stora krav på mig som arbetsterapeut, 
jag måste försöka hitta ett prestigelöst och 
bra förhållningssätt. Å andra sidan: Om du 
som förälder känner dig arg på dina barns 
hjälpmedel ofta kan det ju kanske vara klokt 
att fundera på om det har med hjälpmedlen 
att göra eller om det har med en mer allmän 
känsla att göra, något som en arbetstera-
peut inte kan hjälpa er med. 

9. 
HUR SKILJER SIG BARNS  
BEHOV FRÅN VUXNAS?

– När en vuxen person lever med funktion-
snedsättning har ofta omgivningen anpassat 
sig, men när ett barn föds in i en familj så 
är det tvärtom, kontexten finns redan, och 
vi måste hitta anpassningar för att barnets 
behov ska tillgodoses där familjen är. Barn 

växer och utvecklas 
dessutom hela tiden. 
Vi vet inte hur det 
ser ut om bara några 
år. På ett år kan man 
behöva förnya alla 
hjälpmedel, och det 
händer tyvärr ibland 
att förskrivningspro-
cessen går så lång-
samt att hjälpmedlet 
är för litet när barnet 
väl får det. Barn 
kan inte vänta i sex 
månader på en ny 

rullstol. 
– Ofta behövs också andra hjälpmedel som 
går utanför det sortiment som erbjuds av 
hjälpmedelscentralen. Dessa förskrivs som 
”enstaka ärenden”. I vissa fall och landst-
ing kan så kallat fritt val vara en extra bra 
lösning för barn när sortimentet är för smalt.

10.
HUR KAN JAG FÅ ÖVERBLICK  

ÖVER VAD SOM FINNS?
– Mitt bästa tips för att ta reda på vilka hjälp-
medel som finns är att gå på en mässa och 
i lugn och ro klämma, känna, titta och prova 
sig fram. Går ni dit behöver ni inte vara oroli-
ga för att ni missar något. Om ni hittar ett 
hjälpmedel  där eller hör talas om ett hjälp-
medel som ni tror passar ert barn så ta alltid 
upp frågan med ert barns arbetsterapeut. 
Kanske går det att lösa även om hjälpmed-
let inte finns i just er hjälpmedelscentrals 
sortiment. Jag önskar att alla som jobbar 
med barn och hjälpmedel förstod att det är 
något annat än att jobba med vuxna, det 
kräver en helt annan flexibilitet. Jag önskar 
också att vi hade hjälpmedelscentraler bara 
för barn. Ibland önskar jag också att varje 
familj fick en 
egen summa 
pengar som 
de sen kunde 
disponera på 
hjälpmedel. 
Det skulle 
minska en hel 
del frustra-
tion. Â
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Anna Bergmark  
– en arbetsterapeut 
med alla perspektiv 

Familj: Make samt fyra barn, varav tre i 
livet. 1993 föddes sonen Anton som bar 

på den ovanliga muskelsjukdomen 
Centronukleär Myopati och som bara 

blev två månader gammal.

Bakgrund: Född och uppvuxen i Piteå 
men läste till arbetsterapeut rehabilite-

ringslinjen i Linköping på 80-talet. Gjor-
de sin sista praktik på barnhabiliteringen 
i samma stad och blev kvar. Har arbetat i 

Jordanien på ett arabiskt centrum för 
barn med funktionsnedsättningar. Har 

även jobbat som barnkonsulent på 
hjälpmedelscentral och hjälpmedelsföre-
taget MediSwede med att importera och 

utveckla barnhjälpmedel, samt på trä-
ningsskolan Habiliteket. Har jobbat på 

flera habiliteringscenter för barn och 
idag på Mörby habiliteringscenter i 

teamet för barn med rörelsehinder och 
flerfunktionsnedsättning. 

Hoppas på: Egna hjälpmedelscentraler 
för barn och nya smarta tekniska hjälp-

medel, några av favoriterna är till exem-
pel justerbara sittsystem, ögonstyrning 

och Segway Genny. 

Tycker att: Alla familjer någon gång ska 
besöka en hjälpmedelsmässa för att se 

hur mycket större utbudet är än det som 
finns på hjälpmedelscentralen.

fo
to
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Rullstol  
med upp-
resnings-
funktion.

Ståstöd med driv-hjul. 

fo
to

: E
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C

HEA Medicals idé är att erbjuda ett bättre liv för funktionshindrade med 
smarta hjälpmedel från hela världen, som våra tröskelramper av gummi. 
Sveriges populäraste ramp. 

Kom förbi vår monter på Leva & Fungera, eller 
läs mer om vårt sortiment på www.heamedical.se
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växer och utvecklas 
dessutom hela tiden. 
Vi vet inte hur det 
ser ut om bara några 
år. På ett år kan man 
behöva förnya alla 
hjälpmedel, och det 
händer tyvärr ibland 
att förskrivningspro-
cessen går så lång-
samt att hjälpmedlet 
är för litet när barnet 
väl får det. Barn 
kan inte vänta i sex 
månader på en ny 

rullstol. 
– Ofta behövs också andra hjälpmedel som 
går utanför det sortiment som erbjuds av 
hjälpmedelscentralen. Dessa förskrivs som 
”enstaka ärenden”. I vissa fall och landst-
ing kan så kallat fritt val vara en extra bra 
lösning för barn när sortimentet är för smalt.

10.
HUR KAN JAG FÅ ÖVERBLICK  

ÖVER VAD SOM FINNS?
– Mitt bästa tips för att ta reda på vilka hjälp-
medel som finns är att gå på en mässa och 
i lugn och ro klämma, känna, titta och prova 
sig fram. Går ni dit behöver ni inte vara oroli-
ga för att ni missar något. Om ni hittar ett 
hjälpmedel  där eller hör talas om ett hjälp-
medel som ni tror passar ert barn så ta alltid 
upp frågan med ert barns arbetsterapeut. 
Kanske går det att lösa även om hjälpmed-
let inte finns i just er hjälpmedelscentrals 
sortiment. Jag önskar att alla som jobbar 
med barn och hjälpmedel förstod att det är 
något annat än att jobba med vuxna, det 
kräver en helt annan flexibilitet. Jag önskar 
också att vi hade hjälpmedelscentraler bara 
för barn. Ibland önskar jag också att varje 
familj fick en 
egen summa 
pengar som 
de sen kunde 
disponera på 
hjälpmedel. 
Det skulle 
minska en hel 
del frustra-
tion. Â

Ditt barns rätt 
till hjälpmedel
Ditt barn har rätt till hjälp-
medel för att kompensera 
funktioner som är nedsatta, 
men också för att bevara 
funktioner så länge som mö-
jligt. Hjälpmedel är en del av 
hälso- och sjukvården, och 
landstingen, regionerna och 
kommunerna är skyldiga att 
erbjuda hjälpmedel om ditt 
barn behöver det. Vem som 
har ansvar för vilka hjälpme-
del ser olika ut i landet liksom 
vilka regler och avgifter som 
gäller, därför varierar det vad 
man kan få, vad det kostar 
och vart man vänder sig för 
att få hjälpmedel.

Olika typer av 
hjälpmedel
Hjälpmedel delas upp i olika 
kategorier, för dels vård och 
behandling, dels det dagli-
ga livet, för att till exempel 
kunna äta, klä sig och sköta 
hygienen, förflytta sig och 
kommunicera. 

Skolhjälpmedel är en egen 
kategori och är ett delat 
ansvar mellan varje skola och 
hälso- och sjukvården.

Fritidshjälpmedel kan 
man ibland hyra, låna eller få 
bidrag för.

Hur ditt barns 
behov bedöms
Ditt barns förskrivare följer 
de regler för hjälpmedel som 
varje landsting, region och 
kommun har. Ibland finns 
så kallade behovstrappor 
där olika behov prioriteras. 
Viktigast är livsuppehållande 
behov som att andas eller få 
i sig näring, sedan basbehov 
som att äta själv eller klä på 
sig. Därefter kommer behov 
av att fungera i vardagen och 
sist behov som gäller fritiden.

När ett hjälp-
medel inte är 
upphandlat
Om barnet behöver ett 
hjälpmedel som inte finns 
på hjälpmedelcentralen kan 
förskrivaren i vissa fall ansöka 
om hjälpmedel utanför det 
upphandlade utbudet. På vis-
sa ställen i landet finns även 
så kallat fritt val av hjälpme-
del. Det innebär att den som 
behöver hjälpmedel kan ha 
möjlighet att välja ett annat 
hjälpmedel. Då kan man få ett 
belopp att själv köpa hjälp-
medlet för, som motsvarar 
kostnaden för det hjälpmedel 
man skulle ha erbjudits.MER INFORMATION

1177.se

HEA Medicals idé är att erbjuda ett bättre liv för funktionshindrade med 
smarta hjälpmedel från hela världen, som våra tröskelramper av gummi. 
Sveriges populäraste ramp. 

Kom förbi vår monter på Leva & Fungera, eller 
läs mer om vårt sortiment på www.heamedical.se
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Varför är det viktigt att sitta bra i sin rullstol?  
Vad är ett bra sittande och vilka möjligheter finns?  

Vad ska jag tänka på när jag väljer rullstol till mig eller 
mitt barn? Vi frågade Bengt Engström, sjukgymnasten 

som tagit sittande till en ny nivå.    
text och foto Anna Pella

ATT SITTA BRA
I RULLSTOL

1. 
VAD SKILJER SITTANDE  

I RULLSTOL JÄMFÖRT MED  
ANNAT SITTANDE? 

I första hand är det tiden som skiljer annat 
sittande från sittande i rullstol. En person 
som använder rullstol sitter ofta längre stun-
der i sträck än en person som inte gör det. 
Men självklart är det också den nedsatta 
fysiska funktionen, själva anledningen till att 

personen använder rullstol. Som rullstol-
sanvändare behöver jag dessutom förflytta 
min kropp och rullstol med hjälp av hjul. Vid 
anpassning av en rullstol är målet att både 
skapa en personlig sittställning och en möjlig-
het att utan stor ansträngning ta sig fram med 
rullstolen. 

Jag brukar se det som en arbetssituation 
där arbetet består dels av att sitta många tim-
mar, men också att när det är möjligt, förflytta 
sig med rullstolen. Varje situation är unik och 
det handlar om att skapa en så god ergonomi 

som möjligt för att det skall kunna fungera 
över lång tid. 

2. 
VAD ÄR ETT BRA SITTANDE?

Det är väldigt individuellt. Alla rullstolsanvän-
dare jag har träffat har behövt sitta olika och 
köra sina rullstolar på olika sätt. När man frågar 
vad som är viktigt för ett bra sittande svarar 
många människor att trygghet är en avgö-
rande faktor för att kunna koppla av när man 
sitter. Trygghet är ett stort begrepp, men vid 

långvarigt sittande och då framförallt när man 
själv inte kan förändra sin sittställning blir det 
ännu viktigare att kunna känna sig trygg. Andra 
saker som många uppfattar som viktigt är att 
ha ett stabilt underlag, jämn 
tryckfördelning, kunna luta 
sig framåt, kunna variera 
sin ställning, ha rätt stöd för 
ryggen och att kunna flytta 
sina fötter. Rullstolen är ett 
tekniskt och ortopediskt 
hjälpmedel vars syfte är att 
kompensera nedsatt gång-
funktion, men bör också 
underlätta ett aktivt liv både 
fysiskt, mentalt och socialt. 
Sammantaget handlar det 
om att uppnå en naturlig 
balans mellan stabilitet och aktivitet.

3. 
VAD KAN ETT DÅLIGT  
SITTANDE LEDA TILL?

Det finns många risker när man sitter länge, 
många timmar dagligen under flera år, kanske 
ett helt liv. Vi människor påverkas ständigt av 
olika fysiska faktorer oavsett om vi står, sitter 
eller ligger. När jag använder rullstol påverkas 
min kropp av fysiska krafter, skelettets olika 
delar påverkas av position och gravitation och 
påverkan sker på hud, blodcirkulation, muskler 
och skelett. Många rullstolsanvändare sitter 
illa. Det finns nästan alltid en logisk förklaring, 
där den främsta orsaken är själva sittenheten. 
Rullstolens design och hur länge personen 
sitter i sträck ger förutsättningarna för hur bra 
resultatet kan bli. Om rullstolens anpassbarhet 
är begränsad och tiden i sittande blir långvarig 
kan resultatet bli dåligt trots att utprovaren har 
stor skicklighet. De vanligaste skaderiskerna 
uppstår vid långvarigt tryck, inaktivitet och 
kroppslig obalans. Detta kan leda till nedsatta 
fysiska funktioner och smärtproblem, men ock-
så skador på inre organ och psykisk ohälsa.

4. 
VILKA MÖJLIGHETER FINNS? 

Utvecklingen går framåt och det finns idag fler 
anpassningsbara rullstolar än tidigare som kan 
anpassas bättre efter olika användares behov. 
Trots det når många rullstolar inte upp till en 
god ergonomisk sittstandard. Det finns, som 
väl är, många olika sittdynor och ryggdynor 
som förbättrar sittandet. Rullstolar som ger 
goda förutsättningar för användaren leder 
också på sikt till färre kostnadskrävande åtgär-
der för att skapa god funktion och livskvalitet. 
Om en rullstol inte skapar bra förutsättningar 
uppnås inte heller användarens optimala funk-
tioner. Resultatet blir att ytterligare åtgärder 
behöver sättas in om och när problem uppstår. 
Att sitta är något mycket personligt och vi sit-
ter också olika beroende av vad vi sitter på och 
vad vi gör för tillfället. Sittenheter är väldigt oli-

Guide!
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som möjligt för att det skall kunna fungera 
över lång tid. 

2. 
VAD ÄR ETT BRA SITTANDE?

Det är väldigt individuellt. Alla rullstolsanvän-
dare jag har träffat har behövt sitta olika och 
köra sina rullstolar på olika sätt. När man frågar 
vad som är viktigt för ett bra sittande svarar 
många människor att trygghet är en avgö-
rande faktor för att kunna koppla av när man 
sitter. Trygghet är ett stort begrepp, men vid 

långvarigt sittande och då framförallt när man 
själv inte kan förändra sin sittställning blir det 
ännu viktigare att kunna känna sig trygg. Andra 
saker som många uppfattar som viktigt är att 
ha ett stabilt underlag, jämn 
tryckfördelning, kunna luta 
sig framåt, kunna variera 
sin ställning, ha rätt stöd för 
ryggen och att kunna flytta 
sina fötter. Rullstolen är ett 
tekniskt och ortopediskt 
hjälpmedel vars syfte är att 
kompensera nedsatt gång-
funktion, men bör också 
underlätta ett aktivt liv både 
fysiskt, mentalt och socialt. 
Sammantaget handlar det 
om att uppnå en naturlig 
balans mellan stabilitet och aktivitet.

3. 
VAD KAN ETT DÅLIGT  
SITTANDE LEDA TILL?

Det finns många risker när man sitter länge, 
många timmar dagligen under flera år, kanske 
ett helt liv. Vi människor påverkas ständigt av 
olika fysiska faktorer oavsett om vi står, sitter 
eller ligger. När jag använder rullstol påverkas 
min kropp av fysiska krafter, skelettets olika 
delar påverkas av position och gravitation och 
påverkan sker på hud, blodcirkulation, muskler 
och skelett. Många rullstolsanvändare sitter 
illa. Det finns nästan alltid en logisk förklaring, 
där den främsta orsaken är själva sittenheten. 
Rullstolens design och hur länge personen 
sitter i sträck ger förutsättningarna för hur bra 
resultatet kan bli. Om rullstolens anpassbarhet 
är begränsad och tiden i sittande blir långvarig 
kan resultatet bli dåligt trots att utprovaren har 
stor skicklighet. De vanligaste skaderiskerna 
uppstår vid långvarigt tryck, inaktivitet och 
kroppslig obalans. Detta kan leda till nedsatta 
fysiska funktioner och smärtproblem, men ock-
så skador på inre organ och psykisk ohälsa.

4. 
VILKA MÖJLIGHETER FINNS? 

Utvecklingen går framåt och det finns idag fler 
anpassningsbara rullstolar än tidigare som kan 
anpassas bättre efter olika användares behov. 
Trots det når många rullstolar inte upp till en 
god ergonomisk sittstandard. Det finns, som 
väl är, många olika sittdynor och ryggdynor 
som förbättrar sittandet. Rullstolar som ger 
goda förutsättningar för användaren leder 
också på sikt till färre kostnadskrävande åtgär-
der för att skapa god funktion och livskvalitet. 
Om en rullstol inte skapar bra förutsättningar 
uppnås inte heller användarens optimala funk-
tioner. Resultatet blir att ytterligare åtgärder 
behöver sättas in om och när problem uppstår. 
Att sitta är något mycket personligt och vi sit-
ter också olika beroende av vad vi sitter på och 
vad vi gör för tillfället. Sittenheter är väldigt oli-

ka i sin design. De påverkar alltid på något sätt 
personen som sitter. Varje justering som leder 
till en förändring och anpassning av rullstolen, 
kommer att på något sätt ge återverkningar på 

kroppen.

5. 
VILKA KRAV 

STÄLLER DET PÅ 
MIG SOM  

UTPROVARE?
Hur det är att sitta i 
och använda en rull-
stol under lång tid kan 
egentligen bara be-
skrivas av den som är 
rullstolsanvändare på 

heltid. Men genom egen upplevelse, att själv 
prova på, tillsammans med god analysförmåga 
är det inte så svårt att förstå hur man påverkas 
av rullstolen man sitter i. Som utprovare  behö-
ver du praktisk övning för att lära dig att förstå. 
Utan kroppsupplevelse blir det endast teori. 
För att kunna tolka andras sittmönster bör du 
själv kroppsligt ha upplevt det du ska tolka. 
Användaren är vår viktigaste källa till informa-
tion för att du som utprovare ska kunna ut-
veckla din förmåga att på ett bättre sätt skapa 
funktionella sittställningar. Om du ska kunna 
hjälpa andra måste du prova och känna själv, 
så att du kan basera dina råd på kunskap och 
inte på tyckande. Att praktisera rullstolskörning 
är enda sättet att få veta hur arbetsamt det 
kan vara när rullstolen inte är väl anpassad och 
tvärtom.

6. 
VAD ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ  
NÄR JAG SKA VÄLJA RULLSTOL?

Att hitta rätt rullstol handlar om att utgå från 
just dina behov, du som ska använda den. Du 
ska inte utgå från vad rullstolen kan och inte 
kan. Det handlar om hur rullstolen ska anpas-
sas för dig – på en mycket detaljerad nivå. 
Vem är du som ska sitta i stolen, vad ska den 
kunna hjälpa dig med i ditt dagliga liv, hur ser 
din omgivning ut? Rullstolen är kanske ditt 
viktigaste redskap, din grund för ett aktivt liv 
och för att du ska kunna använda din kropp så 
mycket som möjligt. Din kropp och din rullstol, 
och hur du ska använda dem tillsammans, hör 
ihop. Fundera över vad som är viktigast. Är det 
köregenskaperna? Är det att kunna använda 
dina händer så bra som möjligt? Är det att sitta 
rakt? Eller är det att kunna se bra och kunna 
kommunicera med omgivningen? Hur vi sedan 
anpassar detaljerna påverkar allt detta, hela 
vägen från dina tår och upp till huvudet.

7. 
VAD ÄR GRUNDERNA FÖR  

ATT SITTA BRA I RULLSTOL?
Grunden är gravitationen. Det gäller att hitta 

Bengt  
    Engström
Bakgrund: Bilmekaniker som blev 
sjukvårdsbiträde inom äldrevården 
och därefter skolade om sig till sjuk-
gymnast. Jobbade flera år på rullstols-
tillverkande företag, men startade 
1990 eget företag, numera Engström 
Concept AB, tillsammans med sin fru 
Anita Engström som är arbetstera-
peut. Har skrivit flera böcker i ämnet 
sittande, ergonomi och rullstolsan-
passning och hållit cirka 2500 semina-
rier över hela världen, bland annat 
Europa, USA, Kanada och Japan. 
Håller idag utbildningar och är rådgi-
vare vid produktutveckling av rullsto-
lar. Läs mer på  
www.engstromconcept.com

Önskar 1: Mer kunskap och mindre 
tyckande hos utprovare. Att alla sjuk-
gymnaster/fysioterapeuter och ar-
betsterapeuter får lära sig på sina 
grundutbildningar hur alla delar i 
kroppen påverkas vid sittande. 

Önskar 2: Att dynor och ryggstöd 
med vakuum-teknik används oftare 
vid förskrivning av rullstolar.

Önskar 3: Att politikerna förstod att 
det kostar pengar att förebygga skad-
or. För att förstå det och öppna plån-
boken behöver politikerna ha forsk-
ningsresultat, men tyvärr är det inte så 
enkelt att skaffa dessa eftersom man 
då måste utsätta en kontrollgrupp för 
ett sämre alternativ under en jämfö-
relseperiod, vilket inte är etiskt accep-
tabelt.

rätt positionering så att kroppen inte jobbar 
mot gravitationen, utan med den. Sitsen är 
grunden där ett bra stöd för bäckenet är vik-
tigt, så att jag inte glider, så kallad skjuvning. 
Därför behövs ett funktionellt stöd under låren, 
så att jag hindras från att glida fram för mycket. 
Ryggstödets utformning påverkar min möjlig-
het att hålla upp bröstkorgen och huvudet, och 
trycket från ryggstödet behöver vara så stabilt 
men ändå så fritt som möjligt. Det är en avväg-
ning. Ofta möter jag personer som sitter så att 
överkroppens rörelse är riktad nedåt/framåt 
istället för bakåt mot ryggstödet. Gravitation 
trycker då ihop kroppen och resultatet blir att 
man blir ”hängande” i olika selar och bälten. 
Tänk dig ett torn som rasar. Då kan utomståen-
de lösa detta med att luta stolen bakåt, men för 

Vakuum-dyna från polska 
företaget Stabilo som säljs i 
Sverige av Hea Medical.

Guide!
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personen i fråga kan det medföra stort obehag 
om bakåtlutningen blir för stor. Stödet måste 
vara individuellt format så att det är det finns 
goda förutsättningar för personen att hålla upp 
sin överkropp.

8. 
HUR LÄNGE ORKAR JAG SITTA?

Det vet du bara själv. Men de flesta människor 
orkar inte sitta på samma sätt särskilt länge 

utan variation. Jag kan sitta rakt en stund, men 
när jag blir trött sitter jag mer snett, kanar ned 
och får arbeta mer för att hålla upp huvudet. 
Det är på samma sätt oavsett om jag har en 
rörelsenedsättning eller inte. Och när jag sitter 
snett så måste jag spänna andra muskler för att 
hålla upp överkropp och huvud. Allt min kropp 
och jag gör har en orsak, även om jag inte är 
medveten om det. Att sitta snett kanske är 
okej för mig, det kanske är ett ”smart” sätt för 
mig att hålla upp kroppen. Vår egen kropp är 
fantastisk på att komma på 
egna lösningar. Om jag har 
kraftig spasticitet, kanske 
jag behöver kunna använda 
den för att orka sitta en 
längre stund. Spända ben 
kan vara ett tecken på att 
jag försöker hålla upp bröst-
korgen för att kunna andas 
djupare, lyfta på huvudet 
och använda mina armar 
och händer för att kunna 
kommunicera bättre. Att 
variera fötternas placering är 
något vi alla gör hela tiden 
när vi sitter. Att spänna fast 

spastiska fötter minskar möjligheterna att själv 
påverka sin sittställning. Ibland kan istället en 
bättre anpassning för överkroppen minska 
spänningen i benen.

9.
VAD ÄR VIKTIGAST 

OM JAG REDAN HAR  
EN FELSTÄLLNING?

När jag trä�ar någon som har en felställning 
och ska försöka hjälpa personen att 
hitta ett bättre sittande brukar jag 
börja med att ta reda på hur per-
sonen håller upp huvudet. De allra 
flesta vill kunna se och interagera 
med sin omgivning, men huvudet 
är tungt och därför är det viktigt att 
hitta ett så bra stöd som möjligt. Det 
blir mer komplicerat om personen 
inte vill eller kan hålla upp huvudet, 
om det är förknippat med obehag 
eller låg muskelstyrka. När jag tror 
mig veta hur personen vill ha det 
ändrar jag försiktigt inställningarna, 
en sak i taget, och väntar och ser 
hur det påverkar personens sittande. 

Bara för 
att jag har en 

funktionsnedsättning 
ska jag inte behöva

sitta illa. Det är
aldrig fel på 

den som sitter.

En rullstol kan ta  
hänsyn både till  
överkroppens behov  
av stabilitet och  
rörelsefrihet, och  
armarnas e�ektivitet. 

UR BOKEN  
”RULLSTOLSANPASSNING”.

Att gå på Valjeviken folkhögskola är ett bra sätt att 
förbereda sig för vuxenlivet. Du får kunskaper, prova på 
eget boende och möjlighet att växa som människa.

Valjeviken är en tillgänglig anläggning för dig med 
funktionsnedsättning där du, insprängt i skolschemat, 
har tillgång till behandlingsinsatser och träning.

Exempel på utbildningar
•	 Allmän kurs med inriktning musik/hälsa
•	 Allmän kurs med inriktning behörighet
•	 Allmän kurs med inriktning växande
•	 Allmän kurs med inriktning idrott/hälsa
•	 Särskild kurs: Idrott/hälsa/ledarskap NYHET!
Gå in på vår hemsida eller beställ vår kurskatalog.

Utveckla dina intressen, lär dig 
mer tillsammans med andra
eller läs in behörigheter!

www.valjeviken.se / 0456-151 15 / www.facebook.com/valjeviken

Besök vår monter B04:52 på 

Leva och fungera. Vi bjuder 

på en innehållsrik
 kasse.

Före mässan
Testa att sitta på en vanlig stol. Hur är stolen? Lägg en vikt handduk eller något annat textilmaterial under 
låren framför sittknölarna och bakom bäckenet. Blir det annorlunda? Laborera hemma i lugn och ro. Fun-
dera över vad som är viktigast för dig? Är det köregenskaperna? Är det att kunna använda dina händer så 
bra som möjligt? Är det att sitta rakt? Är det att kunna se bra och kunna kommunicera med omgivningen? 
Kanske är det flera av egenskaperna tillsammans? 

På mässan
Testa många olika rullstolar. Sitt helt stilla och blunda och försök slappna av. Är 
det är möjligt att sitta utan att börja ”sjunka ihop”? Sitt en längre stund. Känns det 
annorlunda efter ett tag? På vilket sätt? Ställ konstruktiva frågor!

1.

2.
Efter mässan
Prata med din förskrivare om dina behov. Fyller den nuvarande rullstolen dessa, 
går den att anpassa ytterligare eller finns det någon annan som du tror hellre 
kommer att motsvara det du är ute efter? Lycka till! 3.

GRAFIK: FREEPIK

Hur ser det ut efter en kvart, efter en timme? 
Eller sex timmar? Det är en process. Det går 
ofta inte att få ett önskat resultat direkt, man 
får göra det bättre lite i taget. Det handlar 
mycket om mitt bemötande och min förmåga 
att sätta mig in i den andra personens behov 
och önskemål.

10. 
NÅGRA ORD PÅ VÄGEN?

Jag har trä�at rullstolsanvändare i många 
länder och med det måste jag säga att här 
uppe i Norden lever vi i paradiset när det gäller 
kunskap, tillgänglighet och subventionerade 
hjälpmedel. Trots det finns det mycket kvar att 
önska när det gäller basal design av rullstolar. 
Det finns många olika sitt- och ryggdynor 
som är bra. Det finns också sittdynor och 
ryggstöd gjorda med vakuum-teknik som går 
att anpassa om och om igen. Jag tror mycket 
på just dessa, men tyvärr kan det ofta vara en 
kostnadsfråga att få sådana förskrivna i före-
byggande syfte. 

Det är vanligt att personer med felställningar 
istället får formgjutna sitsar, men då oftast när 
felställningen redan är ett faktum. Vakuum-tek-

FK_1701_s46-49_rulle_sittande_v02.indd   48 2017-03-13   16:18



49   FÖRÄLDRAKRAFT  NR 1 2017

 –
 F

Ö
R

Ä
LD

R
A

K
R

A
FT

 ä
r 

O
FF

IC
IE

LL
 M

Ä
SS

T
ID

N
IN

G
 F

Ö
R

 L
E

VA
 &

 F
U

N
G

E
R

A
 2

0
17

 –

9.
VAD ÄR VIKTIGAST 

OM JAG REDAN HAR  
EN FELSTÄLLNING?

LÄS MER
Rullstolsanpassning
Bengt Engström
Kommande e-bok
Intresseanmälan 
beseat@telia.com

Det finns många olika sitt- och 
ryggdynor som är bra. Det finns 

också sittdynor och ryggstöd 
gjorda med vakuum-teknik som 

går att anpassa om och om igen, 
säger Bengt Engström.

Att gå på Valjeviken folkhögskola är ett bra sätt att 
förbereda sig för vuxenlivet. Du får kunskaper, prova på 
eget boende och möjlighet att växa som människa.

Valjeviken är en tillgänglig anläggning för dig med 
funktionsnedsättning där du, insprängt i skolschemat, 
har tillgång till behandlingsinsatser och träning.

Exempel på utbildningar
•	 Allmän kurs med inriktning musik/hälsa
•	 Allmän kurs med inriktning behörighet
•	 Allmän kurs med inriktning växande
•	 Allmän kurs med inriktning idrott/hälsa
•	 Särskild kurs: Idrott/hälsa/ledarskap NYHET!
Gå in på vår hemsida eller beställ vår kurskatalog.

Utveckla dina intressen, lär dig 
mer tillsammans med andra
eller läs in behörigheter!

www.valjeviken.se / 0456-151 15 / www.facebook.com/valjeviken

Besök vår monter B04:52 på 

Leva och fungera. Vi bjuder 

på en innehållsrik
 kasse.

Hur ser det ut efter en kvart, efter en timme? 
Eller sex timmar? Det är en process. Det går 
ofta inte att få ett önskat resultat direkt, man 
får göra det bättre lite i taget. Det handlar 
mycket om mitt bemötande och min förmåga 
att sätta mig in i den andra personens behov 
och önskemål.

10. 
NÅGRA ORD PÅ VÄGEN?

Jag har trä�at rullstolsanvändare i många 
länder och med det måste jag säga att här 
uppe i Norden lever vi i paradiset när det gäller 
kunskap, tillgänglighet och subventionerade 
hjälpmedel. Trots det finns det mycket kvar att 
önska när det gäller basal design av rullstolar. 
Det finns många olika sitt- och ryggdynor 
som är bra. Det finns också sittdynor och 
ryggstöd gjorda med vakuum-teknik som går 
att anpassa om och om igen. Jag tror mycket 
på just dessa, men tyvärr kan det ofta vara en 
kostnadsfråga att få sådana förskrivna i före-
byggande syfte. 

Det är vanligt att personer med felställningar 
istället får formgjutna sitsar, men då oftast när 
felställningen redan är ett faktum. Vakuum-tek-

nik är dyrare men vinsten kan bli e�ektiv på 
sikt, inte bara för den enskilde och dennes 
hälsa, utan även samhällsekonomiskt. Det går 
absolut att hitta goda sittställningar även om 
det först verkar komplicerat och besvärligt. 
Bara för att jag har en funktionsnedsättning 
innebär inte det att jag ska behöva sitta illa. 
Det är aldrig fel på den som sitter. Â
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Inte förrän han fyllde 18 år fick han 
diagnosen Wiskott-Aldrichs Syn-
drom, en livshotande immunbrist-

sjukdom som i korthet innebär brist på 
blodplättar, livshotande blödningar och 
stor infektionskänslighet. Då hade han 
och hans familj sökt svaret på gåtan lika 
länge. 

Redan när Erik föddes höll allt på att 
sluta illa. Den behandling som gavs mot 
den upptäckta blodbristen höll på att 
kosta honom livet. Under barndomen 
drabbades Erik ofta av infektioner och 
fick hela tiden svårstoppade blödningar. 
Vanligt näsblod kunde snabbt bli farligt. 
Erik tillbringade uppemot 150 dagar på 
sjukhus varje år och i brist på korrekt 
diagnos fick han tillhöra barnonkologi-
avdelningen, trots att han inte hade can-
cer. 

Vid sex, sju års ålder fick han en oför-

klarlig smärta i sina ben. Detta förkla-
rade läkarna först som växtvärk. Sedan 
som påhitt. Efter en tid började de dock 
misstänka att Erik hade för högt tryck i 
sitt skelett och de ville prova att borra 
hål i Eriks ben för att se om det skulle 
minska smärtan. Det var ett omfattande 
och smärtsamt ingrepp och Eriks 
grundsjukdom gjorde att han drabbades 
av många komplikationer och behövde 
lång rehabilitering. Men också att han 
var helt smärtfri i tre månader. 

Ingreppet gjordes om flera gånger 
fram tills han vid 17 års ålder fick 
nog. Efter den sista omgången åter-

kom smärtan i en helt ny dimension. 
Eftersom sjukdomen gjorde att han inte 
kunde göra sig av med slaggprodukter 
på samma sätt som andra hade han vid 
det här laget samlat på sig mycket gifter 

JAG NJUTER 
SÅ LÄNGE 

JAG VARAR
Han hade aldrig trott att han skulle  

bli vuxen. Han hade lovat sig själv att 
aldrig stå på en scen. Men när han tack 
vare en speciell behandlingsmetod fick 

lite andrum, och en högstadieklass  
berördes av hans historia, förstod  

Erik Ståhl att han har något viktigt att  
förmedla. På Leva & Fungera föreläser 

han om konsten att njuta av livet.             
      text och foto Anna Pella

så länge jag

ERIK STÅHL:

INTERVJU        Erik Ståhl
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– Svart humor gör 
livet enklare för mig, 

och avdramatiserar min 
historia så att andra orkar 

lyssna. Det är inte så många 
som vågar börja skämta om dö-
den med mig, men baristan på 

mitt favoritcafé brukar säga 
”Jaså, du lever än, då kan 

jag tjäna pengar på 
dig idag också.”

i kroppen. Han mådde allt sämre och 
familjen kände att läkarna hemma i 
Skåne höll på att ge upp. 

Familjen vände sig då till Drottning 
Silvias Barnsjukhus i Göteborg, där de 
hittade en expert på sällsynta immun-
bristsjukdomar. Därefter dröjde det inte 
länge förrän Eriks diagnos var klarlagd, 
och dessutom fick han nu påbörja en 
speciell behandlingsmetod, att varan-
nan vecka livet ut få blodplasma, så 
kallad gammaglobulin. 

Sen den dagen, för drygt tolv år se-
dan, har han knappt legat på sjukhus. 
Även om livet fortfarande är mycket 
skört och Erik fortfarande har ihållande 
smärta och svåra infektioner, så har 
han nu fått lite andrum.

– Från att vara en tonåring som skulle 
dö, fick jag plötsligt tänka om. Vad skul-
le jag göra nu? Vad var meningen med 
mitt liv? Den enda som kunde bestäm-
ma det var ju jag. Jag kunde ju inte hålla 
på att dö hela tiden, säger Erik och ler 
snett, innan han fortsätter:

– Jag hade fått några år extra att ta 
ansvar för. Många av mina vänner på 
barncanceravdelningen fick inte det, 
och nu var jag skyldig dem att göra nå-
got bra av den tiden. Jag insåg att jag 
måste göra något av det liv jag fått.

I början åkte han till Göteborg varan-
nan vecka för att få behandling. 
Ganska snart gjorde man upp en 

lösning så att Eriks mamma, som är 
sjuksköterska, kunde ge Erik behand-
lingen hemma.

– Det underlättade livet mycket. Att 
få behandling hemma var att anpassa 
sjukdomen efter livet och inte tvärtom.

Han hade hoppat av gymnasiet efter-
som det var så svårt att planera livet. 
Nu anmälde han sig istället till en gym-
nasieutbildning på distans och efter 
mycket om och men tog han till slut 
studenten. 

Erik hoppade på några ströjobb, men 
det var svårt att få orken att räcka till. 
Här någonstans väcktes en lust att skri-
va ned det han varit med om och en dag 
satte han sig ned och började. Det resul-
terade i 1 500 A4-sidor av vad Erik kall-
ar ”ocensurerad” text rakt upp och ned. 

– Jag upptäckte att jag inte hade haft 
tid att sörja allt som hänt. Det var ett 
kaos av känslor. Samtidigt kände jag att 
det fanns något där som skulle kunna 
vara läsvärt för andra. Jag plockade ut 
vissa delar och skrev om dem. Det blev 
ett bokmanus. Som jag sedan raderade 
från min hårddisk. Min ilska och besvi-
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INTERVJU        Erik Ståhl

kelse tog så stor plats i texterna, och jag 
ville inte kännetecknas som den som är 
arg på livet. Jag ville beröra och få folk 
att fundera över livet.

Istället började han skriva om några 
av de vänner han mist under sina år 
på barnsjukhuset. Han skrev om 

vikten av att ta vara på livet och vad han 
skulle velat säga till sig själv som tolv-
åring. Det blev en färdig bok som kom 
ut 2012 med samma titel som det här 
reportaget. 

En dag ringde en högstadielärare som 
läst boken och undrade om han ville 
komma och berätta om sitt liv för en 
sjundeklass som behövde få lite ”per-
spektiv på tillvaron”. 

– Jag som alltid hatat att redovisa i 
skolan, hade inga planer på att stå inför 
folk och prata. Jag hade lovat mig själv 
att aldrig stå på scen. Samtidigt gillar 
jag utmaningar, och därför tackade jag 
ja.

Den där stunden i klassrummet minns 
han i detalj. Hur han på skakiga ben gav 
eleverna en annan version av livet. Att 
han pratade om omtanke, och hur lätt 

det är att visa att man bryr sig om an-
dra, att det kan räcka med ett sms. 

Innan han avslutade skickade han 
runt en svart anteckningsbok och bad 
eleverna skriva någonting där som min-
ne, det kunde vara precis vad som helst. 
När han fick tillbaka boken var den fylld 
med telefonnummer. Han skickade ett 
sms till var och en, och under lång tid 
efteråt fick han sms tillbaka då och då.

Erik förstod att hans historia gripit 
tag och började fundera på att 
försöka försörja sig på att åka 

runt och föreläsa. För att förbereda sig 
fick han låna en kyrka hemma i Sösdala 
strax utanför Hässleholm. 

– Jag gick dit kväll efter kväll när 
kyrkan stängt, och stod där timme efter 
timme och pratade för de tomma bänk-
raderna. 

Och här börjar historien om hur Erik 
började åka runt och föreläsa i landet. 
Det har blivit uppemot 5-600 föreläs-
ningar vid det här laget, och nu är han 
aktuell med sin föreläsning på Leva & 
Fungera.

På föreläsningen pratar han om sitt 

MISA ERBJUDER

Individuell arbetsinriktad
daglig verksamhet.

Skoltjänst med stöd under 
praktiktiden eller APL

Sysselsättning enligt SoL

Vi finns i Västerås, Uppsala, 
Lund & Stockholm

 Josef 

www.misa.se

MISA ERBJUDER

Individuell arbetsinriktad
daglig verksamhet.

Skoltjänst med stöd under 
praktiktiden eller APL

Sysselsättning enligt SoL

”På jobbet får man utvecklas”

Vi finns i Västerås, Uppsala, 
Lund & Stockholm

08-580 813 40       info@misa.se Josef 

eget förändringsarbete, hur han gör för 
att njuta av livet trots sin sjukdom. Den 
svarta humorn går som en röd tråd 
genom hans föreläsning, och han drar 
många paralleller mellan livet med en 
kronisk sjukdom och att driva företag.

– Jag ser min sjukdom som att driva 
ett företag. När jag vaknar på morgonen 
lyssnar jag av kroppen, hur den mår. 
Det är som ett företag, var läcker vi 
kostnader? Sen får jag anpassa min dag 
efter mitt mående, precis som företaget 
får anpassa sin verksamhet. Skulle jag 
strunta i det skulle jag gå i konkurs. 

Han får ofta höra att han inte ser 
särskilt sjuk ut. 

– Folk förstår inte att jag mår 
dåligt. På ett sätt tror jag det hade varit 
enklare att sitta i rullstol. Jag vet att det 
provocerar många att jag säger det. 

Kanske är det just att han inte ser 
annorlunda ut som också fått honom att 
inse att han behöver kunna prata för sig 
för att få förståelse. Ibland uppstår dock 
situationer när han behöver dra en 
nödlögn.

– På en kompis svensexa nyligen bör-
jade jag må dåligt. Jag hade känt redan 
innan att mitt allmäntillstånd inte skul-
le tillåta en heldag med aktiviteter och 
jag ville inte att de andra skulle behöva 
anpassa sig efter mig. Så efter ett tag 
tackade jag för mig och sa att jag skulle 
på behandling dagen efter. Man får 
”zick-zacka” i sanningen ibland. 

Skuldkänslor för att andra ska behöva 
anpassa sig är något han slitit mycket 
med genom åren.

– Hela min familj har anpassat sig 
efter mig. Jag vet inte hur många resor 
mina föräldrar fått ställa in. Det sitter 
djupt från när jag var liten, att jag på-
verkade alla andra i familjen. Jag käm-
par fortfarande med att inte ligga andra 
till last, jag vill inte kräva att alla andra 
ska anpassa sig efter mig. 

Han känner stor tacksamhet gente-
mot sina föräldrar på många olika sätt.

– Jag har alltid känt mig som en pus-
selbit som  
inte passar in i pusslet, som behöver 
filas till i kanterna för att få plats. När 
jag var tvungen att avstå från saker som 
liten, till exempel att åka med kompisar 
till Liseberg, kom mina föräldrar alltid 
med andra alternativ. De är människor 
med tålamod och uthållighet, och har 
blivit ifrågasatta av vården många gång-
er. Trots det har de fortsatt kämpa och 
jag hade inte orkat utan dem. Vården 
underskattar den kraft föräldrar har. 

Att själv bli förälder är något som 
Erik alltid önskat. I fyra år har han och 
hans fru försökt utan resultat, och i 
skrivande stund är de mitt uppe i ytter-

Erik Ståhl
Ålder: 30 år.

Bakgrund: Föreläsare och författare 
till föreställningen och boken  

”Jag njuter så länge jag varar”. 
A�ärsrådgivare.

Familj: Fru, hundvalp, mamma, 
pappa och två storebröder

Bor: Sösdala utanför Hässleholm
Aktuell med: Föreläsningen ”Jag 

njuter så länge jag varar” på  
Leva & Fungera i april och  

Anhörigriksdagen i maj.
Bästa lärdomar: Skriv av dig, säg 
att du är annorlunda, våga ifråga-

sätta och lär känna dina svagheter.
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det är att visa att man bryr sig om an-
dra, att det kan räcka med ett sms. 

Innan han avslutade skickade han 
runt en svart anteckningsbok och bad 
eleverna skriva någonting där som min-
ne, det kunde vara precis vad som helst. 
När han fick tillbaka boken var den fylld 
med telefonnummer. Han skickade ett 
sms till var och en, och under lång tid 
efteråt fick han sms tillbaka då och då.

Erik förstod att hans historia gripit 
tag och började fundera på att 
försöka försörja sig på att åka 

runt och föreläsa. För att förbereda sig 
fick han låna en kyrka hemma i Sösdala 
strax utanför Hässleholm. 

– Jag gick dit kväll efter kväll när 
kyrkan stängt, och stod där timme efter 
timme och pratade för de tomma bänk-
raderna. 

Och här börjar historien om hur Erik 
började åka runt och föreläsa i landet. 
Det har blivit uppemot 5-600 föreläs-
ningar vid det här laget, och nu är han 
aktuell med sin föreläsning på Leva & 
Fungera.

På föreläsningen pratar han om sitt 

MISA ERBJUDER

Individuell arbetsinriktad
daglig verksamhet.

Skoltjänst med stöd under 
praktiktiden eller APL

Sysselsättning enligt SoL

Vi finns i Västerås, Uppsala, 
Lund & Stockholm

 Josef 

eget förändringsarbete, hur han gör för 
att njuta av livet trots sin sjukdom. Den 
svarta humorn går som en röd tråd 
genom hans föreläsning, och han drar 
många paralleller mellan livet med en 
kronisk sjukdom och att driva företag.

– Jag ser min sjukdom som att driva 
ett företag. När jag vaknar på morgonen 
lyssnar jag av kroppen, hur den mår. 
Det är som ett företag, var läcker vi 
kostnader? Sen får jag anpassa min dag 
efter mitt mående, precis som företaget 
får anpassa sin verksamhet. Skulle jag 
strunta i det skulle jag gå i konkurs. 

Han får ofta höra att han inte ser 
särskilt sjuk ut. 

– Folk förstår inte att jag mår 
dåligt. På ett sätt tror jag det hade varit 
enklare att sitta i rullstol. Jag vet att det 
provocerar många att jag säger det. 

Kanske är det just att han inte ser 
annorlunda ut som också fått honom att 
inse att han behöver kunna prata för sig 
för att få förståelse. Ibland uppstår dock 
situationer när han behöver dra en 
nödlögn.

– På en kompis svensexa nyligen bör-
jade jag må dåligt. Jag hade känt redan 
innan att mitt allmäntillstånd inte skul-
le tillåta en heldag med aktiviteter och 
jag ville inte att de andra skulle behöva 
anpassa sig efter mig. Så efter ett tag 
tackade jag för mig och sa att jag skulle 
på behandling dagen efter. Man får 
”zick-zacka” i sanningen ibland. 

Skuldkänslor för att andra ska behöva 
anpassa sig är något han slitit mycket 
med genom åren.

– Hela min familj har anpassat sig 
efter mig. Jag vet inte hur många resor 
mina föräldrar fått ställa in. Det sitter 
djupt från när jag var liten, att jag på-
verkade alla andra i familjen. Jag käm-
par fortfarande med att inte ligga andra 
till last, jag vill inte kräva att alla andra 
ska anpassa sig efter mig. 

Han känner stor tacksamhet gente-
mot sina föräldrar på många olika sätt.

– Jag har alltid känt mig som en pus-
selbit som  
inte passar in i pusslet, som behöver 
filas till i kanterna för att få plats. När 
jag var tvungen att avstå från saker som 
liten, till exempel att åka med kompisar 
till Liseberg, kom mina föräldrar alltid 
med andra alternativ. De är människor 
med tålamod och uthållighet, och har 
blivit ifrågasatta av vården många gång-
er. Trots det har de fortsatt kämpa och 
jag hade inte orkat utan dem. Vården 
underskattar den kraft föräldrar har. 

Att själv bli förälder är något som 
Erik alltid önskat. I fyra år har han och 
hans fru försökt utan resultat, och i 
skrivande stund är de mitt uppe i ytter-

På Leva & Fung-
era föreläser Erik 
Ståhl om sitt eget 

förändringsarbete och 
hur han gör för att 
njuta av livet trots 

sin sjukdom.
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ligare ett försök med provrörsbefrukt-
ning. Första mötet på IVF-kliniken be-
skriver Erik som en av de få gånger han 
verkligen skällt ut en annan människa.

– Jag älskar barn och det har alltid 
varit självklart att bli pappa. Men läka-
ren ifrågasatte varför jag, som lever 
med en dödlig sjukdom, skulle vilja bli 
pappa. Han tyckte det var oansvarigt. 
Jag är inte den som brusar upp, men 
den där gången hörde nog hela vänt-
rummet vad jag tyckte om det han sa. 

Ett annat av Eriks mål i livet är att 
försöka trivas i den situation han 
befinner sig i, att acceptera sina 

dagliga utmaningar med smärta och 
infektioner. 

– Jag försöker uppskatta det jag har, 
även om det är en dålig dag. Samtidigt 

vill jag fortsätta testa nya saker. Men 
jag är en trygghetsnarkoman och funde-
rar alltid först: ”Är det värt det? Är det 
värt risken?” Och det är inte så mycket 
som är värt att riskera 
livet för. 

Som när han fick erbju-
dande om att göra en 
benmärgstransplanta-
tion, något som de senas-
te åren revolutionerande 
gjort flera barn med sam-
ma diagnos helt friska. 
För Eriks del kom erbju-
dandet lite för sent, han 
hade hunnit bli så dålig 
att en transplantation 
innebar för stora risker. 

– Är jakten att bli frisk 
värt risken att jag dör? 
Nej. Det viktigaste för 
mig är att ha ett så friskt 
liv som möjligt trots att 
jag är sjuk. Att vara sjuk 
är mitt frisk. 

Han säger att han genom att se sjuk-
domen som en del av sig själv, har lärt 
sig svagheterna med den och därmed 
lättare hittat alternativa lösningar på 
olika problem. Och genom att använda 
drivkraften och ilskan i den orättvisa 
han ibland känt mot friska människor 
till att göra något bra och ta vara på 
livet. 

– Min version av livet är lite annor-
lunda bara. Vi har bara en skyldighet 
här i livet. Det är att kunna glädja oss 
själva. Många gånger är den svår att 

upprätthålla och vi låter oss 
falla. Men vi är inte förlorade. 
För varje motgång kommer tusen 
lärdomar. 

Den senaste tiden har han känt 
att hans hälsa försämrats och 
han ”hittar tusen anledningar” 
att ligga kvar i sängen på morgo-
nen. 

– Jag behöver motivera mig 
mer för att gå upp varje dag. Så 
nu har vi ska�at hundvalp, då 
måste jag upp och gå ut med den. 

Han säger att han fått en 
”gräddfil” till insikter som många 
människor inte får under ett helt 
liv. Och att han vill njuta av livet 
för de vänner på barnsjukhuset 
som aldrig fick bli vuxna.

– Många människor tar sitt liv 
för givet. Först när något hotas 

ryckas bort, när mönstren i vår vardag 
bryts, får vi insikt om hur förgängligt 
allt är. Vi behöver veta att döden finns 
där för att kunna känna oss levande. 

– Jag vill att mina ord och handlingar 
ska återspegla det som mina vänner 
aldrig fick berätta. Jag njuter så länge 
jag varar. Â

ERIKS 
BOK
JAG NJUTER SÅ 
LÄNGE JAG VARAR, 
Vulkan Förlag 2012

Active Reach är 
en fantastisk 
funktion som 
hjälper mig att  
nå saker bättre, 
och det är en 
skön känsla 
att nästan 
stå upp.

Jagärfantastisk

MITTHJULSDRIVET MED HELT NY KÄNSLA  
Missa inte att testa vår nya mitthjulsdrivna rullstol, du kommer att känna vad vi 
menar. 

Besök oss på Leva & Fungera mässan i Göteborg 4-6 april, det är första chansen 
att provköra den.

permobil.se

WISKOTT-ALDRICHS SYNDROM
Wiskott-Aldrichs syndrom (WAS) är en 
ärftlig immunbristsjukdom som nästan 
enbart förekommer hos pojkar och kän-
netecknas vid den klassiska formen av 
brist på trombocyter (blodplättar) med 
blödningsrisk, kombinerad immunbrist 
med ökad infektionskänslighet och aller-
gier, samt ökad risk för tumörsjukdomar. 
(Saxat från Socialstyrelsen.se)

INTERVJU        Erik Ståhl

Eriks viktigaste 
lärdomar
•  Lär känna dina svagheter

•  Skriv av dig
•  Våga ifrågasätta

•  Äg att du är annorlunda
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– Min version av livet är lite annor-
lunda bara. Vi har bara en skyldighet 
här i livet. Det är att kunna glädja oss 
själva. Många gånger är den svår att 

upprätthålla och vi låter oss 
falla. Men vi är inte förlorade. 
För varje motgång kommer tusen 
lärdomar. 

Den senaste tiden har han känt 
att hans hälsa försämrats och 
han ”hittar tusen anledningar” 
att ligga kvar i sängen på morgo-
nen. 

– Jag behöver motivera mig 
mer för att gå upp varje dag. Så 
nu har vi ska�at hundvalp, då 
måste jag upp och gå ut med den. 

Han säger att han fått en 
”gräddfil” till insikter som många 
människor inte får under ett helt 
liv. Och att han vill njuta av livet 
för de vänner på barnsjukhuset 
som aldrig fick bli vuxna.

– Många människor tar sitt liv 
för givet. Först när något hotas 

ryckas bort, när mönstren i vår vardag 
bryts, får vi insikt om hur förgängligt 
allt är. Vi behöver veta att döden finns 
där för att kunna känna oss levande. 

– Jag vill att mina ord och handlingar 
ska återspegla det som mina vänner 
aldrig fick berätta. Jag njuter så länge 
jag varar. Â

Active Reach är 
en fantastisk 
funktion som 
hjälper mig att  
nå saker bättre, 
och det är en 
skön känsla 
att nästan 
stå upp.

Jagärfantastisk

MITTHJULSDRIVET MED HELT NY KÄNSLA  
Missa inte att testa vår nya mitthjulsdrivna rullstol, du kommer att känna vad vi 
menar. 

Besök oss på Leva & Fungera mässan i Göteborg 4-6 april, det är första chansen 
att provköra den.

permobil.se
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Så är det, säger Simon Borgström, 24, 
ofta när han konstaterar att något 
förhåller sig på ett visst sätt, och där-
för har mamma Eva använt hans ut-
tryck som titel på boken som handlar 
om vad samhällets stöd och insatser 
kan innebära i verkligheten. 

Boken kom i höstas, ungefär samtidigt som Simon 
flyttade till en egen lägenhet i en gruppbostad 400 
meter från föräldrahemmet i Österåker utanför 
Stockholm. Egentligen fick han tillgång till lägenhe-
ten redan i januari, men Simon tycker om långsam-
ma förändringar så han fick flytta i sin egen takt.

Gruppbostaden delar han med kamrater som han 
lärt känna i skolan och på korttids under åren. Flera 
i den nuvarande personalgruppen har sökt sig hit 
från korttids och känner därför Simon och de andra 
boende väl. Det tog elva år för Eva Borgström och 
Bengt Nilsson att tillsammans med de andra föräld-
rarna få kommunen att bygga upp gruppbostaden 
för deras barn.

– Simon är väldigt social. Att bo här gör att han 
kan välja själv om han vill vara för sig själv eller 
tillsammans med andra. Det är den bästa av två 
världar, säger Eva och berättar att de tackade nej 
när kommunen undrade om föräldrarna ville driva 
gruppbostaden som ett kooperativ. 

Det hade blivit för sårbart, konstaterar hon och 
jämför med hur många föräldrar vars vuxna barn 
bor i egen lägenhet med personlig assistans får hop-
pa in och jobba när assistenterna är sjuka. 

– För Simons del har det inte varit något alterna-
tiv att bo själv, även om jag förstår att det är så för 
många andra. Det viktigaste är att det finns valmöj-
ligheter när det gäller boende, det som är bra för 
den ena är inte bra för den andra.

Simon föddes i augusti 1992. När familjen fick 
kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen 
minns Eva att de sa att hon och Bengt hade tur 

som fick ett barn med Downs syndrom just då: För 
snart skulle en ny lag träda i kraft, en rättighetslag 
som skulle innebära helt andra möjligheter för per-
soner med utvecklingsstörning att leva ett fullgott 
liv. Lagen hette LSS. 

Snart visade det sig att Simon även hade en 
CP-skada och när han var 20 månader föddes hans 
lillasyster Nora. Bengt reste en hel del i jobbet och 
Eva hade huvudansvaret för de två barnen, något 
som snabbt dränerade henne på energi. Till slut 
larmade BVC-sköterskan kommunen som ordnade 
så att familjen fick avlösarservice.

TEMA  
LSS

Vad LSS  
innebär 

i vardagen 

I höstas flyttade Simon till 
gruppbostaden som han 
delar med kamrater som 
han lärt känna i skolan och 
på korttids under åren. 

Hon skrev  
boken om sin  
son för att få  

professionella 
att förstå
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Så är det, säger Simon Borgström, 24, 
ofta när han konstaterar att något 
förhåller sig på ett visst sätt, och där-
för har mamma Eva använt hans ut-
tryck som titel på boken som handlar 
om vad samhällets stöd och insatser 
kan innebära i verkligheten. 

Boken kom i höstas, ungefär samtidigt som Simon 
flyttade till en egen lägenhet i en gruppbostad 400 
meter från föräldrahemmet i Österåker utanför 
Stockholm. Egentligen fick han tillgång till lägenhe-
ten redan i januari, men Simon tycker om långsam-
ma förändringar så han fick flytta i sin egen takt.

Gruppbostaden delar han med kamrater som han 
lärt känna i skolan och på korttids under åren. Flera 
i den nuvarande personalgruppen har sökt sig hit 
från korttids och känner därför Simon och de andra 
boende väl. Det tog elva år för Eva Borgström och 
Bengt Nilsson att tillsammans med de andra föräld-
rarna få kommunen att bygga upp gruppbostaden 
för deras barn.

– Simon är väldigt social. Att bo här gör att han 
kan välja själv om han vill vara för sig själv eller 
tillsammans med andra. Det är den bästa av två 
världar, säger Eva och berättar att de tackade nej 
när kommunen undrade om föräldrarna ville driva 
gruppbostaden som ett kooperativ. 

Det hade blivit för sårbart, konstaterar hon och 
jämför med hur många föräldrar vars vuxna barn 
bor i egen lägenhet med personlig assistans får hop-
pa in och jobba när assistenterna är sjuka. 

– För Simons del har det inte varit något alterna-
tiv att bo själv, även om jag förstår att det är så för 
många andra. Det viktigaste är att det finns valmöj-
ligheter när det gäller boende, det som är bra för 
den ena är inte bra för den andra.

Simon föddes i augusti 1992. När familjen fick 
kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen 
minns Eva att de sa att hon och Bengt hade tur 

som fick ett barn med Downs syndrom just då: För 
snart skulle en ny lag träda i kraft, en rättighetslag 
som skulle innebära helt andra möjligheter för per-
soner med utvecklingsstörning att leva ett fullgott 
liv. Lagen hette LSS. 

Snart visade det sig att Simon även hade en 
CP-skada och när han var 20 månader föddes hans 
lillasyster Nora. Bengt reste en hel del i jobbet och 
Eva hade huvudansvaret för de två barnen, något 
som snabbt dränerade henne på energi. Till slut 
larmade BVC-sköterskan kommunen som ordnade 
så att familjen fick avlösarservice.

Med sin bok vill 
Eva Borgström 
levandegöra LSS 
honnörsord och 
lyfta fram vad de 
innebär för en 
person med mått-
lig utvecklings-
störning och flera 
andra funktions-
nedsättningar.

Ända sedan Simon var liten har Eva Borgström tänkt att hon 
borde skriva en bok om vad samhällets stöd och insatser  

innebär i praktiken. Skillnaden mellan när det fungerar och 
inte fungerar är nämligen livsavgörande – för hela familjen.     

text och foto Anna Pella

Simon i  
tvåårsåldern.

– Det var fantastiskt. Avlösaren var en underbar 
person och tog, outtalat, både hand om Simon och 
Nora, så att jag fick vara helt ledig kortare stunder. 
Många gånger gick jag bara upp och lade mig på 
sängen, så trött som jag var. Jag orkade inte ens ge 
mig iväg. 

Efter några år slutade avlösaren och nya personer 
kom och gick i familjens hem. En tid före skolstar-
ten utvecklade Simon epilepsi och en ny dimension 
av att ständigt vara beredd tillfogades. Eva fick pro-
blem med sömnen, sov lätt, redo att hjälpa Simon 
när han krampade. När Simon fyllt nio år ansökte 
familjen därför om korttidsplats. 

– Vi var fundersamma i början, men så visade det 
sig att det var jättebra för Simons del. Han trivdes 
och personalen var bra att ha att göra med. Så små-
ningom ville han vara där oftare tillsammans med 
vännerna han träffat, och då fick han utökad tid.

När Simon var på helgkorttids tog Eva ofta sov-
morgon. Hon fortsatte sova lätt, men vetskapen om 
att hon kunde sova ut på morgonen om hon legat 
vaken på natten blev en viktig pusselbit för åter-
hämtning. Hon njöt också av att kunna ägna mer tid 
åt Nora när korttidsdagarna infann sig mitt i veckan.

Familjen engagerade sig i den lokala FUB-före-
ningen. Där träffade de andra familjer och Eva säger 
att det har varit ”guld värt”, för att kunna påverka 
beslutsfattare att bibehålla det som fungerar och 
förändra det som inte fungerar. Att träffa andra har 
också varit en källa till samhörighet. 

– Man ska inte stångas ensam, det kan dränera en 
fullständigt. Att gå ihop ger energi. 
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Vid ett tillfälle under åren har de dock känt sig 
nödgade att vända sig till media för att göra Simons 
röst hörd. Det var när Simon fyllt tolv år och bevil-
jades korttidstillsyn efter skolan, men däremot inte 
fick rätt till skjuts hem efteråt, vilket flera andra 
barn fick. Detta innebar att Eva, som åkte kommu-
nalt till och från sitt arbete, fick ta en omväg efter 
jobbet för att hämta Simon och sedan ta sig hem. 

När kommunen inte ville ändra sitt beslut gick 
hon och Bengt till lokaltidningen, vilket gav omedel-
bar effekt. 

Det i sin tur gjorde att Eva kunde jobba en halv-
timme längre om dagarna.

– Att fortsätta yrkesarbeta är ett av mina viktigas-

Tips: 
Läs även  
LSS-skolan på 
HejaOlika.se
/lss-skolans- 
lektioner

Bakgrund: Socionom med lång erfa-
renhet inom funktionshinderrörelsen, 
ombudsman vid Riksförbundet FUB 
och mamma till Simon, 24.

Aktuell: Med boken Så är det: LSS i 
praktiken – ett individperspektiv
Boken riktar sig till personal som 
möter barn eller vuxna med utveck-
lingsstörning och deras anhöriga. Den 
varvar LSS intentioner med vardags-
situationer och dagboksutdrag, samt 
berör ämnen som bemötande, hälsa, 
kommunikation, anhörigskap och ac-
ceptans. Läs mer på www.vidsynt.com

Hoppas: Att den pågående LSS-utred-
ningen leder till att lagen förtydligas 
eftersom tolkningarna har blivit så 
restriktiva. ”Vissa politikers bild av att 
föräldrar utnyttjar systemet delar jag 
inte. Snarare tvärtom. Föräldrar värjer 
sig många gånger för att söka hjälp. 
Det finns nog ingen som vill ha en 
insats om man inte måste.” 

Eva Borgström

te beslut genom åren. Även om jag emellanåt varit 
dödstrött på vägen dit så har det känts ohyggligt 
viktigt att upprätthålla mitt arbete, inte bara av 
ekonomiska skäl, utan även för att få intellektuell 
stimulans, träffa kollegor och vara i ett sammanhang 
där jag kunnat fokusera på något annat. 

Hon tycker att alla föräldrar i liknande situation 
borde få laglig rätt att arbeta deltid. Men säger sam-
tidigt att en viktig förutsättning för att kunna jobba 
är att man som förälder är trygg med att ens barn 
har det bra under tiden. I hennes arbete som om-
budsman på FUB är en naturlig hjärtefråga därför 
utbildning och kompetensutveckling hos personal. 

– En av våra medlemmar uttryckte det som att 

TEMA  
LSS

HAR DU RÄTT BESLUT?
Hos oss på Nordica Assistans har du alltid tillgång till fri juridisk 
hjälp. Våra erfarna jurister har ett helhetsansvar och driver ditt 
ärende tills du får den assistans du har rätt till.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!
Ps. Vi ses väl på Leva och Fungera-mässan 4-6 april?

info@nordicaassistans.se  019-611 00 50

”det bästa anhörigstödet är när LSS fungerar” och 
det håller jag verkligen med om. När Simons insat-
ser fungerat har jag kunnat känna mig trygg, sova 
gott och åka till jobbet. Intentionen med LSS, att 
leva som andra, måste handla om hela familjen.

Problemet med att personal inte får förutsätt-
ningar att göra ett bra jobb är något som hon 
ofta kommer i kontakt med som ombudsman. 

– För att kunna göra ett bra jobb behövs utbild-
ning om bland annat funktionsnedsättningar, bemö-
tande och kommunikation. Men också att man som 
personal får tid och resurser att lära känna de per-
soner man ska jobba med. Det behövs en närvaran-
de chef, professionell handledning vid behov och 
kontinuitet. Jag tror också att det krävs en personlig 
mognad hos individen, man behöver ha varit med 
om saker och bearbetat det. 

Samtidigt säger hon att de haft tur, Simon har haft 
samma LSS-handläggare i sju år. Han har en indivi-
duell plan. Men det ligger också en hel del jobb bak-
om relationerna.

– Jag är mån om att odla kontakter med alla vikti-
ga personer runt Simon, jag har bjudit in dem och 
tagit med dem och gjort dem delaktiga i Simons liv. 
Och när det kommit en ny färdtjänstchaufför har jag 
tagit reda på vad hon eller han heter, presenterat 
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När Simon  
föddes fick hans 

föräldrar höra att 
de hade tur  

eftersom en ny 
lag snart skulle 

träda i kraft.  
Lagen hette LSS.

te beslut genom åren. Även om jag emellanåt varit 
dödstrött på vägen dit så har det känts ohyggligt 
viktigt att upprätthålla mitt arbete, inte bara av 
ekonomiska skäl, utan även för att få intellektuell 
stimulans, trä�a kollegor och vara i ett sammanhang 
där jag kunnat fokusera på något annat. 

Hon tycker att alla föräldrar i liknande situation 
borde få laglig rätt att arbeta deltid. Men säger sam-
tidigt att en viktig förutsättning för att kunna jobba 
är att man som förälder är trygg med att ens barn 
har det bra under tiden. I hennes arbete som om-
budsman på FUB är en naturlig hjärtefråga därför 
utbildning och kompetensutveckling hos personal. 

– En av våra medlemmar uttryckte det som att 

HAR DU RÄTT BESLUT?
Hos oss på Nordica Assistans har du alltid tillgång till fri juridisk 
hjälp. Våra erfarna jurister har ett helhetsansvar och driver ditt 
ärende tills du får den assistans du har rätt till.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!
Ps. Vi ses väl på Leva och Fungera-mässan 4-6 april?

info@nordicaassistans.se  019-611 00 50

”det bästa anhörigstödet är när LSS fungerar” och 
det håller jag verkligen med om. När Simons insat-
ser fungerat har jag kunnat känna mig trygg, sova 
gott och åka till jobbet. Intentionen med LSS, att 
leva som andra, måste handla om hela familjen.

Problemet med att personal inte får förutsätt-
ningar att göra ett bra jobb är något som hon 
ofta kommer i kontakt med som ombudsman. 

– För att kunna göra ett bra jobb behövs utbild-
ning om bland annat funktionsnedsättningar, bemö-
tande och kommunikation. Men också att man som 
personal får tid och resurser att lära känna de per-
soner man ska jobba med. Det behövs en närvaran-
de chef, professionell handledning vid behov och 
kontinuitet. Jag tror också att det krävs en personlig 
mognad hos individen, man behöver ha varit med 
om saker och bearbetat det. 

Samtidigt säger hon att de haft tur, Simon har haft 
samma LSS-handläggare i sju år. Han har en indivi-
duell plan. Men det ligger också en hel del jobb bak-
om relationerna.

– Jag är mån om att odla kontakter med alla vikti-
ga personer runt Simon, jag har bjudit in dem och 
tagit med dem och gjort dem delaktiga i Simons liv. 
Och när det kommit en ny färdtjänstchau�ör har jag 
tagit reda på vad hon eller han heter, presenterat 
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ANHÖRIG   Böcker av papporINTERVJUV   Erik Ståhl

Ålder: 24.

Familj: Mamma Eva, 
pappa Bengt och 
lillasyster Nora, 22.

Bor: Österåker utanför 
Stockholm.

Aktuell: Huvudperson 
i mamma Evas bok 
samt nyligen flyttat 
hemifrån till egen 
lägenhet i gruppbo-
stad som delas av sex 
kamrater.

Intressen: Lyssna på 
musik, spela keyboard, 
umgås med vänner, 
resor och utflykter av 
allehanda slag.

Simon  
Borgström

– Boken har 
varit ett sätt för 
mig att frigöra 
mig, säger Eva.

Vi vågar satsa 
på personlig  

assistans
Behövs verkligen ett assistansbolag till? Absolut!  
Nu är det mycket oro kring LSS – därför är det 
viktigt att just vi startar. Ett tydligt alternativ 
utan vinstsyfte är bra för alla. 

Lite annorlunda – mycket medmänskligare. 
Och personlig på riktigt.

Vi finns naturligtvis på Leva & Fungera-mässan. 
Kom gärna förbi vår monter.

www.brackediakoni.se/personlig-assistans

TEMA  
LSS

mig, sagt något personligt. Jag är övertygad 
om att det påverkar Simons dag. 

Hennes förhoppningar med att skriva en 
bok som kopplar ihop intentionerna med 
LSS med egna vardagsskildringar handlar 
om att försöka skapa förståelse hos personal 
som arbetar inom LSS. Men även hos be-
slutsfattare som chefer och politiker.

– Personer som arbetar inom eller med 
LSS vet ofta vilka honnörsorden är, men 
inte alltid vad de betyder i praktiken. Jag vill 
försöka levandegöra dessa ord och lyfta 
fram vad de innebär för en person med mått-
lig utvecklingsstörning och flera andra funk-
tionsnedsättningar. 

Boken har också kapitel som handlar om 
bemötande, hälsa, kommunikation, anhörig-
skap och acceptans. Eva tror att acceptans 
är nyckeln till att som förälder bli mottaglig 
för att ta emot hjälp.

– Vi kämpade nog för länge med att försö-
ka vara en vanlig familj. Att som förälder 
inse att ens barn behöver anpassningar kan 
vara en lång process. Vi var långsamma i 
starten. 

Vissa politikers bild av att föräldrar ut-
nyttjar systemet delar hon inte. Snarare 
tvärtom. Föräldrar värjer sig många gånger 
för att söka hjälp. Det finns nog ingen som 
vill ha en insats om man inte måste. 

Det var viktigt att bli klar med boken in-
nan Simon flyttade hemifrån.

– Nu delar jag inte Simons vardag på sam-
ma sätt längre. Boken har varit ett sätt för 
mig att frigöra mig och ta till mig att han nu 
är vuxen. Men också att dela med mig av 
mina erfarenheter. Â

vilket är bra. Vi kan inte luta oss tillbaka, 

Är det inte jobbigt att ansvara för LSS i 

brinner för LSS, så jag känner tilltro till 

vi säkerställer att de pengar vi satsar i LSS 
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Â

Tävlingen ”Bästa LSS-kommun” har 
fått stort genomslag. Många vill veta 
hur Botkyrka lyckades vinna. Och 

Tuva Lund, kommunalråd i Botkyrka, delar 
gärna med sig av sin kunskap om värdet av 
LSS, lagen om stöd och service:

– Segern har haft stor positiv betydelse. 
Det har skapat ännu mer engagemang och 
positiv energi för alla som jobbar och ver-
kar inom LSS. Men det förpliktar också, 
vilket är bra. Vi kan inte luta oss tillbaka, 
det finns fortfarande mycket att förbättra.
Vilka reaktioner har du fått på tävling-
en, sedan ni vann i augusti?

– Många har hört av sig och vill att vi ska 
komma och berätta om hur vi jobbar. Kom-
muner, organisationer och även Socialsty-
relsen.
Är det inte jobbigt att ansvara för LSS i 
tider av besparingar och protester?

– Det gör det ännu viktigare att vara del-
aktig i de diskussioner som pågår och ut-
mana både okunskap och fördomar som 
förekommer. Jag måste säga att jag mött så 
många  starka engagerade personer som 
brinner för LSS, så jag känner tilltro till 
framtiden.
Vad tycker du om den aktuella debatten 
om LSS och vad tror du den leder till?

- Jag tycker det är bra att LSS finns högt 
upp på dagordningen. Det är också bra att 
vi säkerställer att de pengar vi satsar i LSS 
kommer medborgarna till del, och inte går 
till eventuella  stora företagsvinster. Men 
det är tråkigt att utgångspunkten till stora 

TUVA LUND,  
HUR BLIR  
MAN BÄSTA 
LSS-KOMMUN?

Tuva Lund, 
kommunalråd 
från Botkyrka 
och stolt vinnare 
av det första 
priset för Bästa 
LSS-kommun. 
Vem vinner nästa 
gång? 

FOTO: LINNEA 
BENGTSSON.

Bengt Wester-Bengt Wester-Bengt Wester
berg firar med 
vinnarna i täv-vinnarna i täv-vinnarna i täv
lingen Bästa 
LSS-kommun. 
Fr v Annika 
Jaldenius 
(örgryte-
Härlanda), 
Agneta Åkes-
son (Enköping) 
och Tuva Lund 
(Botkyrka). 

FOTO: LINNEA 
BENGTSSON.

TÄVLINGEN ”BÄSTA 
LSS-KOMMUN” 
anordnas av Föräldrakraft, 
HejaOlika.se samt ABH Ut-
bildning och Rådgivning. År 
2016 utsågs Botkyrka kom-
mun till vinnare, tätt följt av 
stadsdelen Örgryte-Härlanda 
i Göteborg samt Enköpings 
kommun. Det är nu hög tid 
att nominera till 2017 års pris.

 Verksamhetssystem för assistansbolag
Tidvis är ett 100% webbaserat system som genom ett 
processorienterat stöd hjälper bolag att få ordning på 
tid, dokumentation och mycket mer, med e�ektivitet 

och användarvänlighet i fokus. Tidvis fungerar på 
datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

Tidredovisning  Schemaläggning
Dokumentation  E-post
Semestersaldo  Frånvaro
Schemasimulator  Budget/Ekonomi
CRM    Arbetstidslag
Utbildning  Export till lönesystem

www.tidvis.se   033-722 10 10

delar handlar om kostnader, och då finns 
det stor risk att man tappar att prata om 
det viktigaste; varför vi har LSS och det 
värde som LSS tillför både för enskilda 
personer men också för samhället.

– Jag är rädd för att diskussionen blir en 
ekonomisk dragkamp mellan kommuner, 
landsting och stat; istället för en diskussion 
om hur vi kan utveckla och förbättra LSS, 
säger Tuva Lund.
Vad tycker du är viktigast att ly�a fram?

- Vikten av att påminna sig av vad LSS är 
och står för. Vikten av samverkan med 
medborgarna, medarbetarna, föreningarna 
och politiken för tillsammans kan man 
jobba mot gemensamma mål. Â
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1. 
VAD ÄR STRESS?

Stress är en naturlig reaktion som uppstår vid 
olika händelser i vår vardag. Graden av stress 
är kopplad till händelsens intensitet, kontroller-
barhet, förutsägbarhet och varaktighet. Om du 
utsätts för långvarig stress utan återhämtning 
kan det påverka de mekanismer i din kropp 
som strävar efter balans mellan aktivitet och 
vila. Det resulterar i både fysisk och kognitiv 
trötthet och uppstår när det blir en obalans 
mellan dina förväntningar, strävanden och de 
krav som finns i ditt dagliga liv. Det är heller 
inte bara yttre faktorer som utlöser stressre-
aktioner, utan även tankar om egna tillkor-
takommanden, en önskan om att göra saker 
perfekt, viljan att ha kontroll samt en känsla av 
otillräcklighet.
 

2. 
VILKA SYMTOM ÄR TYPISKA  

FÖR UTBRÄNDHET?
Enligt en inom arbetslivet vedertagen defini-
tion av utbrändhet definieras fyra områden 
med olika symtom. Det första området handlar 
om fysiologiska reaktioner som sömnproblem, 
trötthet, smärta eller mag- och tarmbesvär. 

Det andra området handlar om emotionella 
reaktioner som irritation, ilska, hopplöshet, 
nedstämdhet och ångest. 

Det tredje området handlar om att 
personen upplever kognitiva svårig-
heter med koncentration, minne, 
problemlösningsförmåga och nega-
tiva tankar. 

Det fjärde området handlar om 
beteendemässiga förändringar där 
personen har svårt att varva ned eller iso-
lerar sig. Att vara utbränd innebär att personen 
känner av flera av dessa symtom dagligen och 
under en längre tid. 

3. 
MEN JAG ORKAR JU  

HUR MYCKET SOM HELST?
Jag brukar beskriva det som om man sätter 
en groda i en kastrull med kallt vatten och 
värmer upp vattnet långsamt. Grodan stannar 
kvar men när vattnet når 70 grader dör den. 
Om man däremot släpper ned den i 70-gradigt 

vatten direkt så hoppar den ur. Symtomen blir 
normaliserade och man märker inte 

vart det bär förrän det är försent. 
Många föräldrar har kämpat i 

många år innan de börjar känna 
av symtom, som ofta börjar 
med sömnsvårigheter, koncen-
trationssvårigheter eller pro-

blem med minnet. Det kommer 
ofta smygande, för att sedan en 

dag bli väldigt synliga, kanske i sam-
band med att det händer något oförutsett 

som får bägaren att rinna över. 

När kuratorn Caisa Lindström mötte familjer med kroniskt sjuka barn
började hon forska på utbrändhet. Hennes resultat visar tydligt att

risken att bli utbränd är betydligt högre för oss än för andra. 
Här svarar hon på frågor om utmattning och  
vad vi kan göra för att undvika att bli sjuka.

text och foto Anna Pella

Förälder till ett  
kroniskt sjukt barn –

ETT  
OMÖJLIGT 
UPPDRAG

Guide!

TEMA  
UTMATT- 

NING
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3. 
MEN JAG ORKAR JU  

HUR MYCKET SOM HELST?
Jag brukar beskriva det som om man sätter 
en groda i en kastrull med kallt vatten och 
värmer upp vattnet långsamt. Grodan stannar 
kvar men när vattnet når 70 grader dör den. 
Om man däremot släpper ned den i 70-gradigt 

vatten direkt så hoppar den ur. Symtomen blir 
normaliserade och man märker inte 

vart det bär förrän det är försent. 
Många föräldrar har kämpat i 

många år innan de börjar känna 
av symtom, som ofta börjar 
med sömnsvårigheter, koncen-
trationssvårigheter eller pro-

blem med minnet. Det kommer 
ofta smygande, för att sedan en 

dag bli väldigt synliga, kanske i sam-
band med att det händer något oförutsett 

som får bägaren att rinna över. 

Novista of Sweden AB
Johannebergsvägen 6, SE-312 72

Skummeslövsstrand
0431-49 13 10 / info@novista.se

Novista of Sweden AB
Johannebergsvägen 6, SE-312 72

Skummeslövsstrand
0431-49 13 10 / info@novista.se

www.novista.se

Alla äventyr börjar med 
en natts god sömn

Våra �bertäcken Futura & Nova omsluter 
dig och bidrar till en fridfull och harmonisk 

sinnesstämning.

När solens första strålar når dig är du redan
vaken och utvilad, redo för en ny dag.

Ett tyngdtäcke som är mjukt och mysigt.
En känsla av trygghet och lugn.

Bakgrund: Socionom som jobbat flera år inom Social-
tjänsten, och sedan år 2000 som kurator på barnklini-
ken på Universitetssjukhuset i Örebro. På barnkliniken 
märkte hon att föräldrarna till barn med kroniska sjuk-
domar var väldigt trötta. En dag berättade en mamma 
att hon gett sitt barn en örfil och det blev startskottet 
för Caisas forskning. 

Forskningsresultat: Forskat på flera diagnosgrupper 
men mest på föräldrar till barn med diabetes, där 
44,4% av mammorna och 28,4% av papporna visar 
symtom på utbrändhet (Snittresultatet blev 36% jäm-
fört med 20% i den friska kontrollgruppen). 

Aktuell med: Avhandlingen ”Burnout in parents of 
chronically ill children” på Örebro Universitet. Föreläser 
runt om i landet om sina resultat. Kontakta caisa.linds-
trom@regionorebrolan.se om du vill veta mer.

Caisa Lindström

LSS-SKOLAN 
LÄR DIG MER OM DINA RÄTTIGHETER
ALLA LEKTIONER PÅ HEJAOLIKA.SE
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4. 
VARFÖR DRABBAS  

JUST VI EXTRA HÅRT?
Många föräldrar tvingas vara spindeln i nätet 
för barnets vård och omsorg. För många av 
dessa är det kroniskt sjuka barnets hälsa alltid i 
fokus. Allt som en förälder vill göra för och med 
sitt barn riskerar att förvandlas till en massa 
måsten. Många känner skam och skuld för att 
de inte räcker till för sitt barn, för sin partner, 
för syskonen, för vänner, anhöriga med flera. 

Forskningen visar på samband mellan ut-
brändhet och hur mycket barnets sjukdom 
påverkar familjens vardag, mängden praktiskt 
stöd från omgivningen, förälderns sömn, och 
hur mycket egen tid och partid föräldrarna har. 
Det tydligaste sambandet är dock vilket kön 
man tillhör. Mammor löper betydligt högre risk 
att drabbas än pappor.

5. 
VARFÖR DRABBAS MAMMOR  

MER ÄN PAPPOR?
Forskningen visar att många mammor känner 
ett personligt misslyckande och skuld när bar-
net inte mår bra. En mamma beskrev det som 
att hon kände att hennes barn var en fysisk del 
av henne, hon mådde dåligt när barnet mådde 
dåligt. Forskningen visar också att mammor 
oroar sig mer för framtiden. 

Många beskriver också ett stort kontrollbe-
hov och så kallad prestationsbaserad självkäns-
la, vilket betyder att självkänslan är beroende 
av att man känner sig duktig. Ett tecken på 
detta kan vara att man har svårt att säga nej, 
vilket tyder på att man har svårt att prioritera 
sig själv. Självklart finns dessa egenskaper även 
hos män, även om det inte är lika vanligt. 

6. 
HUR HAR VI FÅTT  

DESSA EGENSKAPER?
Det kommer ofta från den egna uppväxten. 
Inte sällan har man haft en förälder som är lika-
dan, man har ärvt ett mönster. Andra beskriver 
att de haft en sjuk förälder och tagit mycket 
ansvar hemma tidigt. Men det beror också på 
plats i syskonskaran och vilken roll man haft i 
familjen. Det handlar också om att man som 
liten i första hand fått bekräftelse när man varit 
duktig. Beroende på vilken personlighet man 
har kan man vara extra sårbar för detta. Att bli 
uppskattad och få beröm för att man är duktig, 
gör att man är osäker på om man duger som 
man är när man inte presterar. 

En individ påverkas också av de normer och 
värderingar som finns i samhället. Jag ser i mitt 
dagliga arbete att mammor till kroniskt sjuka 
barn ofta känner sig otillräckliga när de via 
sociala medier ser hur andra mammor får till 
det och lyckas med allt det där som de själva 
inte hinner eller orkar med. 

7. 
MEN DE FLESTA DELAR  

JU PÅ ANSVARET  
KRING SITT BARN?

Ja, de flesta föräldrar delar på det praktiska 
ansvaret kring sitt barn, men många mammor 
känner att deras partner bara tar ansvar när 
det är uttalat att han ska göra det, annars tar 
hon automatiskt ansvar. Många mammor brot-
tas också med känslor kring att det sätt som 
pappan gör på inte riktigt duger. Mammorna 
beskriver också att de dubbelkollar att deras 
partner tar sin del av ansvaret. 

Mammor och pappor har dessutom ofta 
olika tempo. Mammor behöver ibland lära sig 
att vänta in papporna lite grand. De behöver 
ta ett steg tillbaka och släppa fram papporna. 
Jag brukar säga att det tar tid att lära sig backa 
men också att lära sig gasa. En mamma sa att 
hon får skuldkänslor om hon försöker släppa 
kontrollen, det kändes som att hon bryr sig 
mindre om sitt barn då.

8. 
VAD HÄNDER NÄR  
UTBRÄNDHETEN  
ÄR ETT FAKTUM?

Många beskriver att de tror att de blivit tokiga 
och känner sig lättade över att få veta att det 
är ett medicinskt tillstånd. Att det går att jobba 
med och inte är för alltid. Då blir det också 
mindre tabubelagt. De känner sig också lättade 
när de får veta att de inte själva gjort något 
fel och att det inte bara är att ”skärpa sig eller 
rycka upp sig” som omgivningen ibland tror. 

Ett dilemma, jämfört med arbetsrelaterad 
utbrändhet, är dock att det inte går att bli 
sjukskriven från sin hemsituation eller få nya 
arbetsuppgifter. Som förälder är man aldrig 
ledig. Istället handlar det mycket om att föra in 
balans i livet genom att förändra sin vardag. 

Arbetet kan, om man trivs och inte alltid 
känner sig stressad, bli en plats för ”avkopp-
ling” där hjärnan får vila från föräldrarollen. Och 
tvärtom, vantrivsel och utmattning i arbetslivet 
gör att belastningen kommer från två håll vilket 
kräver mer av både individen, dess familj och 
arbetsgivare för att komma tillrätta med ut-
brändheten.

9. 
VAD KAN JAG GÖRA DÅ?

Sök professionell hjälp. Du måste hjälpa dig 
själv först innan du hjälper ditt barn. Flygvär-
dinnans instruktioner om att föräldern i ett 
nödläge först ska sätta på sig syrgasmasken 
och sedan hjälpa barnet är en bra illustration 
på detta. 

Den största utmaningen du har är att se till 
att du mår bra själv. Det kan vara genom vila, 
återhämtning och lustfyllda aktiviteter. Det kan 
också vara genom rörelse, motion och and-
ningsteknik. Men det svåraste är att skapa en 
beteendeförändring, att skilja på vad du måste 
och vad du vill göra. Alla uppgifter i hemmet 
och kring barnets sjukdom stressar kanske inte 
lika mycket. Tänk till vilka som stressar dig mest 
och jämför med din partner så att ni kan avlas-
ta varandra. 

Gör en fördelningslista för vem som gör vad 
och identifiera saker som inte måste göras idag 
eller i morgon. Våga också be om praktisk hjälp 
från nätverket och börja säga nej.

10. 
NÅGRA ORD PÅ VÄGEN?

Utbrändhet bör erkännas som en psykologisk 
konsekvens av att vara förälder till ett barn 
med kronisk sjukdom. I min forskning fann jag 
att 44 % av alla mammor till barn med diabetes 
har symtom på utbrändhet, si�ran kan vara 
ännu högre hos mammor till barn med stora 
funktionsnedsättningar. Vi människor tål hög 
stress om vi får pauser och återhämtning. Om 
vi inte får det säger kroppen ifrån. 

Även när man blivit frisk så vittnar många 
om att stresströskeln förblir lägre och att man 
inte kommer tillbaka till sin gamla kapacitet, 
vilket inte ska ses som något negativt eller ett 
misslyckande. Genom att bejaka och ta hand 
om sina egna behov och skapa en balans i till-
varon är risken mindre för att återinsjukna eller 
alls bli utbränd från första början. 

När jag matat in  
all data och såg  

resultatet kände jag: 
”Yes, jag hade rätt, 

och samtidigt,  
jäklar också”.  

Forskaren i mig blev 
nöjd e�ersom min  
hypotes stämde,  

men kuratorn i mig 
blev bedrövad.

TEMA  
UTMATT- 

NING
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Ett dilemma, jämfört med arbetsrelaterad 
utbrändhet, är dock att det inte går att bli 
sjukskriven från sin hemsituation eller få nya 
arbetsuppgifter. Som förälder är man aldrig 
ledig. Istället handlar det mycket om att föra in 
balans i livet genom att förändra sin vardag. 

Arbetet kan, om man trivs och inte alltid 
känner sig stressad, bli en plats för ”avkopp-
ling” där hjärnan får vila från föräldrarollen. Och 
tvärtom, vantrivsel och utmattning i arbetslivet 
gör att belastningen kommer från två håll vilket 
kräver mer av både individen, dess familj och 
arbetsgivare för att komma tillrätta med ut-
brändheten.

9. 
VAD KAN JAG GÖRA DÅ?

Sök professionell hjälp. Du måste hjälpa dig 
själv först innan du hjälper ditt barn. Flygvär-
dinnans instruktioner om att föräldern i ett 
nödläge först ska sätta på sig syrgasmasken 
och sedan hjälpa barnet är en bra illustration 
på detta. 

Den största utmaningen du har är att se till 
att du mår bra själv. Det kan vara genom vila, 
återhämtning och lustfyllda aktiviteter. Det kan 
också vara genom rörelse, motion och and-
ningsteknik. Men det svåraste är att skapa en 
beteendeförändring, att skilja på vad du måste 
och vad du vill göra. Alla uppgifter i hemmet 
och kring barnets sjukdom stressar kanske inte 
lika mycket. Tänk till vilka som stressar dig mest 
och jämför med din partner så att ni kan avlas-
ta varandra. 

Gör en fördelningslista för vem som gör vad 
och identifiera saker som inte måste göras idag 
eller i morgon. Våga också be om praktisk hjälp 
från nätverket och börja säga nej.

10. 
NÅGRA ORD PÅ VÄGEN?

Utbrändhet bör erkännas som en psykologisk 
konsekvens av att vara förälder till ett barn 
med kronisk sjukdom. I min forskning fann jag 
att 44 % av alla mammor till barn med diabetes 
har symtom på utbrändhet, si�ran kan vara 
ännu högre hos mammor till barn med stora 
funktionsnedsättningar. Vi människor tål hög 
stress om vi får pauser och återhämtning. Om 
vi inte får det säger kroppen ifrån. 

Även när man blivit frisk så vittnar många 
om att stresströskeln förblir lägre och att man 
inte kommer tillbaka till sin gamla kapacitet, 
vilket inte ska ses som något negativt eller ett 
misslyckande. Genom att bejaka och ta hand 
om sina egna behov och skapa en balans i till-
varon är risken mindre för att återinsjukna eller 
alls bli utbränd från första början. 

Utmattningssyndrom,  
enligt Socialstyrelsen
• Jag har varit utsatt för stress under minst sex månader
•   Jag kan inte vila mig pigg över en helg eller längre 

ledighet
•   Jag har dagliga besvär av somatisk, kognitiv,  

emotionell natur samt beteendeförändring

Det är extra lätt att  
drabbas om du har…
•   ett barn som kräver extra omvårdnad  

och tillsyn
• svårt att säga nej
• en prestationsbaserad självkänsla
• ett starkt kontrollbehov

(en kombination av �era 
krävs)
• Sömnproblem
• Långvarig trötthet
•  Återkommande  

infektioner
• Smärta
•  Mag- och tarm-

problem
• Nedstämdhet
• Ångest
• Irritation
• Ilska

• Oro
• Känsla av hopplöshet 
• Frustration
•  Problem med koncen-

tration och minne
•  Försämrad kreativitet 

& problemlösnings-
förmåga

• Negativa tankar
• Svårt att varva ned
• Passivitet
• Risktagning
• Isolering

Utbränd eller  
utmattad?
Utbrändhet finns inte som medicinsk diagnos, 
däremot har den stora likheter med utmattnings-
syndrom både vad gäller uppkomst, symtom och 
behandling. 

Utmattningssyndrom är en diagnos som ställs av 
läkare medan utbrändhet (burnout) är ett tillstånd 
som definieras via forskningsinstrument.

5 sätt att före- 
bygga & behandla
• Sömn
• Återhämtning
• Motion
• Egen tid
• Beteendeförändring

Tecken på utbrändhet

GRAFIK: FREEPIK
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Risken att drabbas av utbrändhet är högre  
bland mammor än bland pappor. Här berättar 
sex mammor om hur de anpassat livet för att 

hantera stressen i vardagen.

Vittnesmål från  
utmattade mammor 

SÅ GÖR VI FÖR 
ATT KLARA 
STRESSEN

”Jag bromsade i tid  
vilket snabbade på  
tillfrisknandet”

Vår dotter är 12 år och jag fick mina första 
riktigt tydliga symtom förra året. Detta efter 
ett tu�t år med stor operation, fyra månader 

på sjukhus och ett efterföljande ökat vårdbehov.
Jag fick själv ta tag i det. Väntetiden till läkare på 

vårdcentral var två månader för att få remiss till 
psykolog. Jag valde i stället att direkt gå den privata 
vägen. Påbörjade samtal med psykoterapeut efter 
två veckor, i den behandlingen ingick också dagliga 
övningar med mindfulness. Parallellt med detta 
tjatade jag mig till en tid hos vårdcentralen och fick 
komma dit efter en och en halv månad. Där fick jag 
remiss till psykolog och vi påbörjade samtal tre 
månader efter mina första symtom uppstod. 

”Mitt råd till nya 
föräldrar i liknande 
situation är att 
påbörja psykolog-
samtal redan innan 
ni får symptom.”

Jag bromsade nog i tid vilket snabbade på tillfrisk-
nandet. Redan efter tre månader kände jag hur jag 
började må bättre, det handlar emellertid om en 
gradvis förbättring hela tiden – något som tar tid. 

I dag mår jag mycket bättre men jag är mycket 
mer stresskänslig. Det är en ständig kamp att hålla 
stressen och alla måsten borta. Jag fick en kommen-
tar om att man måste sänka kraven ”det är ju inte så 
noga att det är ordning i skåpen och att era fönster 
är putsade”. Jag bara skrattade när jag hörde detta. 
Mina fönster har jag inte putsat på flera år och skåp-
luckorna bågnar av röran innanför. Det är ickefrågor 
för oss. Vår stress handlar i stället om vi kommer 
att behöva göra en omfattande höftoperation för vår 
dotter inom en snar framtid, hur vi ska hålla hennes 
stora krampanfall borta, hur vi ska få en inkomst så 
att vi klarar oss när vi successivt fasar ut oss själva 
som assistenter (samtidigt som vi har tappat flera 
års erfarenhet i det yrkesliv vi är utbildade för) samt 
hur vi ska få alla de hundratals personer som jobbar 
runt vår dotter att göra rätt saker.

För att få livet att fungera har jag gått ner i arbets-
tid till 75 procent, vi har tagit in fler assistenter 
(vilket inte bara är en avlastning – det ger merjobb 
också), jag försöker få nio timmars sömn per natt, 
mediterar två, tre gånger per dag samt att vi har utö-
kat tiden på korttids. 

Mitt råd till nyblivna föräldrar i liknande situation 
är att påbörja psykologsamtal redan innan ni får 
symtom. Man behöver hjälp från någon som kan se 
ens livssituation utifrån och från någon som blir 
”din advokat”, som ser till ditt bästa som individ. Att 
sätta av den här typen av tid för reflektion på regel-
bunden basis tror jag är oerhört viktigt.

Mamma till 12-åring med CP-skada,  
autism, utvecklingsstörning och  
svår epilepsi

”Planera in egen tid som  
om du vore din bästa vän”

Vi har två tonåringar med olika funktionsned-
sättningar. Idag är de 19 och 17 år gamla. 
Mina första symtom på utmattning kom i 

samband med att vår sons diagnos fastställdes efter 
ett antal år med hårt arbete för att anpassa hans 

TEMA  
UTMATT- 

NING

…skolor för elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och/eller utvecklings-
störning. Från grund- och grundsärskolor  
till gymnasie- och gymnasiesärskolor! 
Vi �nns i Stockholms län.

l Balders hus
l Svedenskolan Mälarhöjden
l Svedenskolan Bergshamra
l Lunaskolan Bromma
l Lunaskolan Södra
l Häggviks Gymnasium
l Lunaskolan Östra Gymnasium

Utvecklingspedagogik erbjuder...

www.utvecklingspedagogik.se

Hos oss �nnsäven omsorgs-verksamheter
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”Det tog fyra 
månader innan jag 
var på banan igen, 
sedan dess är jag 
väldigt skör.”

Jag bromsade nog i tid vilket snabbade på tillfrisk-
nandet. Redan efter tre månader kände jag hur jag 
började må bättre, det handlar emellertid om en 
gradvis förbättring hela tiden – något som tar tid. 

I dag mår jag mycket bättre men jag är mycket 
mer stresskänslig. Det är en ständig kamp att hålla 
stressen och alla måsten borta. Jag fick en kommen-
tar om att man måste sänka kraven ”det är ju inte så 
noga att det är ordning i skåpen och att era fönster 
är putsade”. Jag bara skrattade när jag hörde detta. 
Mina fönster har jag inte putsat på flera år och skåp-
luckorna bågnar av röran innanför. Det är ickefrågor 
för oss. Vår stress handlar i stället om vi kommer 
att behöva göra en omfattande höftoperation för vår 
dotter inom en snar framtid, hur vi ska hålla hennes 
stora krampanfall borta, hur vi ska få en inkomst så 
att vi klarar oss när vi successivt fasar ut oss själva 
som assistenter (samtidigt som vi har tappat flera 
års erfarenhet i det yrkesliv vi är utbildade för) samt 
hur vi ska få alla de hundratals personer som jobbar 
runt vår dotter att göra rätt saker.

För att få livet att fungera har jag gått ner i arbets-
tid till 75 procent, vi har tagit in fler assistenter 
(vilket inte bara är en avlastning – det ger merjobb 
också), jag försöker få nio timmars sömn per natt, 
mediterar två, tre gånger per dag samt att vi har utö-
kat tiden på korttids. 

Mitt råd till nyblivna föräldrar i liknande situation 
är att påbörja psykologsamtal redan innan ni får 
symtom. Man behöver hjälp från någon som kan se 
ens livssituation utifrån och från någon som blir 
”din advokat”, som ser till ditt bästa som individ. Att 
sätta av den här typen av tid för reflektion på regel-
bunden basis tror jag är oerhört viktigt.

Mamma till 12-åring med CP-skada,  
autism, utvecklingsstörning och  
svår epilepsi

”Planera in egen tid som  
om du vore din bästa vän”

Vi har två tonåringar med olika funktionsned-
sättningar. Idag är de 19 och 17 år gamla. 
Mina första symtom på utmattning kom i 

samband med att vår sons diagnos fastställdes efter 
ett antal år med hårt arbete för att anpassa hans 

tillvaro i förskolan och skolan, och sedan dess har 
det fortsatt.

Sedan några år tillbaka har jag svåra sömnpro-
blem, jag sover bara en eller två timmar i sträck. 
Dessa besvär kom i samband med att vår dotter 
vistades på sjukhus under en längre period och jag 
var i ständig beredskap på att något allvarligt skulle 
inträ�a under natten och att sjukhuset skulle ringa. 
Jag har magproblem. Jag har också problem med 
yrsel och svårt att fokusera och ta in ny information. 
Jag har problem med minnet och svårt att priorite-
ra. Och så är jag ständigt trött, så trött.

Jag har varit sjukskriven på grund av utmattnings-
symtom vid ett tillfälle under de här åren. Det tog 
cirka fyra månader innan jag var på banan igen, men 
sen dess är jag väldigt skör och har lätt att ”trilla 
tillbaka”. Jag lever idag med att ständigt behöva 
tänka på att inte ta ut mig på olika saker, som jobb 
och uppgifter kopplade till mina barns funktions-
nedsättningar.

De förändringar jag gjort för att få mitt liv att 
fungera är att sluta arbeta som anställd, jag driver 
eget företag tillsammans med min man och därmed 
kan vi vara lite mer flexibla kring våra arbetstider. 
Jag försöker finna en stunds ro och egen tid, ofta en 
lite längre stund på morgonen, genom att till exem-
pel sova till halv åtta istället för till halv sju – den 
timmen kan göra underverk. Jag försöker också äta 

…skolor för elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och/eller utvecklings-
störning. Från grund- och grundsärskolor  
till gymnasie- och gymnasiesärskolor! 
Vi �nns i Stockholms län.

l Balders hus
l Svedenskolan Mälarhöjden
l Svedenskolan Bergshamra
l Lunaskolan Bromma
l Lunaskolan Södra
l Häggviks Gymnasium
l Lunaskolan Östra Gymnasium

Utvecklingspedagogik erbjuder...

www.utvecklingspedagogik.se

Hos oss �nnsäven omsorgs-verksamheter
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”Jag sjukskrevs 
av en läkare men 
Försäkringskassan 
godtog inte sjuk-
skrivningen. Jag 
fick ta tjänstledigt 
från jobbet och bli 
assistent till min 
son.”

en lugn frukost i ”godan ro” – det är så underskattat! 
Jag prioriterar att träffa människor och vänner som 
ger energi och tackar nej till sådant som tar energi, 
sjunger i kör och kan äntligen prioritera min egen 
träning flera gånger i veckan. Jag gör även avslapp-
ningsövningar regelbundet och ”boostar” mig emel-
lanåt med att åka på retreat och gå på massage. Jag 
försöker  vara ”här och nu”, ibland så till den grad 
att jag inte minns vad jag gjorde igår.

Det känns svårt att ge råd till andra, men försök 
stå på dig och sök hjälp, avlastning och stöd med det 
du tror att du har rätt till. Kom ihåg dig själv och 
planera in egen tid som om du vore din bästa vän 
– det mötet vill du ju inte missa!

Mamma till 17-åring med förvärvad  
hjärnskada och 19-åring med  
neuropsykiatrisk diagnos

”Mina sömnproblem  
styr mycket över  
hur jag mår”

Vår dotter genomgick en stor operation när 
hon var nio år. Vi hade förberett oss i ett år 
och visste att det var en stor risk att hon inte 

skulle klara den. Ett halvår efter operationen blev 
jag mycket deprimerad och skuldtyngd och sökte 
hjälp. Fram till dess hade jag kämpat på med att 
kombinera ett krävande arbete med ett krävande 
hemliv där vi ville leva ett vanligt småbarnsliv trots 
sjukdomar, operationer och att vi gick upp många 
gånger varje natt. 

Jag fick en bra husläkare som remitterade mig för 
samtal och skrev ut antidepressiva tabletter. Hon 
ville sjukskriva mig, men det blev inte så. Jag upp-
levde tabletterna som ett misslyckande och tog dem 
bara i ett halvår. Samtalen var inte speciellt bra, 
men jag lärde mig att inte ställa så höga krav på mig 
själv och det jobbar jag fortfarande på.

Idag är vår dotter 16 år och jag har fortfarande 
problem periodvis med att läsa texter, koncentrera 
mig och humörsvängningar. Jag jobbar kontinuerligt 
med att försöka må bra genom att försöka tänka posi-
tivt och träna mycket. I vår värld där kaos och oro 
råder känns det skönt att ha kontroll över sin kropp.

Ibland har jag funderat på att sluta mitt jobb för 
att bara vara behjälplig hemma, men jag inser att 
man bara måste bestämma sig och kämpa på.

Jag har periodvis stora sömnproblem och det styr 
mycket över hur jag mår. Ibland blir jag orolig över 
demens och egna sjukdomar på grund av stressen 
och sömnbristen.

Jag jobbar deltid och har ett jobb nu där jag kan 

styra mycket över arbetstiden. Jag prioriterar trä-
ning, både i grupp och ensam. Jag och min man har 
pratat mycket för att hitta balans mellan oss, och 
ibland har vi tagit hjälp av samtalsterapi. Jag försö-
ker tänka på vad jag mår bra av, lever i nuet och när 
tunga perioder kommer får de komma, jag vet att 
det går över.

Om jag hade fått göra annorlunda från början så 
önskar jag att jag varit sjukskriven och hemma mer 
vid jobbiga perioder under vår dotters uppväxt. Det 
var helt orimligt hur vi kämpade på. Så mitt råd till 
andra är att ta hjälp vid behov, och se till att du får 
sova. 

Mamma till 16-åring med microcefali,  
infektionsastma och epilepsi

”Ta emot all  
hjälp du kan få”

Min son låg på sjukhus sina första fem måna-
der i livet på grund av livshotande and-
ningsstopp. Han fick personlig assistans 

dygnet runt men väl hemma behövde assistenten 
ringa på oss flera gånger per natt och vi rasade gan-
ska snabbt eftersom vi inte fick sova. Så min utmatt-
ning började nog redan då, men jag tvingades köra 
på. 

Jag och min man tvingades ofta hoppa in som 
assistenter, både dag- och nattetid. Samtidigt behöv-
de jag komma hemifrån och få en glimt av ett ”nor-
malt liv” så när vår son var knappt två år började jag 
jobba 30%. Något år senare havererade assistansen 
totalt och då hamnade jag i ett uttalat utmattnings-
syndrom. Jag sjukskrevs av en läkare men Försäk-
ringskassan godtog inte sjukskrivningen. För att 
klara situationen fick jag ta tjänstledigt från mitt 
jobb och istället ”bara” jobba som assistent åt min 
son. Fyra månader senare drabbades jag av aggres-
siv bröstcancer. 

Ett år fick jag lägga på att ta mig igenom cancerbe-
handlingen och sedan ytterligare ett på att återhäm-
ta mig från utmattningen. För att slippa bråka med 
Försäkringskassan sa jag upp min anställning på 
mitt ordinarie jobb. Jag har skött min rehabilitering 
och arbetsträning på egen hand istället. Idag är situ-
ationen med min son under kontroll, även om han 
fortfarande behöver assistans, och jag ser fram 
emot att i lagom takt börja jobba utanför hemmet 
igen.

Vi har tagit hjälp av anhöriga och vänner för att 
klara situationen. Att vi klarat det beror också 
mycket på vår sons utveckling. Hade han varit lika 
dålig idag som under de första åren kan jag inte se 
hur vi skulle klarat att ha honom hemma. Jag har 

prioriterat bort väldigt mycket som tidigare var en 
del av min familjs vardagsliv. Jag mediterar och 
utövar yoga dagligen för att hålla mig ”på banan” 
och klara av dagens prövningar. Jag har ett betydligt 
mindre, men starkare och viktigare, umgänge. Jag 
har fått en hel del behandling i form av antidepres-
siv medicin och kognitiv beteendeterapi, men även 
sjukgymnastik och massage.

Mitt första råd till andra i liknande situation: Ta 
emot all hjälp ni kan få. Be någon, en anhörig, vän 
eller någon på habiliteringen hjälpa till att samordna 
hjälpinsatser som olika personer runt er kan ställa 
upp med. Mitt andra råd till dig som förälder: Stå på 
dig! Kräv din och ditt barns rätt, även om det är 
jättejobbigt. Ge dig själv pauser, möjligheter till 
återhämtning och att komma ifrån. Du måste äta, 
dricka, vila, komma ut i solen och luften för att orka. 
Så tänk utanför boxen och försök hitta möjligheter 
för det. Det känns konstigt och jobbigt i början, men 
du måste för att hålla.

Mamma till 5-åring med medfödd  
hjärnskada, lätt CP-hemiplegi

”Glöm inte bort dina  
grundläggande behov”

Det är svårt att säga när mina första symtom 
kom, troligtvis tidigt. När vårt barn var fem 
år blev jag sjukskriven och läkaren på vård-

centralen skickade remiss till en stressklinik utan 
att informera mig. Jag är tacksam för det. Där fick 
jag teori och praktik i vad stress och utmattning 
innebär. Jag deltog i föreläsningar, samtal och av-
slappningsövningar i grupp och fick individuella 
psykologsamtal med kognitiv beteendeterapi. Mel-
lan träffarna hade jag hemuppgifter. Parallellt med 
det började jag träna. Först promenader, sedan bör-
jade jag jogga i långsamt tempo. Jag fick även läke-
medel mot nedstämdhet. 

Efter en tid fick jag börja arbetsträna och jag hade 
en klok och stöttande chef som hjälpte mig att prio-
ritera samtidigt som hon tvingade mig ta ansvar, hon 
hjälpte mig att anpassa mina arbetsuppgifter utifrån 
vad jag trodde jag skulle klara och efter ungefär ett 
år kunde jag börja jobba igen på riktigt. 

För några år sedan fick jag ett större bakslag och 
blev sjukskriven i tio veckor, men kom snabbt tillba-
ka igen och gick ned ytterligare i arbetstid. 

Idag jobbar jag 50-70% på mitt vanliga jobb och 
mår oftast bra. I perioder sover jag dåligt som resul-
tat av ökad stress men tar det då på allvar och försö-
ker sakta ned. Min stresströskel är låg. Särskilt när 
det sammanfaller med mycket på jobbet med att 
vårt barn är sjukt. Jag har även gått en sorgbearbet-
ningskurs som gjorde att jag kunde sätta ord lite 
mer på vad som var vad och se att mitt mående sam-
manföll med händelser kring vårt barn. 

Jag försöker prioritera det jag mår bra av och 
hålla borta stress vilket för mig innebär träning, 
natur, lugn och ro, vara mer själv och ha mindre 
socialt umgänge än tidigare eftersom det tar mer 
energi än det ger ibland. Och så prioriterar jag tid 

TEMA  
UTMATT- 
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LÄSTIPS. 
På www.utmatta-
demamman.se  
delar Pernilla 
Kipping med sig 
av egna erfaren-
heter kring stress 
och utmattning 
och bjuder på 
sina bästa tips för 
återhämtning.

styra mycket över arbetstiden. Jag prioriterar trä-
ning, både i grupp och ensam. Jag och min man har 
pratat mycket för att hitta balans mellan oss, och 
ibland har vi tagit hjälp av samtalsterapi. Jag försö-
ker tänka på vad jag mår bra av, lever i nuet och när 
tunga perioder kommer får de komma, jag vet att 
det går över.

Om jag hade fått göra annorlunda från början så 
önskar jag att jag varit sjukskriven och hemma mer 
vid jobbiga perioder under vår dotters uppväxt. Det 
var helt orimligt hur vi kämpade på. Så mitt råd till 
andra är att ta hjälp vid behov, och se till att du får 
sova. 

Mamma till 16-åring med microcefali,  
infektionsastma och epilepsi

”Ta emot all  
hjälp du kan få”

Min son låg på sjukhus sina första fem måna-
der i livet på grund av livshotande and-
ningsstopp. Han fick personlig assistans 

dygnet runt men väl hemma behövde assistenten 
ringa på oss flera gånger per natt och vi rasade gan-
ska snabbt eftersom vi inte fick sova. Så min utmatt-
ning började nog redan då, men jag tvingades köra 
på. 

Jag och min man tvingades ofta hoppa in som 
assistenter, både dag- och nattetid. Samtidigt behöv-
de jag komma hemifrån och få en glimt av ett ”nor-
malt liv” så när vår son var knappt två år började jag 
jobba 30%. Något år senare havererade assistansen 
totalt och då hamnade jag i ett uttalat utmattnings-
syndrom. Jag sjukskrevs av en läkare men Försäk-
ringskassan godtog inte sjukskrivningen. För att 
klara situationen fick jag ta tjänstledigt från mitt 
jobb och istället ”bara” jobba som assistent åt min 
son. Fyra månader senare drabbades jag av aggres-
siv bröstcancer. 

Ett år fick jag lägga på att ta mig igenom cancerbe-
handlingen och sedan ytterligare ett på att återhäm-
ta mig från utmattningen. För att slippa bråka med 
Försäkringskassan sa jag upp min anställning på 
mitt ordinarie jobb. Jag har skött min rehabilitering 
och arbetsträning på egen hand istället. Idag är situ-
ationen med min son under kontroll, även om han 
fortfarande behöver assistans, och jag ser fram 
emot att i lagom takt börja jobba utanför hemmet 
igen.

Vi har tagit hjälp av anhöriga och vänner för att 
klara situationen. Att vi klarat det beror också 
mycket på vår sons utveckling. Hade han varit lika 
dålig idag som under de första åren kan jag inte se 
hur vi skulle klarat att ha honom hemma. Jag har 

prioriterat bort väldigt mycket som tidigare var en 
del av min familjs vardagsliv. Jag mediterar och 
utövar yoga dagligen för att hålla mig ”på banan” 
och klara av dagens prövningar. Jag har ett betydligt 
mindre, men starkare och viktigare, umgänge. Jag 
har fått en hel del behandling i form av antidepres-
siv medicin och kognitiv beteendeterapi, men även 
sjukgymnastik och massage.

Mitt första råd till andra i liknande situation: Ta 
emot all hjälp ni kan få. Be någon, en anhörig, vän 
eller någon på habiliteringen hjälpa till att samordna 
hjälpinsatser som olika personer runt er kan ställa 
upp med. Mitt andra råd till dig som förälder: Stå på 
dig! Kräv din och ditt barns rätt, även om det är 
jättejobbigt. Ge dig själv pauser, möjligheter till 
återhämtning och att komma ifrån. Du måste äta, 
dricka, vila, komma ut i solen och luften för att orka. 
Så tänk utanför boxen och försök hitta möjligheter 
för det. Det känns konstigt och jobbigt i början, men 
du måste för att hålla.

Mamma till 5-åring med medfödd  
hjärnskada, lätt CP-hemiplegi

”Glöm inte bort dina  
grundläggande behov”

Det är svårt att säga när mina första symtom 
kom, troligtvis tidigt. När vårt barn var fem 
år blev jag sjukskriven och läkaren på vård-

centralen skickade remiss till en stressklinik utan 
att informera mig. Jag är tacksam för det. Där fick 
jag teori och praktik i vad stress och utmattning 
innebär. Jag deltog i föreläsningar, samtal och av-
slappningsövningar i grupp och fick individuella 
psykologsamtal med kognitiv beteendeterapi. Mel-
lan trä�arna hade jag hemuppgifter. Parallellt med 
det började jag träna. Först promenader, sedan bör-
jade jag jogga i långsamt tempo. Jag fick även läke-
medel mot nedstämdhet. 

Efter en tid fick jag börja arbetsträna och jag hade 
en klok och stöttande chef som hjälpte mig att prio-
ritera samtidigt som hon tvingade mig ta ansvar, hon 
hjälpte mig att anpassa mina arbetsuppgifter utifrån 
vad jag trodde jag skulle klara och efter ungefär ett 
år kunde jag börja jobba igen på riktigt. 

För några år sedan fick jag ett större bakslag och 
blev sjukskriven i tio veckor, men kom snabbt tillba-
ka igen och gick ned ytterligare i arbetstid. 

Idag jobbar jag 50-70% på mitt vanliga jobb och 
mår oftast bra. I perioder sover jag dåligt som resul-
tat av ökad stress men tar det då på allvar och försö-
ker sakta ned. Min stresströskel är låg. Särskilt när 
det sammanfaller med mycket på jobbet med att 
vårt barn är sjukt. Jag har även gått en sorgbearbet-
ningskurs som gjorde att jag kunde sätta ord lite 
mer på vad som var vad och se att mitt mående sam-
manföll med händelser kring vårt barn. 

Jag försöker prioritera det jag mår bra av och 
hålla borta stress vilket för mig innebär träning, 
natur, lugn och ro, vara mer själv och ha mindre 
socialt umgänge än tidigare eftersom det tar mer 
energi än det ger ibland. Och så prioriterar jag tid 

med barnen. Gärna en och en när det går. En kom-
promiss vi tvingats göra är att vårt barn idag har en 
deltidsplats på medicinskt barnboende så att vi får 
en paus med jämna mellanrum. 

MINA RÅD TILL andra: Ta hjälp snabbt av personlig 
assistans kring barnet. Hoppa över assistans via 
kommunen för den är sällan bra utan välj en anord-
nare med barnet i centrum och med erfarenhet. Så 
du får vara förälder och orkar se allt härligt i att 
vara förälder till ett unikt barn, inte bara vårda. 

Det är också viktigt att lyssna på kroppen. Glöm 
inte bort dina grundläggande behov: sömnen, maten 
och träningen. Berätta för din chef om din situation 
och anpassa ditt jobb efter ditt nya liv. Men sluta 
inte jobba, jag tror att det är viktigt att jobba och 
komma iväg hemifrån. Fördela merarbetet mellan 
dig och din partner, gör inte allt själv. Gå med i för-
äldragrupp eller förening för barn i liknade situation 
så att ni kan få tips och bolla med andra föräldrar. 
Delegera till specialister kring ditt barn och be dem 
prata och samarbeta med varandra. Stanna upp då 
och då mitt i allt det nya! Och se det som är fint och 
härligt också. Personligen tror jag att jag blivit en 
mer empatisk person och kanske lite klokare än om 
jag inte haft denna erfarenhet. Det jobbiga ger ock-
så, det tar inte bara.

Mamma till 9-åring med  
flerfunktionsnedsättning
 

”Jag borde vara helt  
utmattad men jag tror att  
motionen hindrat det”

Jag kommer inte ihåg när jag fick mina första 
symtom på utmattning men jag misstänker att 
de kom redan under vår dotters första år, som 

var väldigt traumatiskt. Idag är hon 15 år och jag 
kämpar fortfarande med att hålla stressen ”stång-
en”. Jag väcks ideligen och sover inte bra.

Jag har sökt upp stresshanteringskurs, basal 
kroppskännedom och mindfulness via landstinget. 
Jag har hela tiden motionerat mycket, även innan vi 
fick barn. Och det är jag säker på har räddat mig. 
Jag borde vara helt utmattad men jag tror att motio-
nen hindrat det. 

För att få livet att fungera har jag gått ned i arbets-
tid. Jag har precis fått nytt jobb kommer att arbeta 
60%. Det är ett medvetet val. Jag yogar och medite-
rar regelbundet.

Mina råd till nyblivna föräldrar i liknande situa-
tion är att hitta din motion, som funkar för dig. Och 
gör den ofta. Ta hjälp av dina nära. Låt dem hjälpa 
dig med praktiska saker om de inte kan hjälpa dig 
med ditt barn. Min pappa handlade länge åt oss. Det 
blev inte ”rätt” varor, men det var värt det. Har du 
råd – anlita städhjälp. Och sök själv upp kurser som 
kan hjälpa dig. Försök få dem via din habilitering, de 
ska erbjuda stöd i olika former. Gör de inte, så sök 
dig till fysioterapin på landstinget. De har i vårt län 
ett bra utbud.

Mamma till 15-åring med  
flerfunktionshinder och dövblindhet

FK_1701_s62-69_guide-utmattning_v02.indd   69 2017-03-15   09:51



FÖRÄLDRAKRAFT  NR 1 2017 FÖRÄLDRAKRAFT  NR 1 201770   

NY BOK    

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

Mo Gård är en stiftelseägd non-profit organisation  
med verksamheter inom LSS och HVB. Vi driver också 
en gymnasiesärskola samt Mo Gård folkhögskola.

Vi erbjuder stöd i kommunikationen, individuella lösningar 
och för den som behöver det, en teckenspråkig miljö. 

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om vilka 
möjligheter som finns. 

Kommunikation ger 
möjlighet till utveckling 
och ett gott liv.

För två år sedan satte sig Anna Pella ned och började 
sammanställa de dagboksanteckningar hon skrivit 
genom åren. Resultatet blev boken ”När du ler  

stannar tiden” som kommer ut i dagarna. 

Vad handlar din bok om?
– Den handlar om hur det är att vara förälder till Agnes 

och hur hela vår familj påverkats av att hennes liv inte kan 
tas för givet. Den handlar om vår vardag, om oro och trött-
het, men också om stor kärlek, samhörighet och glädje. Jag 
skriver också om hur jag fått omvärdera mina egna tankar 
kring vad som är ett meningsfullt liv, och om vad som 
egentligen är viktigt.  

Varför har du skrivit den?
– En av de första dagarna i Agnes liv trä ade vi en barn-

sköterska som uppmanade mig att skriva dagbok, så att 
Agnes senare skulle kunna läsa vad hon varit med om. 
Även om hon aldrig kommer kunna läsa det jag skrivit så 
har jag fortsatt, och det har blivit ett sätt att försöka förstå 
vad vi är med om, allt från svåra besked och ovisshet om 
framtiden, till fantastiska möten med olika människor.

Vem ska läsa den?
– I första hand hoppas jag att den ska läsas av nyblivna 

föräldrar och anhöriga som hamnat i en liknande situation, 
men gärna också av människor som professionellt kommer i 
kontakt med familjer som har barn med svåra hjärnskador. 
Om den även läses av andra som bara är nyfikna på hur det 
är att leva ett annorlunda liv så blir jag förstås också glad. 

Varför behövs just din bok?
– Det är en bok jag själv skulle behövt läsa den där somma-

ren för drygt tretton år sedan när hon föddes, när jag själv 
tvekade om hennes liv var värt att rädda. Boken behövs för 
att visa att barn som Agnes kan ha ett bra liv, för att öka 
kunskapen om och minska fördomar i hela samhället. 

Hur är det att jobba med Föräldrakra�?
– Tidningen Föräldrakraft har alltid betytt väldigt mycket 

för mig och när vår familj var med i ett reportage frågade 
jag om Föräldrakraft behövde frilansare. Sen dess har jag 
gjort ett flertal reportage i varje nummer. Det är fantastiskt 
att få trä a andra familjer och få berätta deras historier. 
Alla jag möter tycker att det är en viktig och läsvärd tidning 
som ger dem mycket inspiration. Â

När Föräldrakrafts reporter Anna Pella fick  
en dotter med en svår hjärnskada undrade hon 
om någon annan förälder varit med om något 
liknande och överlevt. 

” Boken behövs för 
att visa att barn 
som Agnes kan  
ha ett bra liv”

Anna Pella
Familj: Sambo med Anders och mamma till Agnes 13,  
Ida 11 och Stina 8 år.

Bakgrund: Journalist som började frilansa som reporter 
på Föräldrakraft 2010.  

Aktuell med: Finns i Föräldrakrafts monter 
under Leva & Fungera med boken ”När du 
ler stannar tiden”. Även aktuell med egen 
radiodokumentär med samma namn i P1:s 
Svenska Berättelser som går att lyssna på  
i SR Play (bilden till höger). 

Föräldrakrafts reporter Anna Pella – nu kommer hennes bok om 
att vara förälder till ett barn med svår hjärnskada. 

foto: EVA LINDBLAD/1001BILD.SE

Vi lottar ut  
10 exemplar  
av nya boken!
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Mo Gård är en stiftelseägd non-profit organisation  
med verksamheter inom LSS och HVB. Vi driver också 
en gymnasiesärskola samt Mo Gård folkhögskola.

Vi erbjuder stöd i kommunikationen, individuella lösningar 
och för den som behöver det, en teckenspråkig miljö. 

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om vilka 
möjligheter som finns. 

Kommunikation ger 
möjlighet till utveckling 
och ett gott liv.

För två år sedan satte sig Anna Pella ned och började 
sammanställa de dagboksanteckningar hon skrivit 
genom åren. Resultatet blev boken ”När du ler  

stannar tiden” som kommer ut i dagarna. 

Vad handlar din bok om?
– Den handlar om hur det är att vara förälder till Agnes 

och hur hela vår familj påverkats av att hennes liv inte kan 
tas för givet. Den handlar om vår vardag, om oro och trött-
het, men också om stor kärlek, samhörighet och glädje. Jag 
skriver också om hur jag fått omvärdera mina egna tankar 
kring vad som är ett meningsfullt liv, och om vad som 
egentligen är viktigt.  

Varför har du skrivit den?
– En av de första dagarna i Agnes liv trä ade vi en barn-

sköterska som uppmanade mig att skriva dagbok, så att 
Agnes senare skulle kunna läsa vad hon varit med om. 
Även om hon aldrig kommer kunna läsa det jag skrivit så 
har jag fortsatt, och det har blivit ett sätt att försöka förstå 
vad vi är med om, allt från svåra besked och ovisshet om 
framtiden, till fantastiska möten med olika människor.

Vem ska läsa den?
– I första hand hoppas jag att den ska läsas av nyblivna 

föräldrar och anhöriga som hamnat i en liknande situation, 
men gärna också av människor som professionellt kommer i 
kontakt med familjer som har barn med svåra hjärnskador. 
Om den även läses av andra som bara är nyfikna på hur det 
är att leva ett annorlunda liv så blir jag förstås också glad. 

Varför behövs just din bok?
– Det är en bok jag själv skulle behövt läsa den där somma-

ren för drygt tretton år sedan när hon föddes, när jag själv 
tvekade om hennes liv var värt att rädda. Boken behövs för 
att visa att barn som Agnes kan ha ett bra liv, för att öka 
kunskapen om och minska fördomar i hela samhället. 

Hur är det att jobba med Föräldrakra�?
– Tidningen Föräldrakraft har alltid betytt väldigt mycket 

för mig och när vår familj var med i ett reportage frågade 
jag om Föräldrakraft behövde frilansare. Sen dess har jag 
gjort ett flertal reportage i varje nummer. Det är fantastiskt 
att få trä a andra familjer och få berätta deras historier. 
Alla jag möter tycker att det är en viktig och läsvärd tidning 
som ger dem mycket inspiration. Â

Vi lottar ut  
10 exemplar  
av nya boken!

Läs ett utdrag!
Redan nu kan du få ett smakprov 
från boken. På nästa uppslag 
bjuder vi på ett kapitel ur ”När du 
ler stannar tiden”.

Är du nyfiken på att läsa Anna 
Pellas nya bok? Passa på att delta 
i Föräldrakrafts utlottning av 10 
exemplar av ”När du ler stannat 
tiden”. 

Vinnarna meddelas den 10 april. 
Hör av dig med ett mejl till pren@
faktapress.se eller med ett brev till 
Föräldrakraft, Målargatan 7, 111 22 
Stockholm så deltar du automatiskt 

i utlottningen. Skriv gärna några 
ord om vilken betydelse en bok 
som denna har. Plus några ord om 
vad du tycker om Föräldrakraft, och 
vad du helst vill läsa om framöver. 

Anna och Anders medver-
kade på TV4 Nyhetsmorgon 
söndagen 19 februari 2017. 
Se klippet på TV4play.

Anna och Anders medver-Anna och Anders medver-Anna och Anders medver
VÄRDEKUPONG

Köp ”När du ler stannar tiden” i 
Föräldrakrafts monter på Leva & Fungera  
4–6 april för 185 kr med denna kupong.  

Ordinarie pris i bokhandeln 249 kr.  
Obs! Begränsat antal exemplar. Först till kvarn.
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” När du ler 
stannar tiden” 
Ett avsnitt ur Anna Pellas  
nya bok hos Libris förlag

Det är e�ermiddag när det knackar på dörren till 
rummet där din pappa och jag ligger och slumrar. 
En ung finlandsvensk underläkare kliver in och fråg-

ar om han får slå sig ned. Sömndruckna sätter vi oss upp på 
sängen. Han fingrar nervöst på ett papper han håller i han-
den.

Den exakta ordföljden går inte att minnas. Han säger 
något om att en bit saknas inne i din hjärna. Hjärnbalken, 
den som binder ihop hjärnhalvorna. Han kan inte säga vad 
det kommer att innebära för dig. Det får tiden utvisa. Din 
pappa ber honom lämna rummet.

Hans ord gör oss illa.
Nu går allt sönder. Jag känner hur golvet öppnar sig och 

hur jag faller handlöst. En tornado fångar in mig och sveper 
tag i min kropp. Jag klamrar mig fast i din pappa medan 
säng, tak, väggar och golv snurrar runt. Fortare och for-
tare.

Endast döden kan befria oss. Jag önskar att vi alla dör. 
Jag ser ingen annan väg ut ur det stora mörka som omsluter 
oss, som tar allt syre och förstör allt som någonsin varit 
vackert och fint.

Utanför fönstret promenerar ett nyblivet föräldrapar ut 
från BB. Pappan bär ett babyskydd där två små sockar 
sticker fram under en filt. En ny familj. På väg hem. Det 
skulle varit vi.

Det knackar igen och en sköterska rullar in dig i din säng 
och stänger om oss. Du sover och andas fridfullt. Man kan 
inte se att det fattas dig något, du är ju så hel och fin utan-
på. Personalen har rullat en handduk på längden och lagt 
runt dig så att du ska känna dig extra trygg och omhuldad.

Men tornadon är inne i mig nu. Den säger att vi inte borde 
hjälpa dig nästa gång du slutar andas. Att vi ska låta natu-
ren ha sin gång. Just nu känns det rimligt. Sedan skulle vi 
glömma att det här någonsin hänt och gå vidare. Börja om 
på nytt.

Nu vill överläkaren prata med oss. Kan vi komma? Ljuset 
bländar mig när din pappa öppnar dörren till korridoren. 
Jag kisar för att kunna se men mina ögon är grumliga. 
Långt borta i sjukhuskorridoren ser jag min mamma och 
styvpappa som kommer på spontant besök. De ser glada ut. 
När vi börjar gå emot dem känner jag att benen nästan inte 
bär. Jag faller ihop i mammas famn. 

Läkaren säger något om att ju tidigare man upptäcker en 
skada ju mer kommer den att påverka livet. Men det är 
omöjligt att säga på vilket sätt. Å ena sidan har han hört 
talas om människor som levt ett helt normalt liv utan hjärn-
balk. Å andra sidan kan avsaknaden av den vara en indika-
tion på att flera andra saker i hjärnan också är missbildade. 
Orden snurrar runt, runt i virvelvinden.

De närmaste dagarna är det många som kommer och går 
runt oss. Familj. Vänner. De visar sin kärlek. Vi försöker 
hålla ihop när vi får besök, hitta svar, men när vi blir en-

samma igen faller vi i bitar. Vi försöker sätta ord på våra 
känslor för varandra. Allt måste sägas nu. Vi sover tätt, tätt i 
den smala sjukhussängen i vilorummet. Följs åt i korridoren, 
till och med på toaletten. Som varandras skyddande sköldar. 
Ingen ska få göra oss illa igen.

Sorgens första ansikte är själviskt. Jag är inte duglig att 
bli mamma e�ersom jag har fött ett skadat barn. Dröm-
mar som jag inte visste fanns poppar upp. Jag kommer 

aldrig att bli mormor. Alla dörrar till framtiden är nu stäng-
da. Den normala framtiden. Jag är onormal. Du är onormal. 
Vi är onormala. Längtan e�er att få vara en i mängden växer 
sig starkare än någonsin. Vi måste ska�a ett nytt barn. Ett 
friskt. 

Sorgens andra ansikte är nattsvart. Finns det någon annan 
som gått igenom detta och överlevt? Hur kunde det bli så 
här? Vems fel är det? Passar inte din pappa och jag ihop? Vad 
ska hända med oss nu? Är våra liv förstörda nu? Kommer vi 
någonsin kunna vara glada igen? Jag ältar och ältar. Jag 
slutade ju snusa när jag fick veta att jag var gravid? Jag har 
inte druckit så mycket ka�e. Ingen alkohol. Är det målarfärg? 
Har jag varit förkyld? Tänk om vi bara kunde backa tiden, 
och få allt ogjort. Jag önskar att det här aldrig hade hänt. Att 
du aldrig hade fötts. Jag förväntade mig ett annat barn.

Sorgens tredje ansikte är kärlekens. Det lilla barnet som 
ligger där och kämpar för sitt liv. Med slangar och sladdar 
och pipande apparater, hela tiden omgiven av människor i 
sjukhuskläder vars ansiktsuttryck vi på kort tid blivit exper-
ter på att tolka, mer än orden som sägs. Fantasier om vad 
detta kommer att innebära för dig. Allt du kanske inte kom-
mer kunna göra. Kärlek blandad med stor svärta. Instinkten 
att skydda dig till varje pris. Vi måste hem. Men hur ska vi 
orka? Kommer vi att orka? Oron för att du när som helst ska 
ge upp och lämna oss.

Den enda gång vi kan slappna av en aning är  
när du sover. Då andas du lugnt och fint. Din pappa och jag 
vävs samman till ett. Ett starkare behov av att vara nära 
någon annan människa än jag någonsin upplevt. På något 
sätt kommer vi att klara detta. Tillsammans. Â

NÄR DU LER  
STANNAR TIDEN
Av ANNA PELLA
Libris förlag 2017
Isbn 978–91–7387–518–9
Läs mer på www.libris.se
Anna Pellas egen webbplats  
om boken finns på
nardulerstannartiden.se
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Anna Pellas bok 
är en hoppfull 

berättelse, full av 
praktiska uppgifter 
för att göra dottern 

Agnes liv så gott 
som möjligt. Dagar 

av oro och trött-
het, men också av 

kärlek, samhöriget 
och glädje.
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10 augusti
– med stor 
special  
om LSS

LÄSARE OM FÖRÄLDRAKRAFT
”Den får mig att lyfta när svårigheterna  
hopar sig.”

”Mycket bra och läsvärd tidning – fortsätt!”

”Ger stöd, tips och upp muntran i en tuff  
verklighet.”

”Som mormor har jag läst tidningen sedan  
ni startade – den har blivit bättre och bättre.”

”Tryggt att få läsa hur andra har det.”

”Samlar nyttig information som det är svårt  
att hinna söka efter själv. Jag får både ren fakta  
och inspiration.”

samma igen faller vi i bitar. Vi försöker sätta ord på våra 
känslor för varandra. Allt måste sägas nu. Vi sover tätt, tätt i 
den smala sjukhussängen i vilorummet. Följs åt i korridoren, 
till och med på toaletten. Som varandras skyddande sköldar. 
Ingen ska få göra oss illa igen.

Sorgens första ansikte är själviskt. Jag är inte duglig att 
bli mamma eftersom jag har fött ett skadat barn. Dröm-
mar som jag inte visste fanns poppar upp. Jag kommer 

aldrig att bli mormor. Alla dörrar till framtiden är nu stäng-
da. Den normala framtiden. Jag är onormal. Du är onormal. 
Vi är onormala. Längtan efter att få vara en i mängden växer 
sig starkare än någonsin. Vi måste skaffa ett nytt barn. Ett 
friskt. 

Sorgens andra ansikte är nattsvart. Finns det någon annan 
som gått igenom detta och överlevt? Hur kunde det bli så 
här? Vems fel är det? Passar inte din pappa och jag ihop? Vad 
ska hända med oss nu? Är våra liv förstörda nu? Kommer vi 
någonsin kunna vara glada igen? Jag ältar och ältar. Jag 
slutade ju snusa när jag fick veta att jag var gravid? Jag har 
inte druckit så mycket kaffe. Ingen alkohol. Är det målarfärg? 
Har jag varit förkyld? Tänk om vi bara kunde backa tiden, 
och få allt ogjort. Jag önskar att det här aldrig hade hänt. Att 
du aldrig hade fötts. Jag förväntade mig ett annat barn.

Sorgens tredje ansikte är kärlekens. Det lilla barnet som 
ligger där och kämpar för sitt liv. Med slangar och sladdar 
och pipande apparater, hela tiden omgiven av människor i 
sjukhuskläder vars ansiktsuttryck vi på kort tid blivit exper-
ter på att tolka, mer än orden som sägs. Fantasier om vad 
detta kommer att innebära för dig. Allt du kanske inte kom-
mer kunna göra. Kärlek blandad med stor svärta. Instinkten 
att skydda dig till varje pris. Vi måste hem. Men hur ska vi 
orka? Kommer vi att orka? Oron för att du när som helst ska 
ge upp och lämna oss.

Den enda gång vi kan slappna av en aning är  
när du sover. Då andas du lugnt och fint. Din pappa och jag 
vävs samman till ett. Ett starkare behov av att vara nära 
någon annan människa än jag någonsin upplevt. På något 
sätt kommer vi att klara detta. Tillsammans. Â

NÄR DU LER  
STANNAR TIDEN
Av ANNA PELLA
Libris förlag 2017
Isbn 978–91–7387–518–9
Läs mer på www.libris.se
Anna Pellas egen webbplats  
om boken finns på
nardulerstannartiden.se
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Jag är funkispappa. Förälder 
till ett funktionsnedsatt 
barn. Eller funktionsvaria-
tion som somliga föresprå-
kar att man säger. Jag vet 
inte jag. Jag smakar på 

orden, försöker vänja mig. Inte för att 
jag skäms över det på något sätt. Nej 
tvärtom, det finns inget i hela världen 
jag är mer stolt över än mina barn. 
Men vissa dagar är det så svårt att 
identifiera sig med hela grejen. Det här 
är min vardag och jag tänker liksom 
inte alltid på att jag har ett barn med 
diagnoser, trots att Abbe är född med 
ett allvarligt hjärtfel och en kromoso-
mavvikelse som heter 22q11-deletions-
syndrom. Men jag skulle ljuga om jag 
sa att Abbes syndrom inte har påverkat 
mig. Oron finns alltid närvarande. Den 
byter bara skepnad med tiden.

De första åren, som var fyllda av 
operationer både av hjärtat och gom-
men, var oron påtaglig, stark och näst-
intill skräckinjagande i perioder. Inför 
varje hjärtoperation var den svår att 
hantera. Att lämna ifrån sig den slappa 
lilla kroppen vid dörrarna till opera-
tionssalen när narkosen kickat in, är 
förkrossande. Man är livrädd. Det spe-
lar ingen roll hur medveten man är på 
ett intellektuellt plan att de som ska 
göra ingreppet är fantastiskt duktiga 
på det de gör. Känslan är konkret, för-
lamande och vidrig på alla sätt. Tänk 
om något går fel. Tänk om han inte 
vaknar igen. Jag vet så väl att det är 
operationer som kirurgerna vid de här 
laget gjort många gånger, på många 
barnhjärtan. Jag vet ju det. Men jag vet 
också att de måste stänga ner hans lilla 
hjärta för att kunna arbeta med det och 
låta en maskin sköta syresättningen av 
kroppens celler under tiden. Det är 
omöjligt att ignorera den känsla som 
breder ut sig och tar plats i mig när jag 
tänker på det.

Nu har flera år passerat sedan senas-
te hjärtoperationen men förr eller 
senare är det dags igen. Frågan är, 
kommer jag att vara bättre rustad då 
eller har tiden gjort att de sår som rivs 
upp bara blir djupare nästa gång?

Samtidigt är det märkligt ändå hur 
man glömmer. Kanske är det kroppens 
egen försvarsmekanism, inte kan man 
går runt med den där omedelbara räds-
lan i kroppen hela tiden. Vem skulle 
orka det?

Man glömmer hur det kändes och 
vardagen sipprar in i alla vrår och blir 
till det normala. Det är för väl det.

Istället kommer en annan ängslan 
och hälsar på. Den är annorlunda än 
den var de där intensiva åren med alla 

”Abbe har 
öppnat både 

mina ögon och 
en del dörrar”
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Jag är funkispappa. Förälder 
till ett funktionsnedsatt 
barn. Eller funktionsvaria-
tion som somliga föresprå-
kar att man säger. Jag vet 
inte jag. Jag smakar på 

orden, försöker vänja mig. Inte för att 
jag skäms över det på något sätt. Nej 
tvärtom, det finns inget i hela världen 
jag är mer stolt över än mina barn. 
Men vissa dagar är det så svårt att 
identifiera sig med hela grejen. Det här 
är min vardag och jag tänker liksom 
inte alltid på att jag har ett barn med 
diagnoser, trots att Abbe är född med 
ett allvarligt hjärtfel och en kromoso-
mavvikelse som heter 22q11-deletions-
syndrom. Men jag skulle ljuga om jag 
sa att Abbes syndrom inte har påverkat 
mig. Oron finns alltid närvarande. Den 
byter bara skepnad med tiden.

De första åren, som var fyllda av 
operationer både av hjärtat och gom-
men, var oron påtaglig, stark och näst-
intill skräckinjagande i perioder. Inför 
varje hjärtoperation var den svår att 
hantera. Att lämna ifrån sig den slappa 
lilla kroppen vid dörrarna till opera-
tionssalen när narkosen kickat in, är 
förkrossande. Man är livrädd. Det spe-
lar ingen roll hur medveten man är på 
ett intellektuellt plan att de som ska 
göra ingreppet är fantastiskt duktiga 
på det de gör. Känslan är konkret, för-
lamande och vidrig på alla sätt. Tänk 
om något går fel. Tänk om han inte 
vaknar igen. Jag vet så väl att det är 
operationer som kirurgerna vid de här 
laget gjort många gånger, på många 
barnhjärtan. Jag vet ju det. Men jag vet 
också att de måste stänga ner hans lilla 
hjärta för att kunna arbeta med det och 
låta en maskin sköta syresättningen av 
kroppens celler under tiden. Det är 
omöjligt att ignorera den känsla som 
breder ut sig och tar plats i mig när jag 
tänker på det.

Nu har flera år passerat sedan senas-
te hjärtoperationen men förr eller 
senare är det dags igen. Frågan är, 
kommer jag att vara bättre rustad då 
eller har tiden gjort att de sår som rivs 
upp bara blir djupare nästa gång?

Samtidigt är det märkligt ändå hur 
man glömmer. Kanske är det kroppens 
egen försvarsmekanism, inte kan man 
går runt med den där omedelbara räds-
lan i kroppen hela tiden. Vem skulle 
orka det?

Man glömmer hur det kändes och 
vardagen sipprar in i alla vrår och blir 
till det normala. Det är för väl det.

Istället kommer en annan ängslan 
och hälsar på. Den är annorlunda än 
den var de där intensiva åren med alla 

operationer. Den är mer abstrakt. 
Rädslan för att något ska gå snett i 
samband med någon operation har 
bytts ut mot oro om hur Abbe klarar 
skolan, hur det går med kompisar, hur 
han orkar rent fysiskt och sådana där 
saker. Egentligen samma som alla för-
äldrar känner, tror jag, oavsett funk-
tionsnedsättningar eller inte. Men 
ändå. Abbes hjärta orkar inte som 
andras, hans annorlunda gom gör att 
han inte pratar riktigt likadant som 
sina klasskompisar och med syndro-
met följer inlärningssvårigheter. Det 
bekymrar mig ibland, även om de från 
skolan rapporterar att allt egentligen 
går ganska bra.

Jag oroar mig emellanåt för att just 
det ska bli ett problem. Att det går 
ganska bra, att han klarar sig rätt fint 
trots sina svårigheter. Att själva pro-
blemet är bristen på problem om man 
säger så. Jag inser hur dumt det låter. 
Men ibland tänker jag att om det inte 
märks så mycket att han har det job-
bigt så kanske man glömmer att sätta 
in rätt resurser. Att om han är nästan 
som de andra barnen, men inte riktigt, 
kanske han lättare kan bli en måltavla 
för till exempel mobbing, än om han 
hade haft en synligare diagnos. Antag-
ligen bara dumheter, men dessvärre en 
ängslan som är svår att avsäga sig.

När jag är som starkast viftar jag 
bort oron som en enträgen fluga 
en sommarkväll. Då ser jag bara 

den goa glada Abbe med många vänner 
som får alla rätt på glosförhören i eng-
elska. Killen som själv valt bort de 
mest fysiska sporterna för att han inte 
tycker de är kul och istället satsat på 
sporter han bemästrar, som ridningen. 
Det är ju så det ser ut, så varför oroa 
sig i onödan?

Men så tornar orosmolnen upp sig 
ibland och jag funderar över framtiden. 
Hur blir den? Kommer Abbe att kunna 
bo själv? Kommer han kunna jobba? 
Träffar han någon, och om han träffar 
någon och det i så fall är en tjej, hur 
ska han ställa sig till att bilda familj? 
Det är 50% chans (eller risk) att hans 
barn föds med samma kromosomavvi-
kelse som han själv.

Jag har förvånats över de mörka mör-
ka orosmolnen som haft en förmåga att 
glida in och parkera sig framför min sol 
lite då och då. Kanske är det så att den 
jag var har förändrats, att optimisten 
har fått tillräckligt stor dos verklighet 
för att öppna dörren lite på glänt så att 
melankolin kunnat ta sig in?

Kanske är det så det är att vara fun-
kispappa?

Kanske. Men att vara funkispappa 
har också öppnat både mina ögon och 
en del dörrar. Jag upplever att jag på 
många sätt har blivit en bättre männ-
iska sedan Abbe kom till världen. Jag 
har lärt mig att uppskatta nuet mer än 
vad jag gjorde förr. Att njuta när jag 
kan och uthärda när jag måste.

Jag har blivit mer tolerant. Egentli-
gen har jag i grunden alltid varit det, 
men det har blivit så mycket tydligare 
för mig. Även om Abbe har ganska små 
uppförsbackar jämfört med många så 
har hans svårigheter hjälpt mig att få 
upp ögonen för alla som har det job-
bigt. Att bli funkispappa har fått mig 
att se alla som möts av människors 
rädslor på ett tydligare sätt. Det spelar 
ingen roll om vi pratar funktionsned-
satta, hbtq-personer eller flyktingar, 
alla har de samma behov av att känna 
tillhörighet. Och alla möts de av miss-
tro. Jag ser det tydligare idag än innan 
jag fick Abbe. Och jag försöker göra 
mina val i livet efter det.

Att bli funkispappa har också inne-
burit nya möten, nya sammanhang och 
många nya vänner. Jag har utvecklat 
nya sidor hos mig själv, inte minst 
skrivandet, och jag har fått chansen att 
arbeta med saker som skänker både 
mening och stolthet.

Tack Abbe. Jag älskar dig.
Gunnar Skarland

Christina Renlund (red.)

DU FÅR VÄL SÄGA  SOM
 DET ÄR 

24 berättelser  om att vara förälder, syskon, 
farmor, morfar, farfar, moster, faster, morbror, 
gudmor, systerdotter och närstående till någon 
med sällsynt diagnos eller funktionsnedsättning

Christina Renlund (red.)

Varje berättelse i den här boken  
är ett vi − en berättelse om en 
relation. Varje berättelse är  
också en berättelse om kärlek.  
Det handlar om att vara  
anhörig och nära.

Du får väl säga som det är handlar om att vara  
anhörig och att leva nära. Om vårt behov av varandra, 
om sårbarhet och kraft, om mod och rädsla och om hopp 
och stora livsfrågor. Det är också en bok om stolthet, tillit,
livsglädje och drömmar och om de mirakel som finns  
i vardagen nära dem vi älskar, om de små miraklen och 
de stora. Vad vi kan få om vi förmår att ta emot.

Föräldrars berättelser. Syskons uppväxt och frågor. 
Mor- och farföräldras oro och stolthet. Mostrar, fastrar, 
morbröder och andra närstående. De skriver om kär- 
leken och sorgen, om vardagen, den sällsynta diagnosen 
och funktionsnedsättningen, om sina tankar och om det 
som är allra viktigast i livet − relationer, människovärde 
och mening.

Alla ger de oss något av det finaste de har − sin 
berättelse. Det är enkelt, det är vardagligt, det är stor-
slaget. Det är en bok om vad det är att vara människa.

Skribenter: Siri Ambjörnsson, Nathalie Besèr, Zenzi Brydolf, Kristina 
Colliander, Axel Danielson, Frank Ekelund, Miriam Ennefors,  
Per Feltzin, Pernilla Glaser, Ingrid Hellegren, Imke Janoschek,  
Håkan Johansson, Jesper Larsson, Kristina Lindh, Gunilla Malm, 
Anna och Mikael Nordmark, Helene Näslund,  Erika Ohlsson, Alexander  
Persson, Giuseppe Pozzi och Åsa Llinares Norlin, Gunnar Skarland, 
Arziv Suhak, Kristina och Thomas Taylor, Fredrik Westin

Christina Renlund är leg. psykolog och 
psykoterapeut med mångårig erfarenhet 
av arbete med barn och unga med kronisk 
sjukdom/funktionsnedsättning och deras 
familjer.

Hon är också en uppskattad föreläsare 
och har tillsammans med journalisten och  
författaren Mustafa Can och professor 
Thomas Sejersen skrivit boken Jag har en 
sjukdom men jag är inte sjuk (Rädda Barnen, 
2004) samt uppföljaren Jag har en sjukdom 
men jag är inte sjuk − tio år senare (Gothia 
Fortbildning, 2015). Hon har även skrivit 
böckerna Doktorn kunde inte riktigt laga 
mig (Gothia Förlag, 2007) och Litet syskon 
− om att vara liten och ha en syster eller bror 
med sjukdom eller funktionsnedsättning 
(Gothia Förlag, 2009).

Christina har i föreläsningar och utbild-
ningar mött tusentals föräldrar och pro-
fessionella i samtal om hur vi kan prata 
med barn. Hon nominerades 2010 till Stora 
Psykologpriset.

”

Du far  
val saga   
som det ar 

. . . .
. .

°

Ny bok från  
Christina Renlund
Krönika ur boken Du får väl säga som det 
är – 24 berättelser om att vara förälder, 
syskon, farmor, morfar, farfar, moster,  
faster, morbror, farbror, gudmor, syster-
dotter och närstående till någon sällsynt 
diagnos eller funktionsnedsättning.  
Red. Christina Renlund

Mer information om boken: bokus.com

Gunnar Skarland är pappa till Hugo och 
Abbe. Abbe har den sällsynta diagnosen 
22q11-deletionssyndrom och Gunnar skri-
ver bloggen Heja Abbe. Gunnar arbetar 
som Art Director i reklambranschen.
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Våga ta steget!
Det behövs �er trygga vuxna som 
har möjlighet att hjälpa och stötta 
ett barn, ungdom eller vuxen.

Besök oss gärna!
www.familjehemsbanken.se

 

ANNONSTORGANNONSTORG

BLOGGAR PÅ HEJAOLIKA.SE
1

                            

Trine Nyberg är tillbaka som bloggare  
på vår webb. Titta in på: 
hejaolika.se/trine-nyberg-bloggar

w

        Gå med

2
                

Harald Strands alla blogginlägg 
finner du på hejaolika.se/ 
harald-strand-bloggar

Sommarläger på TALLKROGEN 

För vuxna: 
Försommarläger: 12-18 juni 
Midsommarläger: 22-28 juni 
Musik och Semesterläger: 3 Juli-9 juli  

  och 13-19 juli 
Friluftsläger: 21-27 juli 
Sensommardagar: 18-24 augusti 
Semesterläger: 28 augusti- 1 september 
För barn och unga vuxna: 
Barn och ungdomsläger: 31 juli-6 augusti  
Äventyrsläger för ungdomar och 
unga vuxna: 8-14 augusti 

 

Sköna sommardagar fyllda av aktiviteter. Läs mer på hemsidan eller ring och 
beställ broschyr och ansökningshandlingar hos TALLKROGEN-FUB gården! 

 

         

Tel: 018 - 37 03 02 • info@tallkrogen-fub.se • www.tallkrogen-fub.se 

Teckenplanscher
möjliggör en  

tecknande miljö!
I monter B07:40 visar vi  
pedagogiskt material om 

känslor.  Testa de omtyckta 
apparna Puffarna. 

www.sprakbussen.se

språkbussen fk 1701_86x60.indd   4 2017-02-28   19:31 I Skövde finns Grynings boende för  
ungdomar med neuropsykiatriska  
funktionsnedsättningar i kombination 
med en social problematik.  
 

Vi samarbetar med en liten friskola i 
Skövde. Det är mycket uppskattat och 
en viktig framgångsfaktor i arbetet med 
att ungdomarna ska hitta verktyg att 
hantera vardagen på egen hand. 

Kontakta oss för mer info!

LSS-boende med skola

Tel 031 - 703 39 50 | www.gryning.se

FÖLJ DEBATTEN PÅ WWW.HEJAOLIKA.SE/DEBATT

dygnet 
runt!

PÅGÅR
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hantera vardagen på egen hand. 

Kontakta oss för mer info!

LSS-boende med skola
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Ansök till Baskursen nu!

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

www.hogalid.nu
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KRÖNIKA   Sören Olsson

”Varför skjuta upp till i morgon,  
det du kan strunta i redan i dag”

Ä  r du en person som har 
svårt att bestämma dig? 
Som har svårt att fatta 
ett beslut och därefter 
stå för beslutet oavsett 
om det leder åt den rikt-

ning som du har tänkt dig eller inte. 
Det är jag.
Jag är en person som ofta har svårt 

att bestämma mig för vissa saker. Jag 
upptäcker mig alltför ofta stå och grun-
na på fördelar och nackdelar med både 
det ena och det andra. Med en stigande 
frustration över att inte kunna besluta 
mig för någonting, så bestämmer jag till 
slut inget alls, för jag kan inte komma 
på vilket alternativ som är bättre än det 
andra. Det känns som den enklaste 
utvägen är att inte besluta någonting 
alls, för då kan ju ingen beskylla mig för 
att ha fattat fel beslut i alla fall. 

Jag vet att jag inte är ensam om den 
här typen av obeslutsamhet. Att finna 
sig själv stående på en fot, utan förmåga 
att besluta vilken riktning man ska ha 
inför nästa steg. 

BESLUT LÄR VI oss att det är något som 
vi måste göra i unga år. 

Redan tidigt får barn frågan från sina 

Att planera livet är som 
att sortera såpbubblor

Sören 
Olsson för 
Föräldra- 

kraft.

föräldrar om de vill ha smörgås eller 
yoghurt till frukost. Eller kanske gröt? 
Eller flingor?

Bestäm vad du vill äta!
Detta skapar en ofattbar stress hos 

det lilla barnet. Barnen lär sig att det 
inte går att lita på föräldrarna. För de 
vet tydligen inte vad vi ska äta. Föräld-
rarna vill att barnet ska tala om vad det 
ska äta.

Med andra ord så har tydligen föräld-
rarna inte någon koll. Så därför måste 
barnet själv ha det.

Detta framkallar som många förstår 
en ofattbar stort stress.

Hur ska ett litet barn kunna veta vad 
det ska välja för mat att äta?

BESLUT ÄR NÅGOT som vi löpande ställs 
inför under livets gång. Det kan vara 
små saker som att välja vilka kläder 
man ska ha på sig på morgonen, vilken 
mat man ska äta till lunch eller vilken 
väg man ska ta in i ett TV-spel. I det 
sistnämnda så ställs många unga dagli-
gen för en mängd olika beslut, 
som måste fattas omedel-
bart, för att de ska kunna 
ta sig vidare i ett spel. 

Men det kan även 
vara större och mer 
omfattande beslut, 
som vilken utbild-
ning man vill ska�a 
sig. Eller var i världen 
man vill bo. Alla dessa 
beslut som vi tvingas 
fatta i olika situationer är 
för många en stor ansträng-
ning. Personligen, så vill jag 
gärna väga in alla tänkbara fördelar och 
nackdelar i mitt kommande beslut. Men 
det som ligger till grund för mitt ständi-
ga velande är ju att jag i grund och bot-
ten vill styra och kontrollera det slutgil-
tiga resultatet. Det är en vilja att 
bestämma hur något slutligen ska bli 
eller upplevas. 

Tänk på hur man kan försöka planera 
vad som ska hända inför ett nytt år. 

Man vill gärna planera, strukturera och 
kontrollera för att det kommande året 
ska bli exakt så som man har tänkt sig. 
Men handen på hjärtat – hur ofta har 
ett år blivit exakt så som du har tänkt 
dig och räknat ut i förväg?

Det är ytterst sällan någonting i livet 
blir exakt lika så som man har tänkt sig. 
Det blir som det blir! Därefter gäller det 
att kunna förhålla sig till det som har 
hänt på bästa sätt. 

För en annan aspekt av denna ovilja 
för att fatta beslut är att när man väl 
har fattat ett beslut så visar det sig inte 
alltför sällan att det inte alls känns lika 
hemskt. Det är som om processen mot 
att fatta ett beslut tar hundra gånger så 
mycket energi, som att genomföra ett 
fattat beslut.

Det kan ju bli fel. Ja, det är sant. Och 
det kan bli rätt också. Faktum är ju att 
resultatet av ett beslut går sällan till 
fullo att räkna ut i förväg. 

Men vi människor är besatta av att ha 
kontroll. Man vill kontrollera allt i livet. 

Men livet går inte att plane-
ra. Hur gärna man än önskar 

att det gick. 
Att planera livet är lika 

möjligt som att sortera 
såpbubblor. Såpbubb-

lorna spricker i sam-
ma sekund som du 
försöker fånga dem. 

De tycks leva sitt eget 
liv, och inte vara villiga 

att styras av människans 
önskningar och planer. Så 

tycks även ofta livet vara. 
Svårt att styra och kontrollera 

enligt egna önskningar och viljor. För 
livet inträ�ar ändå på nåt vis som vi 
inte har kunnat räkna ut i förväg.

Kanske är det just i dag som vi ska 
börja leva livet lite mer där det händer, 
just nu, och inte planera allt för mycket 
inför en okänd morgondag. 

Eller…
Kanske är det ändå bättre att vänta 

med det till i morgon? Â

Det kan ju bli 
fel. Ja, det är sant. 

Och det kan bli 
rätt också. i dagens 

mediainten-
siva samhäl-
le

• Stort kunskapsutbyte mellan 14 000  
besökare och 250 utställare. 

• Delta i debatten och påverka våra politiker! 

• Aktivitetsyta där produkter och nya sporter 
kan testas helt prestigefritt!

Välkommen till mötesplatsen som gör skillnad!

Slipp köer - skriv ut din kostnadsfria biljett på www.levafungera.se

• Möt kunniga specialister som berättar om  
framtidenshjälpmedel och innovationer som  
ökar livskvaliteten. 

• Kostnadsfria seminarier med stora  
inspirationsföreläsare.

Nordens största mässa för hjälpmedel och tillgänglighet

2017
4-6 april 2017  Svenska Mässan, Göteborg
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Att planera livet är som 
att sortera såpbubblor

Man vill gärna planera, strukturera och 
kontrollera för att det kommande året 
ska bli exakt så som man har tänkt sig. 
Men handen på hjärtat – hur ofta har 
ett år blivit exakt så som du har tänkt 
dig och räknat ut i förväg?

Det är ytterst sällan någonting i livet 
blir exakt lika så som man har tänkt sig. 
Det blir som det blir! Därefter gäller det 
att kunna förhålla sig till det som har 
hänt på bästa sätt. 

För en annan aspekt av denna ovilja 
för att fatta beslut är att när man väl 
har fattat ett beslut så visar det sig inte 
alltför sällan att det inte alls känns lika 
hemskt. Det är som om processen mot 
att fatta ett beslut tar hundra gånger så 
mycket energi, som att genomföra ett 
fattat beslut.

Det kan ju bli fel. Ja, det är sant. Och 
det kan bli rätt också. Faktum är ju att 
resultatet av ett beslut går sällan till 
fullo att räkna ut i förväg. 

Men vi människor är besatta av att ha 
kontroll. Man vill kontrollera allt i livet. 

Men livet går inte att plane-
ra. Hur gärna man än önskar 

att det gick. 
Att planera livet är lika 

möjligt som att sortera 
såpbubblor. Såpbubb-

lorna spricker i sam-
ma sekund som du 
försöker fånga dem. 

De tycks leva sitt eget 
liv, och inte vara villiga 

att styras av människans 
önskningar och planer. Så 

tycks även ofta livet vara. 
Svårt att styra och kontrollera 

enligt egna önskningar och viljor. För 
livet inträ�ar ändå på nåt vis som vi 
inte har kunnat räkna ut i förväg.

Kanske är det just i dag som vi ska 
börja leva livet lite mer där det händer, 
just nu, och inte planera allt för mycket 
inför en okänd morgondag. 

Eller…
Kanske är det ändå bättre att vänta 

med det till i morgon? Â

 
 Då har vi en kostnadsfri kurs för dig 

som vill använda djur- & naturupplevelser 
i ditt arbete!

 
Mer information om kursen ”Djur och natur ” 

finns på www.nordensark.se

Är du personlig assistent, ledsagare,  
personal inom daglig verksamhet eller

lärare inom särskola?
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• Aktivitetsyta där produkter och nya sporter 
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Välkommen till mötesplatsen som gör skillnad!
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• Möt kunniga specialister som berättar om  
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ökar livskvaliteten. 

• Kostnadsfria seminarier med stora  
inspirationsföreläsare.
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Avsändare: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

Tim läser till ingenjör på KTH, han vill ha något att falla tillbaka på 
 om han inte slår igenom som DJ Arthro. Han har AMC,  
vilket ger begränsad rörelseförmåga, men det hindrar 

honom inte från att uppfylla sina drömmar. 

Ring oss och berätta hur du vill ha  
din personliga assistans.

020-30 31 00  
 www.humana.se

»Drömmen är att kunna  
leva på min musik.«

FK_1701_s80_baksida_Humana_v01.indd   80 2017-03-01   16:49


